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RELATÓRIO DE GESTÃO
1.

CONTEXTO MACROECONÓMICO
1.1. ENQUADRAMENTO MUNDIAL E EUROPEU

O crescimento económico mundial em 2019 deverá ser de 2,9% o que, mesmo
baixando dos 3% pela primeira vez em 8 anos, reflete o bom momento económico
internacional. A redução da taxa de crescimento mundial está relacionada com a
desaceleração da economia Chinesa que deverá registar em 2019 uma taxa de
crescimento de 6,2% depois de ter estado em 2011 muito próximo dos 10%.
Também os Estados Unidos da América (EUA) deverão registar um crescimento
económico muito positivo de 2,3%, baixando ainda assim dos 2,9% de 2018. A Zona
Euro e o Japão apresentam crescimentos mais modestos de 1,2% e 1,0%
respetivamente.
Segundo a OCDE o comércio internacional registou um abrandamento do seu
crescimento de 3,7% em 2018 para 1,2% em 2019. O ano de 2019 foi efetivamente
caracterizado por alguns acontecimentos com impacto no comércio internacional,
como sejam a tensão comercial entre EUA e China, ou a negociação do Reino Unido
para a saída da União Europeia que se veio a consumar em 31 de janeiro de 2020.
O ano de 2019 ficou também marcado pela manutenção das políticas monetárias
expansionistas com reduções das taxas de juro pelos principais bancos centrais. A
Euribor mantém-se com taxas negativas e nos EUA a Reserva Federal desceu a taxa
de juro de referência para os 1,55%, após a mesma ter chegado a estar fixada nos
2,41% no início do ano. Em virtude da continuação da política monetária
expansionista nas principais economias mundiais, tendo-se agora juntado
novamente os EUA, o valor dos ativos continua a subir nomeadamente ativos
imobiliários mas também os principais índices de ações. Na Europa o Euro Stoxx 50
valorizou 25,5% e o S&P 500 dos EUA valorizou 28,9% ao longo do ano de 2019.

O preço do petróleo oscilou em 2019 entre os 50 e os 60 dólares americanos (USD)
tendo fechado o ano próximo dos 60 USD, mas durante o mês de janeiro já corrigiu
o seu valor novamente para próximo dos 50 USD com receios de abrandamento da
economia mundial em virtude de um surto epidemiológico internacional.
O endividamento das principais economias mundiais, ainda que tenha registado
ligeiras melhorias, mantém-se num nível elevado, e dependente de uma
continuação da política monetária com taxas de juro baixas.
A taxa de desemprego continua a baixar, beneficiando do ciclo continuado de
crescimento económico dos últimos anos, sendo que nos EUA terá atingido um valor
histórico de 3,7%. Na Europa a taxa de desemprego média mantem-se em torno dos
6%.
Para 2020, a evolução da economia mundial deverá continuar a ser influenciada
pelo comércio internacional e acordos entre zonas económicas, pelo combate ao
aquecimento global e consequente aposta em energias alternativas, e pela
digitalização e automação dos setores de atividade.
1.2. PORTUGAL
O ano de 2019 continuou a registar um forte dinamismo do mercado imobiliário,
tracionado pela atividade de fundos imobiliários e investidores estrangeiros. O país
tem continuado também a beneficiar de um afluxo de turismo, o que tem
permitido uma continuação do bom desempenho da balança de capitais.
Segundo as previsões mais recentes de diversas instituições nacionais e
internacionais, a economia portuguesa terá crescido 1,9% em 2019, uma ligeira
desaceleração face ao crescimento do ano anterior. O principal entrave a um maior
crescimento terá sido o menor dinamismo das exportações, cujo crescimento
registou um abrandamento considerável de 6% para cerca de 3%. Também o
consumo privado terá tido uma redução do seu crescimento, embora ainda se
mantenha acima dos 3% em resultado da redução da taxa de desemprego e também
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do aumento do salário mínimo nacional. Com efeito, a taxa de desemprego desceu
para 6,6% em 2019, o valor mais baixo desde 2004, segundo dados do INE.

setembro de 2019 de 120,5%, porém ainda bastante acima dos 60% do objetivo
definido pela União Europeia.

Portugal deverá registar um ligeiro excedente orçamental em 2019, o que está
relacionado com a expansão da atividade que possibilitou uma maior receita fiscal,
mas também em resultado da continuada redução das taxas de juro.

A economia portuguesa continuou a projetar uma imagem positiva nos mercados
internacionais, que se refletiu na redução da taxa de juro das Obrigações do
Tesouro (OT) portuguesas com maturidades a 10 anos para os 0,45% em 31 de
Dezembro de 2019, renovando assim o mínimo histórico alcançado no ano anterior.

Em virtude deste desempenho, e principalmente da redução das taxas de juro,
Portugal tem conseguido reduzir marginalmente a sua dívida pública, que era a
Indicadores Macroeconómicos

2014

2015

2016

2017

2018

Portugal

mar

Crescimento real do PIB(1)
Taxa de Inflação(2)
Taxa de Juro (10 anos)
(1)

Taxa de Desemprego
Balança Corrente(1)
Défice Orçamental
Dívida Pública(4)

2019

(4)

(3)

jun

2019 2020F
set

dez

1,0%

1,5%

1,4%

2,7%

2,2%

2,1%

1,9%

-0,3%

0,5%

0,6%

1,4%

1,0%

0,8%

0,5%

-0,2% 0,3%

1,9% n.d. n.d.
0,3%

1,3%

2,7%

2,5%

3,7%

1,9%

1,7%

1,3%

0,5%

0,2% 0,5%

0,5%

n.d.

14,1%

12,7%

11,2%

8,9%

7,1%

6,5%

6,6%

6,5% 6,7%

6,6%

6,3%

0,1%

0,1%

0,6%

0,4%

0,4%

-1,7%

0,0%

-0,9% n.d.

n.d.

0,7%

-7,2%

-4,4%

-2,0%

-3,0%

-0,6%

0,5%

0,2%

1,0% n.d.

n.d.

-0,1%

130,6% 128,8% 130,1% 126,2% 122,2% 123,7% 121,2% 120,5% n.d.

1,9%

n.d. 118,9%

Fontes: OCDE, Banco de Portugal, INE
Notas: (1) Valores trimestrais correspondem à média mensal do trimestre e valores anuais correspondem à média dos trimestres; (2) Taxa de
variação homóloga trimestral; (3) Taxa spot do último dia de cada trimestre; (4) Acumulado no final de cada trimestre em % do PIB

LS-Luís Simões, SGPS, S.A. (Consolidado)

3

OCDE. Esta é a taxa mais baixa desde 2008. Verificou-se um aumento
significativo dos salários, tendo o salário mínimo subido 22% em 2019 para o 900
euros e tendo sido celebrado um acordo para o aumento dos restantes salários
entre 2% e 3%. Em 2020 esperam-se novos aumentos, sendo que o salário
mínimo deverá subir mais 5,5%.

1.3. ESPANHA
O ano de 2019 ficou novamente marcado por alguma instabilidade política em
Espanha, com a realização de duas eleições legislativas, em abril e novembro.
Nas eleições de abril ganhas pelo PSOE, em virtude da dispersão do sentido de
voto, não foi possível encontrar uma solução de Governo estável. As eleições de
novembro ditaram nova vitória do PSOE que formou Governo em coligação com
o partido Unidos Podemos. A situação política na Catalunha aparenta estar mais
estabilizada, embora as eleições legislativas de novembro de 2019 tenham
evidenciado um crescimento dos partidos regionais.

A taxa de inflação fixou-se num nível inferior ao de 2018, nos 0,7% segundo o
INE, abaixo da média da Zona Euro.
No que concerne ao comércio internacional, a balança corrente deverá
apresentar um excedente em linha com o de 2018. Os indicadores dos primeiros
nove meses mostram excedentes ao nível dos registados no ano anterior.

O PIB espanhol cresceu a 2,0%, uma taxa inferior à do último ano e mantendo
assim a tendência de desaceleração da economia que se verifica desde 2015.
Esta desaceleração estará relacionada com a redução do crescimento das
exportações e de consumo privado.

A dívida pública manteve-se praticamente inalterada, nos 97,9% a Setembro de
2019 (em termos de percentagem do PIB). O Governo espanhol antecipa que a
dívida se situe em 95,5% do PIB no final de 2020.

Também de acordo com as estimativas do Governo, o défice orçamental deverá
ficar próximo dos -2,5% registado em 2018, em resultado do impasse político ao
longo do ano. Ainda assim Espanha conseguiu sair do procedimento por défices
excessivos da União Europeia, por baixar os 3% de
2019
2019 2020F
défice orçamental, durante o ano de 2019,
jun
set
dez
procedimento esse onde estava desde 2009.

O mercado de trabalho registou, pelo sétimo ano consecutivo, uma descida da
taxa de desemprego, desta vez para os 13,8% no final do ano, segundo dados da
Indicadores Macroeconómicos

2014 2015 2016 2017 2018

Espanha

mar
(1)

Crescimento real do PIB
(2)

Taxa de Inflação

Taxa de Juro (10 anos)
Taxa de Desemprego
Balança Corrente

(1)

Défice Orçamental
(4)

Dívida Pública

(4)

(3)

3,2%

3,1%

2,6%

2,2%

2,0%

1,9%

1,8%

2,0%

2,0%

-0,2% -0,5% -0,2%

1,4%

2,0%

1,7%

1,1%

0,9%

0,3%

0,4%

0,7%

1,8%

1,5%

1,4%

1,1%

0,4%

0,2%

0,5%

0,5%

n.d.

24,5% 22,1% 19,6% 17,2% 15,3% 14,2% 14,1% 14,2% 13,8% 14,1%

13,8%

1,7%
1,1%

3,2%
1,8%
1,4%

1,4%
2,0%

1,8%

1,9%

1,6%

2,0%

1,4%

n.d.

n.d.

n.d.

-5,9% -5,1% -4,5% -3,1% -2,5% -0,3% -1,8%

0,7%

n.d.

n.d.

-2,4%

99,3% 99,4% 99,0% 98,3% 97,1% 98,7% 98,9% 97,9%

n.d.

n.d.

95,5%

A economia espanhola continua assim a dar sinais
positivos aos mercados internacionais, traduzindo-se na
redução das yields das Obrigações do Tesouro com
maturidade a 10 anos para os 0,47%.

Fontes: OCDE, Banco de Espanha
Notas: (1) Valores trimestrais correspondem à média mensal do trimestre e valores anuais correspondem à média dos trimestres;
(2) Taxa de variação homóloga trimestral; (3) Taxa spot do último dia de cada trimestre; (4) Acumulado no final de cada trimestre
em % do PIB.

LS-Luís Simões, SGPS, S.A. (Consolidado)

4

2.

ANÁLISE SETORIAL

2.1. O SETOR DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MERCADORIAS E LOGÍSTICA
2.1.1.

PORTUGAL

Segundo o DBK, o mercado de prestação de serviços de Transporte Rodoviário
de Mercadorias e de Logística em Portugal cresceu 2,4% para 3.325 milhões de
Euros em 2018 (ano mais recente disponível), em linha com os crescimentos
verificados nos últimos 2 anos. O mercado está praticamente ao nível da
dimensão que tinha em 2008 antes da crise.
O Transporte Rodoviário de Mercadorias é o setor predominante com 84% deste
mercado. Registou um crescimento de 2,2% em 2018 para 2.850 milhões de
Euros, igualando assim a taxa de crescimento de 2016 e 2017. A Logística
representa 16% do mercado e cresceu 3,7% em 2018 para 555 milhões de Euros,
voltando a crescer a um ritmo superior ao dos Transportes.
Segundo o Eurostat, a quantidade de toneladas de mercadorias movimentadas
em Portugal em todas as modalidades de transporte registou uma redução de
1,7% em 2018 (último ano disponível), tendo apenas crescido na modalidade de
transporte aéreo. O modo rodoviário permanece como a forma mais comum de
transporte de mercadorias no país (61% das toneladas transportadas). O
transporte marítimo, que havia vindo a aumentar a sua importância, representa
35% das toneladas transportadas (em 2004 representava 14%), embora tenha
decrescido 3,2% em 2018, a primeira redução desde 2009. Segundo a Autoridade
da Mobilidade e dos Transportes, esta redução do transporte marítimo está
relacionada com a diminuição do transporte de granéis líquidos (-8,4%) e carvão
(-20,0%), já que a carga contentorizada atingiu um máximo histórico de 34,6
milhões de toneladas, destacando-se o crescimento nos portos de Leixões
(+5,4%) e Sines (+4,9%) e a redução significativa nos portos de Lisboa e Setúbal

(13,5% e 19,1% respetivamente). O transporte ferroviário representa apenas
4,0% das toneladas transportadas e o transporte aéreo tem um peso residual,
contudo, destaca-se como tendo sido a única modalidade de transporte com
crescimento em 2018.
O panorama empresarial português do Transporte Rodoviário de Mercadorias
prossegue o movimento de consolidação, à semelhança de outros mercados
europeus, mas encontra-se ainda muito atomizado. Em termos de concentração
empresarial, as cinco maiores empresas do setor em Portugal mantiveram, em
2018, um peso de apenas 17,1% do mercado total.
Focando nas 60 maiores empresas do mercado do Transporte Rodoviário de
Mercadorias e Logística, verifica-se que registaram um crescimento do volume
de negócios de 6,1% em 2018, um dos mais elevados da década.
As margens do setor mantiveram-se em linha com as de 2017, tendo as 60
maiores empresas registado uma rentabilidade operacional média (EBIT) de
2,5% do volume de negócios em 2018.
2.1.2.

ESPANHA

De acordo com os dados do DBK, o mercado de prestação de serviços de
Transporte Rodoviário de Mercadorias e de Logística em Espanha registou em
2018 (último ano disponível) uma aceleração face a 2017, crescendo 4,5% para
19.450 milhões de Euros.
O setor do Transporte Rodoviário de Mercadorias representa 77% deste mercado
e o seu crescimento foi de 4,2% em 2018. Este crescimento foi o maior dos
últimos 10 anos e levou o setor a uma dimensão de 14.950 milhões de Euros. A
Logística, cujo peso no mercado estabilizou nos 23%, registou um crescimento
de 5,6% em 2018 para 4.500 milhões de Euros.
O volume de mercadorias movimentadas em Espanha em todas as modalidades
de transporte teve um crescimento significativo de 6,5% no ano de 2018,
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segundo os dados mais recentes do Eurostat. Não tendo mantido o crescimento
de 2017, este foi o segundo maior crescimento anual desde 2006. O transporte
rodoviário mantém-se como o principal modo de circulação de mercadorias com
73,3% da carga transportada total. O transporte marítimo mantém-se como o
segundo modo mais relevante com 25,4% da carga transportada total e cresceu
6,8% em 2018. O transporte ferroviário, após um crescimento de 11,0% em
2017, voltou a estagnar em 2018 com um aumento residual de 0,7%, mantendose como um modo de transporte com pouca expressão, à semelhança do
transporte aéreo que, não obstante, registou um crescimento de 8,6%.
Segundo os dados mais recentes do DBK, as 5 maiores empresas do setor em
Espanha representam apenas 13,1% do mercado total, o que ilustra a elevada
atomicidade do Transporte Rodoviário de Mercadorias, embora a quota de
mercado das maiores empresas tenha aumentado nos últimos anos em virtude
também das operações de concentração empresarial que têm ocorrido.
Centrando a análise nas 60 maiores empresas do setor, verifica-se que houve
um crescimento do seu volume de negócios, em 2018 (último ano disponível) de
4,9%. Trata-se de um crescimento bastante relevante, sendo de destacar que as
empresas ibéricas foram as maiores dinamizadoras do crescimento com 7,0%.
As margens do setor mantiveram a tendência de ligeira redução face a anos
anteriores, tendo as 60 maiores empresas deste mercado em Espanha
apresentado uma rentabilidade operacional média (EBIT) de 2,9% do volume de
negócios em 2018.
2.1.3.

LOGÍSTICA ADUANEIRA

A logística aduaneira consiste principalmente na prestação de serviços de
armazenagem em entrepostos aduaneiros ou armazéns de exportação,
consolidação e desconsolidação de contentores, serviços de transporte na
recolha e entrega dos contentores e serviços de aconselhamento e assessoria
em todo o processo de importação e exportação de mercadorias de e para fora

da União Europeia.
Os entrepostos aduaneiros são instrumentos de facilitação e flexibilização dos
procedimentos aduaneiros, podendo-se classificar, num primeiro nível, entre
públicos e privados, sendo os públicos utilizáveis por qualquer entidade privada
para a armazenagem de mercadorias de terceiros e os privados utilizáveis
apenas pelo depositário para esse mesmo fim.
Os dados mais recentes (janeiro-novembro 2019) da AMT evidenciem uma
diminuição homóloga de 5,8% no volume de toneladas movimentadas nos portos
do continente. As principais reduções registaram-se na movimentação de
mercadoria contentorizada (-12,1%) e movimentação de matérias-primas,
nomeadamente petróleo bruto (-12,9%) e carvão (-28,6%).
O segmento dos Contentores, onde a Espaçotrans atua, que tem vindo a crescer
todos os anos, incluindo um crescimento de 2,0% em 2018, está a registar em
2019 pela primeira vez um decréscimo de 12,1%. Este decréscimo está a ser
justificado pela redução verificada em Sines relacionado com o negócio de
Transhipment onde a Espaçotrans não está presente (-17,6% de TEU’s entre
janeiro e novembro), ainda que todos os outros portos tenham registado
aumentos iguais ou superiores a 5%, nomeadamente Leixões (+4,5%) e Lisboa
(+7,1%), portos onde a Espaçotrans desenvolve a sua atividade.
A nível macroeconómico, as exportações cresceram 3,5% até novembro de
2019, antevendo um novo máximo histórico para o fecho de 2019. Este
crescimento foi impulsionado pelas exportações para os países da União
Europeia que estão a crescer 4,6% entre janeiro e novembro de 2019, e que
representam 77% das exportações totais. De entre os países da União Europeia
os principais parceiros são Espanha (24,8%), França (13,1%) e Alemanha (12,1%),
sendo que ao contrário da Espanha que não cresceu as exportações para França
e Alemanha cresceram 6,5% e 8,1% respetivamente entre janeiro e novembro
de 2019. As exportações para países extracomunitários registaram um
crescimento residual de 0,1%.
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As importações também apontam para um máximo histórico em 2019, sendo
que entre janeiro e novembro de 2019 já estão a crescer 7,1% relativamente a
2018, com as importações de países comunitários a crescer 8,1%, impulsionado,
em particular, pelas importações de França que estão a crescer 40,2%. As
importações de países extracomunitários estão a registar um crescimento de
3,8%. As importações do Reino Unido representam 2,7% do total de importações
sendo que a partir de 2020 passarão a ser extracomunitárias após concluído o
processo do Brexit.

2.2. O SETOR DO ALUGUER, VENDA E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS
O setor de transportes de mercadorias e operadores logísticos, de extrema
importância para a atividade do Grupo, por dele depender, caracteriza-se por
ser muito atomizado, assente em muitas pequenas empresas, com muitas
fragilidades económicas e financeiras.
Em 2019 o setor continuou a ser pressionado pela prática de preços de venda
baixos, face aos riscos inerentes ao negócio e aos custos dos fatores de
produção. Com efeito, o crescimento e a volatilidade dos preços dos
combustíveis ao longo do ano 2019, o aumento dos custos com portagens e com
seguros, as reivindicações dos motoristas por melhores condições financeiras,

que se traduziram no aumento de custos com salários e impostos associados,
resultaram num aumento generalizado dos custos de produção que dificilmente
são repercutidos na totalidade e de imediato para os clientes.
Em 2019, o número de veículos pesados de mercadorias (camiões e tratores)
matriculados foi de 4.974 unidades, face aos 5.133 registados em 2018, o
equivalente a um decrescimento de 3,1%, seguindo a tendência já observada
em 2018. No segmento dos semirreboques matriculou-se 2.056 veículos novos
em 2019, contra os 2.740 veículos matriculados em 2018, o que representa um
decrescimento significativo de 25% (-684 semirreboques novos). Estes factos
revelam que houve uma retração das empresas transportadoras na compra de
veículos novos, situação também sentida na Reta, não só neste segmento, como
no segmento de veículos usados.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Pesados de Mercadorias

3.130

2.664

1.892

2.388

3.126

4.039

4.824

5.372

5.133

4.974

Variação
Reboques e Semireboques

-1,2%

-14,9%

-29,0%

26,2%

30,9%

29,2%

19,4%

11,4%

-4,4%

-3,1%

1.908

1.275

844

1.189

1.889

2.295

3.018

2.575

2.740

2.056

Variação

22,6%

-33,2%

-33,8%

40,9%

58,9%

21,5%

31,5%

-14,7%

6,4%

25,0%

Fonte: ACAP
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2.3. MERCADO SEGURADOR
A evolução do setor segurador nacional é o reflexo da evolução da economia,
visto que a subscrição de seguros, pessoais e ou empresariais, está muito
dependente do crescimento da atividade empresarial em geral e da contínua
melhoria do rendimento disponível das famílias. No caso dos seguros do Ramo
Vida, onde se inserem os PPR’s e produtos de capitalização, a sua subscrição
depende também da atratividade das taxas de juro praticadas nos mercados
financeiros.
Os dados provisórios da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de
Pensões (ASF) apontam para um decrescimento de 5,8% do mercado segurador
face a 2018. Contudo, o mercado segurador evoluiu de forma distinta,
consoante se aborde o segmento Ramo Vida ou Não Vida. Perspetiva-se que o
primeiro decresça 13,9% e o segundo registe um crescimento de 8,0%.
O ramo Vida é um segmento que se tem mostrado muito volátil ao longo dos
tempos. Entre 2014 e 2016 a subscrição de produtos deste ramo teve uma
trajetória decrescente. Contudo, em 2017 e 2018, este segmento cresceu 6,2%
e 14,6%, respetivamente, sendo no entanto o valor absoluto alcançado ainda
modesto quando comprado com alguns valores registados nos últimos 10 anos.
Em 2019, e de acordo com valores provisórios da ASF, o ramo Vida deverá
decrescer 13,9% devido em grande parte à queda acentuada dos PPR’s que, em
consequência das baixas taxas de juro praticadas, tornaram-se pouco atrativos.
milhares de €
Ramo Vida
Variação

Ramo Não Vida
Variação

Total Mercado
Variação
** Valores provisórios

2010
12 173 449
17,2%

4 166 557
0,8%

2011
7 536 092
-38,1%

4 109 652
-1,4%

2012
6 922 395
-8,1%

3 982 769
-3,1%

2013
2014
9 248 442 10 439 186
33,6%

3 855 467
-3,2%

12,9%

3 848 657
-0,2%

2015
8 670 933
-16,9%

3 993 198
3,8%

2016
6 677 410
-23,0%

4 194 197
5,0%

2017
7 088 577
6,2%

4 493 705
7,1%

2018
8 122 717
14,6%

4 825 262
7,4%

2019 **
6 991 849
-13,9%

5 209 209
8,0%

16 340 006 11 645 744 10 905 164 13 103 909 14 287 843 12 664 131 10 871 607 11 582 282 12 947 979 12 201 058
12,6%

-28,7%

-6,4%

20,2%

9,0%

-11,4%

-14,2%

6,5%

11,8%

-5,8%
Fonte: ASF

No segmento Não Vida, área de atuação preferencial da Diagonal, e da maioria
dos mediadores, o mercado evoluiu favoravelmente, prevendo-se um
crescimento de 8,0% em 2019, face ao ano anterior, registando desta forma o
maior crescimento desde, pelo menos, 2006. Os anos entre 2006 e 2014
caracterizaram-se pelo decrescimento deste segmento, tendo nesse último ano
registado o valor mais baixo. No entanto, a partir de 2015, o ramo Não Vida
tem vindo a crescer a um ritmo interessante, e de forma consistente, o que é
um fator da maior importância para o setor e para a Diagonal.
O crescimento em 2019 do ramo Não Vida foi impulsionado pelos crescimentos
dos ramos Acidentes de Trabalho (+11,8%), Doença (+8,7%), Incêndio e Outros
(+6,9%) e Automóvel (+7,0%). Estes são os quatro maiores ramos do segmento
Não Vida, com um peso de 86,7%.
A evolução positiva do ramo Não Vida assenta no crescimento da economia
portuguesa e na revisão das tarifas em alta pelas seguradoras, destacando-se os
segmentos Acidentes de Trabalho, cuja viabilidade do ramo estava em causa
devido à insuficiência de prémios versus a sinistralidade, e Automóvel.
No setor segurador constata-se, desde 2014, a movimentação de capitais, com a
venda de várias seguradoras, como a Macif (agora Caravela), a Fidelidade, a
Multicare, a Tranquilidade, a AXA (agora AGEAS), a Ocidental, a Médis e a
Açoreana. No caso da Tranquilidade e da Açoreana, adquiridas pelo Grupo
Apollo, deram origem à Seguradoras Unidas, através da fusão de ambas as
companhias, mantendo-se no entanto ambas as marcas, mas com
predominância da marca Tranquilidade. Recentemente, no final do ano de
2019, a Seguradoras Unidas foi adquirida pela Generali, prevendo-se a fusão das
mesmas em 2020.
Em 2017 o Grupo chinês Tianying adquiriu 100% da operação da Groupama em
Portugal (Vida e Não Vida), atualmente designada por UNA Seguros e o Grupo
Montepio não conseguiu concretizar a venda de 55% da Montepio Seguros
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(detentora do capital das seguradoras Lusitânia e N Seguros) ao Grupo chinês
CEFC, devido ao chumbo por parte da ASF em 2018.
Desta forma, assistiu-se nos últimos anos a uma concentração do mercado,
tendo as maiores companhias nacionais do setor segurador passado a ser
detidas maioritariamente por capital estrangeiro.
Este movimento de venda esteve em grande parte relacionado com o
decrescimento/estagnação do mercado segurador, nomeadamente do ramo Não
Vida, no período 2006-2014, com a perda de capacidade financeira dos grupos
que detinham essas seguradoras, com a perda de rentabilidade das seguradoras
e com a necessidade de reforço dos capitais das seguradoras decorrente da

Solvência II.
No segmento da mediação, caracterizado por uma forte atomização do
mercado, desenvolvido por mais de 16.000 agentes individuais ou empresariais,
mas com tendência de redução progressiva, também se assiste a um processo
semelhante ao das seguradoras, com a aquisição de vários corretores e
mediadores por outros de maior dimensão. Por outro lado, assiste-se, cada vez
mais, uma tendência para se desenvolver redes de agentes, devido à estratégia
adotada pela generalidade das seguradoras (redução do número de agentes de
menor dimensão) e à recente lei da distribuição de seguros que introduz mais
exigências ao setor.
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3.

DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO
3.1. O GRUPO LUIS SIMÕES

A atividade da LS - Luís Simões, SGPS, S.A. ("LS SGPS" e em conjunto com as
suas subsidiárias "Luís Simões) teve origem em 1948, inicialmente com a
prestação de serviços de transportes principalmente de produtos agrícolas e de
materiais de construção. Em 1968 foi constituída em Loures a empresa
Transportes Luís Simões, Lda.
Na década de 1970 a Empresa especializou-se ainda mais no segmento de
negócio de transporte de materiais de construção e expandiu a sua área de
atuação geográfica ao Porto.
A década de 1980 trouxe a aposta na formação da equipa de gestão e a
diversificação para o transporte rodoviário de mercadorias de outros setores de
atividade, especialmente produtos de consumo, diminuindo significativamente
a sua presença no transporte de produtos agrícolas e de materiais de
construção. Em 1986 a Luís Simões expande os seus serviços para Espanha e em
1989 avança na diversificação dos seus negócios, constituindo uma empresa de
manutenção de viaturas pesadas e uma empresa de mediação de seguros.
A década seguinte registou um crescimento exponencial com a constituição em
1990 da empresa Distribuição Luís Simões, S.A., empresa de prestação de
serviços de logística e de uma sociedade em Espanha com sediada em Madrid.
Em 1991 foi constituída a Reta - Serviços Técnicos e Rent-A-Cargo, S.A.
("Reta"), empresa de comercialização e aluguer de viaturas pesadas e que
atualmente inclui também a atividade de manutenção e reparação de viaturas
pesadas e a LS- Gestão Empresarial e Imobiliária, S.A. ("LSG"), que inicialmente
tinha como objetivo realizar a gestão do património imobiliário da Luís Simões
mas que foi gradualmente integrando os serviços de suporte aos negócios
operacionais. Em 1993 a Luís Simões expande a sua atividade em Espanha com a
abertura de uma delegação em Barcelona e no ano seguinte em Sevilha. Em

1995 são inauguradas as instalações Vila Nova de Gaia e, em 1997, é inaugurado
o primeiro armazém no Carregado, com uma área superior a 30.000 m2.
No ano 2000 a Luís Simões iniciou um processo de subcontratação parcial da
frota de camiões geridos pelo negócio de transporte rodoviário de mercadorias
e, em 2001, adquiriu uma empresa de logística em Espanha. Em 2002 entrou no
negócio da logística de frio positivo em Portugal. Em 2004 fundiu as duas
sociedades que detinha em Espanha dando origem à Luís Simões Logística
Integrada, S.A. O ano de 2008 é marcado pela inauguração do armazém
automático do Carregado, com uma área superior a 20.000 m2 e uma
capacidade de armazenagem superior a 50.000 paletes e que é, ainda hoje em
dia, uma referência no negócio a nível ibérico pela introdução de inovação ao
nível de automatismos e processos.
Em 2010 as empresas de transportes rodoviário de mercadorias e de logística
em Portugal foram integradas dando origem à Luís Simões Logística Integrada,
S.A.. Em 2013 e 2014 a Luís Simões concretizou respetivamente a aquisição do
negócio da Diagonal - Corretores de Seguros, S.A. e a Espaçotrans - Gestão de
Entrepostos Aduaneiros, Lda., cuja atividade principal é a logística aduaneira
através da gestão de entrepostos alfandegados e armazéns de exportação. Em
2015 foi inaugurado o novo Centro de Operações Logísticas de Leixões que, pela
sua proximidade ao Porto de Leixões, ajuda a ilustrar o compromisso que a Luís
Simões tem para com a atividade de importação e exportação, vital para a
economia portuguesa. Também em 2015 foi feita requalificação do Centro de
Operações Logísticas de Gaia. Em 2017 foram iniciadas as operações na nova
Centralidade em Cabanillas del Campo agregando a atividade até então
dispersa em 4 armazéns de menores dimensões à volta de Madrid e
incorporando fatores de diferenciação automatizando o processo de preparação
e expedição de mercadorias.
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Neste momento a Luís Simões encontra-se na fase final de implementação do
maior e mais moderno Centro Logístico situado em Guadalajara com uma área
de 89.000 m2 e uma capacidade para 178.000 paletes que serve importantes
Clientes na área do Grande Consumo com relacionamentos de longo prazo,
sendo a Nestlé um dos clientes de referência.
A Luís Simões gere atualmente uma frota de aproximadamente 2.100 camiões e
um espaço de armazenagem de aproximadamente 400.000 m2 constituindo um

operador de logística integrada com uma cobertura integral da Península
Ibérica com mais de 200 milhões de kms percorridos por não e 840 rotas de
distribuição por dia. Está presente em Portugal com recursos próprios em
Loures, Carregado, Azambuja, Vila Nova de Gaia, Leixões, Porto, Coimbra,
Palmela e Faro. Em Espanha, a Luís Simões está presente em Madrid,
Barcelona, Sevilha, Valência, Zaragoza e Palma de Maiorca para além de outras
localizações onde a Luís Simões opera através de agentes regionais.
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4.

ANÁLISE ECONÓMICA E FINANCEIRA

PRINCIPAIS INDICADORES CONSOLIDADOS
LS-LUÍS SIMÕES, SGPS, S.A. (CONSOLIDADO)
2019
Volume de negócios
Vendas de mercadorias

(1)

Prestações de serviços
% Crescimento (Prest. Serviços)

4.707.720

8.000.024

8.203.944

4.418.824

240.406.173

236.013.293

231.027.612

217.657.863

144.702

% Volume negócios

0,1%

Resultado líquido do exercício

(2)

% Volume negócios
Ativo total
Capital Próprio
Dívida financeira líquida

222.076.687

4,5%

EBIT

(3)

Dívida líquida/EBITDA
Divida financeira líquida (com empréstimos acionistas)
Dívida líquida/EBITDA

2016

239.231.555

10.932.317

% Volume negócios

2017

244.013.317

1,9%

EBITDA

2018

245.113.893

2,2%

6,1%

8.827.283
3,6%

13.273.936
5,5%

(1.491.959)
(0,6%)

1.696.424
0,7%

(1.452.142)

(1.591.003)

(0,6%)

(0,7%)

566.772
0,2%

0,7%

14.560.827
6,6%

2.952.348
1,3%

1.690.786
0,8%

171.360.494

168.660.891

171.426.870

157.546.120

42.631.902

40.380.596

42.236.366

42.846.967

54.357.409

51.074.077

40.948.273

43.866.920

4,97 x

5,8 x

3,1 x

3,0 x

68.021.136

64.137.805

53.962.000

56.130.647

6,2 x

7,3 x

4,1 x

3,9 x

(1) Os proveitos de cedência de combustível passaram a ser contabilizados como vendas de mercadorias a partir de 2017;
(2) Exclui interesses minoritários;
(3) Inclui empréstimos bancários e fornecedores de imobilizado, deduzido de caixa e equivalentes (o saldo a 31/12/2017 encontra-se ainda ajustado por uma dívida a receber de natureza
financeira de 10,0M€).
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Em 2019 a Luís Simões atingiu um volume de negócios consolidado de 245
milhões de euros o que representa um crescimento de 0,5% face a 2018. Este
crescimento inferior ao habitual ficou a dever-se essencialmente pelo reforço
da estratégia de focalização da atividade na Península Ibérica em detrimento
da atividade existente para o centro da Europa, bem como, pelo decréscimo da
atividade de aluguer e venda de viaturas.
No ano de 2019 a Luís Simões apresenta um resultado do exercício negativo de
1.452.142 Euros, justificado pelos fortes investimentos efetuados na atividade
logística em Espanha, sendo a Luís Simões Logística Integrada, S.A. (Espanha) a
única Empresa do Grupo a registar resultados negativos em 2019. Este resultado
reflete uma melhoria muito significativa face ao ano anterior alicerçada no
reforço dos resultados operacionais o que se torna evidente na análise da
evolução do EBITDA onde a melhoria de resultado supera os 2 milhões de Euros
face a 2018.
Os fortes investimentos levados a cabo na atividade logística em Espanha,
dotando a Luís Simões de modernos e inovadores complexos logísticos, visam
colocar a logística LS na liderança do mercado da logística de grande consumo
em Espanha ao longo da próxima época. De entre estes investimentos destacase a inauguração em 2017 da nova Centralidade em Cabanillas del Campo com
uma área de armazenagem de 70.000 m2 e uma capacidade para mais de
90.000 paletes incorporando um processo automático de transporte e separação
de paletes no cais que, após um arranque algo conturbado, já apresenta níveis
de produtividade e consistência próximos dos esperados. De igual modo, foi
inaugurado em 2018 o novo complexo logístico situado na Cidade dos
Transportes em Guadalajara constituído por dois armazéns convencionais e um
automático que integra um armazém automático de 20 metros de altura que
permite a separação de picking e um silo de armazenamento automático com
35 metros de altura. Este complexo com uma área total de 89.000 m2 e uma
capacidade de 178.000 paletes, apesar de apenas ficar concluído em meados de
2020, já presta serviços a Clientes de referência que privilegiam relações

contratuais de médio e longo prazo e que valorizam a prestação de serviços
logísticos de valor acrescentado, como é o caso do Cliente Nestlé.
No negócio dos Transportes foi consolidado em 2019 o novo sistema de gestão
de transportes (eTMS: e-Transportation Management System) bem como os
novos sistema de mobilidade da frota própria (mobilidade embarcada – Astrata)
e de parceiros de transporte (trackapp) permitindo uma gestão da informação
com maior viabilidade, rigor e segurança.
A Espaçotrans, especializada em logística aduaneira, registou em 2019 o seu
melhor ano com um crescimento do seu volume de negócios de 5% e um
resultado líquido do exercício de 507.878 Euros. Este resultado representa uma
rentabilidade de 11,8% e é fruto da consolidação da sua operação a Sul nas suas
instalações de Santa Iria que permitiram a conquista e retenção de novos
Clientes e pela eficiência da operação a Norte agora centralizada nas novas
instalações de Leixões.
A Reta tem-se caracterizado por ultrapassar com sucesso as dificuldades,
adaptando-se às novas realidades, e aproveitado as oportunidades que surgem,
tendo por base os seguintes princípios orientadores:
Foco no cliente, ou seja, na procura e oferta de soluções estruturadas que
acrescentem valor aos seus clientes e que sejam percebidas por estes;
Foco no acionista, isto é, na agregação de valor que permita a rentabilização
dos investimentos efetuados e a sustentabilidade futura do negócio;
Foco nas soluções, pois são estas que nos permitem aproveitar as
oportunidades, superar os constrangimentos e adversidades induzidos pelos
mercados e pelas conjunturas desfavoráveis e sustentar o seu futuro num
mercado competitivo e em permanente evolução e transformação.
A nível interno, a Reta registou em 2019 uma performance modesta, devido a
uma quebra generalizada e significativa do mercado e ao necessário
saneamento de alguns clientes devido ao risco de crédito e ao incumprimento
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dos pagamentos. Neste contexto, a Empresa focalizou-se na procura e captação
de novas tipologias de clientes e adaptou gradualmente a sua estrutura de
custos à nova realidade, com o objetivo de mitigar os impactos desfavoráveis
em 2019 e preparar o ano 2020.

médios de recebimento o que foi conseguido com uma redução de 6 dias face
ao ano anterior.

Em 2019 a Reta registou uma quebra no seu volume de negócios de 25% devido
à contração do mercado e às dificuldades financeiras que afetaram alguns
clientes, conduzindo, em muitos casos, ao saneamento de parte desses clientes
por incumprimento das condições de pagamento e cuja renovação se revelou
lenta. O Resultado líquido de 2019 foi de 337 mil Euros contra os 1.181 mil
Euros do ano anterior (-71,5%), devido essencialmente à redução da alineação
de veículos da frota de aluguer, à dimensão do impacto causado com a redução
de mais-valias (incluindo custos de recondicionamento das viaturas) no valor de
904 mil Euros. O impacto causado pelo decrescimento do volume de negócios (3.929 mil Euros) foi compensado pela redução de custos operacionais,
nomeadamente, com o custo das mercadorias vendidas e das matérias
consumidas, fornecimentos e serviços externos e gastos com o pessoal.
A Diagonal registou em 2019 um volume de comissões de 1,6M Euros o que
representa um crescimento de 11,6% face a 2018.O EBIT ascendeu a 259,8 mil
Euros o que representa uma melhoria de 74,2% face ao ano transato. Este
excelente comportamento reflete a consolidação da estratégia comercial e
organizacional definida e implementada em 2018 e cujos frutos são agora
visíveis.
A LSG manteve em 2019 a sua estrutura de serviços partilhados sem grandes
alterações. A consolidação do projeto eTMS no negócio dos Transportes e a
gestão da nova plataforma logística de Guadalajara foram as maiores
prioridades em 2019.
Os investimentos que prosseguiram dos anos anteriores, com especial
relevância para o novo Complexo Logístico de Guadalajara, levaram a que o
endividamento atingisse um valor de 54M Euros. Manteve-se igualmente em
2019 o esforço e o compromisso da Luís Simões em procurar reduzir os prazos
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5.

6.

PERSPETIVAS PARA 2020

Atividades de Transportes e Logística:
Crescimento do volume de negócios concentrado apenas em novas operações de
valor acrescentado, sustentadas por novos processos ou com tecnologia que
claramente gerem valor para a LS e para o Cliente;


Foco na melhoria da qualidade do nível de serviço e no incremento de
rentabilidade do negócio via otimização de processos e prestação de
serviços de valor acrescentado;



Consolidação das operações das naves B e C do Complexo Logístico de
Guadalajara;



Arranque da operação da nave A do Complexo Logístico de Guadalajara
e transferência da operação do Cliente Nestlé para esta nova nave
automática;



Encerramento da operação localizada em Alovera concentrado a
atividade no novo Complexo Logístico de Guadalajara;



Consolidar o processo de estabilização das operações, domínio de
produtividade e rentabilidade do armazém da Centralidade em
Cabanillas del Campo;



Otimização e realocação de
diferenciadoras, com meios
processos de configurações
promovam diferenciação e
serviço;



Potenciar o processo de contratação estruturada de parceiros de
transporte;



Crescimento dos fluxos com origem nas zonas de Barcelona, Valencia e
Sevilla que permitam equilibrar os fluxos com origem em Madrid;



Continuidade na política de redução do prazo médio de pagamentos via
acordo com Clientes;

POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS

No âmbito do plano estratégico das empresas do Grupo Luís Simões, a área de
Compliance e Gestão de Risco da LS é responsável pela implementação da
Metodologia de Gestão de Riscos, a qual assegura o conhecimento e a avaliação
dos riscos enfrentados pela LS, assim como determina e monitoriza a
necessidade de dar resposta efetiva a esses mesmos riscos. Esta metodologia é
aplicada a riscos de diferentes categorias, nomeadamente: Estratégicos; Meio
ambiente; Legais; Tecnológicos; Fraude; Pessoal; Operacionais e Financeiros, e
engloba riscos corporativos, bem como os riscos provenientes das diversas
atividades e negócios da LS. O Comité de Compliance é o órgão designado para
auxiliar o Conselho de Administração Executivo no cumprimento das suas
responsabilidades de Supervisão, conforme evidenciado nos Programas de
Compliance anuais.
A gestão de riscos financeiros, incluindo riscos crédito, de taxa de juro, e de
tesouraria, é da responsabilidade da Direção Corporativa Financeira, a qual
mantém planos de ação que visam a mitigação dos mesmos.

recursos de frota própria em operações
ou tecnologias inovadoras, sempre com
ou potenciação do uso de turnos que
rentabilidades, garantindo os níveis de
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7.

EVENTOS SUBSEQUENTES

8.

ÓRGÃOS SOCIAIS

O surgimento do Coronavírus COVID-19 na China em janeiro de 2020 e sua
recente expansão global para um grande número de países levou o surto viral a
ser classificado como pandémico pela Organização Mundial da Saúde desde 11
de março. Considerando a complexidade dos mercados devido à sua
globalização e a ausência, no momento, de um tratamento médico eficaz
contra o vírus, as consequências para as operações da Empresa são incertas e
dependerão, em grande parte, da evolução e disseminação da pandemia nos
próximos meses, bem como da capacidade de reação e adaptação de todos os
agentes económicos.

Conselho de Administração

Na data de elaboração destas demonstrações financeiras, é prematuro efetuar
uma avaliação ou quantificação detalhada dos possíveis impactos que o COVID19 terá sobre a Empresa, devido à incerteza sobre as suas consequências, quer
no curto ou no médio e longo prazo. Contudo, é de referir que a esta data e
com respeito aos primeiros dois meses de 2020, embora a Empresa tenha
ativado um plano de contingência por forma a mitigar os efeitos provocados
pelo COVID-19, verifica-se que até ao momento se tem sentido um impacto
positivo no setor alimentar, que tem permitido manter em funcionamento a
atividade das empresas do Grupo, que fazem parte da cadeia de supply chain
tanto em Portugal como em Espanha, pelo que, até ao momento ainda não
foram sentidos impactos operacionais significativos na atividade da Empresa e
dos negócios core das suas subsidiárias. A Empresa está dotada da robustez
financeira necessária para fazer face aos seus compromissos futuros, contando,
nesta data, com linhas de crédito não utilizadas de curto prazo no montante de
44.252.888,75 Euros, suficientes para fazer face aos seus compromissos futuros,
não se identificando risco de imparidade de ativos e risco de continuidade.

Mesa da Assembleia Geral

José Luís Soares Simões

Presidente / Admin. Delegado

Leonel Fernando Soares Simões

Vogal

Jorge Manuel Soares Simões

Vogal

Fernanda Maria Oliveira Simões

Vogal

Daniela Alexandra Lopes Simões

Vogal

Rui Miguel Marcos Simões

Vogal

Clara Maria Campos Monteiro Ribeiro

Presidente

Isabel Maria Blazquez Pereira Silva

Secretária

Fiscal Único
Deloitte & Associados, SROC, S.A.
João Carlos Henriques Gomes Ferreira

Efetivo
Suplente
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Moninhos, 27 de março de 2020.

A Administração:

Assinatura

José Luís Soares Simões - Presidente
Leonel Fernando Soares Simões - Vogal
Jorge Manuel Soares Simões - Vogal
Fernanda Maria Oliveira Simões - Vogal
Daniela Alexandra Lopes Simões - Vogal
Rui Miguel Marcos Simões - Vogal
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

BALANÇOS

LS-LUÍS SIMÕES, SGPS, S.A. (CONSOLIDADO)
BALANÇOS CONSOLIDADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 e 2018
RUBRICAS
ATIVO:
ATIVO NÃO CORRENTE
Ativos fixos tangíveis
Propriedades de investimento
Ativos intangíveis
Outros investimentos financeiros
Créditos a receber
Ativos por impostos diferidos
ATIVO CORRENTE
Inventários
Clientes
Estado e outros entes públicos
Outros créditos a receber
Diferimentos
Caixa e depósitos bancários
Total do ativo
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
CAPITAL PRÓPRIO
Capital subscrito
Reserva legal
Outras reservas
Resultados transitados
Ajustamentos / outras variações no capital próprio
Resultado líquido do período
Interesses que não controlam
Total do capital próprio

NOTAS

DATAS
31/12/2019
31/12/2018

8
10
7
18.1
18.1
17

86.570.151,03
1.195.272,96
4.184.807,30
195.230,79
6.885.065,37
2.668.002,96
101.698.530,41

76.405.681,59
1.199.680,69
4.904.667,62
143.146,04
2.156.200,10
2.695.633,96
87.505.010,00

11
18.1
21.4
18.1
21.1
4 e 18.1

1.320.162,72
60.266.904,36
950.906,16
5.007.559,61
953.555,31
1.162.875,41
69.661.963,57
171.360.493,98

1.633.366,17
64.858.150,26
1.775.011,51
9.722.164,35
967.978,25
2.199.210,69
81.155.881,23
168.660.891,23

18.4
21.2
21.2
21.2
21.2

30.000.000,00
325.925,59
4.104.368,57
5.549.682,05
3.877.968,29
43.857.944,50
(1.452.141,99)
226.099,63
42.631.902,14

30.000.000,00
325.925,59
4.101.206,67
7.143.847,22
268.414,41
41.839.393,89
(1.591.003,27)
132.205,48
40.380.596,10

21.3

PASSIVO:
PASSIVO NÃO CORRENTE
Provisões
Financiamentos obtidos
Passivos por impostos diferidos
Outras dívidas a pagar

13
18.2
17
18.2

754.332,89
40.432.116,34
2.475.204,07
2.928.820,55
46.590.473,85

311.115,40
42.034.712,95
1.400.267,72
861.272,15
44.607.368,22

PASSIVO CORRENTE
Fornecedores
Estado e outros entes públicos
Financiamentos obtidos
Outras dívidas a pagar
Diferimentos

18.2
21.4
18.2
18.2
21.1

32.546.035,71
6.700.518,94
27.180.133,79
15.265.303,66
446.125,88
82.138.117,98
128.728.591,83
171.360.493,98

36.318.136,25
6.755.795,43
19.923.621,84
20.113.436,55
561.936,84
83.672.926,91
128.280.295,13
168.660.891,23

Total do passivo
Total do capital próprio e do passivo

O anexo faz parte integrante destas demonstrações financeiras.
O Contabilista Certificado:
Vítor José Caetano de Sousa

Assinatura

A Administração:
José Luís Soares Simões - Presidente
Leonel Fernando Soares Simões - Vogal
Jorge Manuel Soares Simões - Vogal
Fernanda Maria Oliveira Simões - Vogal
Daniela Alexandra Lopes Simões - Vogal
Rui Miguel Marcos Simões - Vogal
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DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS POR NATUREZA
LS-LUÍS SIMÕES, SGPS, S.A. (CONSOLIDADO)
DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
PERÍODOS
RUBRICAS

NOTAS

Vendas e serviços prestados
Subsídios à exploração
Trabalhos para a própria entidade
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com o pessoal
Imparidade de inventários (perdas / reversões)
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)
Provisões (aumentos / reduções)
Outros rendimentos
Outros gastos

12
14
21.5
11
21.6
19
11
18.1
13
21.7
21.8

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos
Gastos / reversões de depreciação e de amortização

21.9

Imparidade de investimentos depreciáveis / amortizáveis (perdas / reversões)

10

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados

21.10
21.11

Resultado antes de impostos
Imposto sobre o rendimento do período

17

Resultado líquido do período

2019

2018

245.113.893,36
244.013.317,40
125.345,06
45.838,42
748.892,68
1.151.250,94
(7.375.070,31) (10.309.083,20)
(168.394.746,55) (175.003.709,10)
(62.859.259,03) (55.951.124,16)
(2.525,16)
(45.437,19)
(405.768,78)
(302.327,23)
(754.236,23)
(205.749,93)
7.197.598,65
7.674.609,46
(2.461.806,47)
(2.240.302,02)
10.932.317,22

8.827.283,39

(10.797.600,94)

(10.339.213,13)

9.985,36

19.970,72

144.701,64

(1.491.959,02)

(1.044.826,01)

103.620,87
(1.067.787,95)

(900.124,37)

(2.456.126,10)

(399.654,16)

923.592,13

(1.299.778,54)

(1.532.533,97)

(1.452.141,99)

(1.591.003,27)

Resultado líquido do período atribuível a:
Detentores do capital da empresa mãe
Interesses que não controlam

21.3

152.363,45

58.469,30

Resultado por ação básico

21.13

(0,24)

(0,27)

O anexo faz parte integrante destas demonstrações financeiras.
O Contabilista Certificado:

Assinatura

Vítor José Caetano de Sousa
A Administração:
José Luís Soares Simões - Presidente
Leonel Fernando Soares Simões - Vogal
Jorge Manuel Soares Simões - Vogal
Fernanda Maria Oliveira Simões - Vogal
Daniela Alexandra Lopes Simões - Vogal
Rui Miguel Marcos Simões - Vogal
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DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

LS-LUIS SIMÕES, SGPS, S.A. (Consolidado)
DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DOS FLUXOS DE CAIXA
Euros

PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
RUBRICAS

NOTAS

Períodos
2019

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Recebimentos de clientes
Pagamentos a fornecedores
Pagamentos ao pessoal
Caixa gerada pelas operações
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento
Outros recebimentos/pagamentos
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Pagamentos respeitantes a:
Ativos fixos tangíveis
Ativos intangíveis
Recebimentos provenientes de:
Ativos fixos tangíveis
Investimentos financeiros
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Recebimentos provenientes de:
Financiamentos obtidos
Pagamentos respeitantes a:
Financiamentos obtidos
Juros e gastos similares
Dividendos
Outras operações de financiamento
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)
Variação de caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)
Caixa e seus equivalentes no início do período
Caixa e seus equivalentes no fim do período
O anexo faz parte integrante destas demonstrações financeiras.

O Contabilista Certificado:

21.2

4
4

2018

318.425.416,69
(224.471.615,57)
(39.582.637,91)
54.371.163,21
(408.814,20)
(44.157.429,72)
9.804.919,29

313.142.511,25
(229.432.249,01)
(35.305.266,43)
48.404.995,81
(3.001.377,75)
(38.954.831,96)
6.448.786,10

(22.918.133,49)
(256.910,34)

(20.196.947,07)
(1.095.261,89)

8.395.046,01
858,56
(14.779.139,26)

19.411.150,75
811,59
(1.880.246,62)

28.042.699,97

21.059.457,90

(20.839.119,36)
(1.464.775,63)
(2.077.319,44)
3.661.485,54
(1.312.734,43)
2.199.210,69
886.476,26

(21.192.852,97)
(1.347.501,32)
(280.426,74)
(1.787.980,76)
(3.549.303,89)
1.019.235,59
1.179.975,10
2.199.210,69

Assinatura

Vítor José Caetano de Sousa
A Administração:
José Luís Soares Simões - Presidente
Leonel Fernando Soares Simões - Vogal
Jorge Manuel Soares Simões - Vogal
Fernanda Maria Oliveira Simões - Vogal
Daniela Alexandra Lopes Simões - Vogal
Rui Miguel Marcos Simões - Vogal
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DEMONSTRAÇÕES DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO

LS-LUIS SIMÕES SGPS, S.A.
DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO
NO PERÍODO 2018

Euros
Notas

Posição no início do período 2018

Capital
subscrito

Reserva
legal

Outras
reservas

30.000.000,00

297.882,92

-

28.042,67

30.000.000,00

325.925,59

Resultados
transitados

4.095.288,11 6.891.463,17

Ajustamentos
em ativos
financeiros

Resultado
líquido do
período

Interesses
que não
controlam

Total

Total do
capital próprio

268.414,41

566.772,00

42.119.820,61

116.545,60

42.236.366,21

532.810,77

-

(566.772,00)

-

-

-

4.101.206,67 7.424.273,94

268.414,41

-

42.119.820,61

116.545,60

42.236.366,21

Resultado líquido do período

(1.591.003,27)

(1.591.003,27)

58.469,30

(1.532.533,97)

Resultado integral

(1.591.003,27)

(1.591.003,27)

58.469,30

(1.532.533,97)

Alterações no período:
Outras alterações reconhecidas no capital próprio:
Aplicação de Resultados

21.2

5.918,56

Operações com detentores de capital no período

Outras operações
Distribuição Dividendos

Posição no fim do período 2018

21.2

-

-

-

(280.426,72)

-

-

(280.426,72)

(42.809,42)

(323.236,14)

-

-

-

(280.426,72)

-

-

(280.426,72)

(42.809,42)

(323.236,14)

30.000.000,00

325.925,59

4.101.206,67 7.143.847,22

268.414,41

(1.591.003,27)

40.248.390,62

132.205,48

40.380.596,10
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LS-LUIS SIMÕES SGPS, S.A.
DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO
NO PERÍODO 2019

Euros
Notas

Posição no início do período 2019

Capital
subscrito

Reserva
legal

Outras
reservas

30.000.000,00 325.925,59

Ajustamentos
em ativos
financeiros

Resultados
transitados

4.101.206,67

7.143.847,22

Resultado
líquido do
período

268.414,41 (1.591.003,27)

Total

Interesses
que não
controlam

Total do
capital
próprio

40.248.390,62

132.205,48

40.380.596,10

-

-

Alterações no período:
Outras alterações reconhecidas no capital próprio:
Aplicação de Resultados
Outras alterações efetuadas diretamente nos
Capitais Próprios

21.2

-

-

3.161,90 (1.594.165,17)

-

-

-

30.000.000,00 325.925,59

4.104.368,57

-

1.591.003,27

-

-

3.609.553,88

-

3.609.553,88

5.549.682,05

3.877.968,29

-

43.857.944,50

3.609.553,88
132.205,48

43.990.149,98

Resultado líquido do período

(1.452.141,99) (1.452.141,99)

152.363,45 (1.299.778,54)

Resultado integral

(1.452.141,99) (1.452.141,99)

152.363,45 (1.299.778,54)

Operações com detentores de capital no período
Outras operações
Distribuição Dividendos

21.2

Posição no fim do período 2019

-

-

-

-

30.000.000,00 325.925,59

4.104.368,57

5.549.682,05

-

-

3.877.968,29 (1.452.141,99)

- (58.469,30)
- (58.469,30)
42.405.802,51

226.099,63

(58.469,30)
(58.469,30)
42.631.902,14

O anexo faz parte integrante destas demonstrações financeiras.
O Contabilista Certificado:

Assinatura

Vítor José Caetano de Sousa
A Administração:
José Luís Soares Simões - Presidente
Leonel Fernando Soares Simões - Vogal
Jorge Manuel Soares Simões - Vogal
Fernanda Maria Oliveira Simões - Vogal
Daniela Alexandra Lopes Simões - Vogal
Rui Miguel Marcos Simões - Vogal
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ANEXO
(Montantes expressos em Euros)
1.

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

O Grupo Luis Simões (“Grupo”) é constituído pela LS – Luis Simões, SGPS, S.A., e pelas suas subsidiárias (Nota 6.1).
A LS – Luis Simões, SGPS, S.A. (“Empresa”), sociedade anónima, com sede em Moninhos, Loures, foi constituída em 5 de agosto de 1996 e tem como objeto social a gestão
de participações sociais de outras sociedades, como forma indireta de exercício de atividades económicas.
A Empresa tem a sua sede social na Rua Fernando Namora em Moninhos, concelho de Loures.
O Grupo opera nas seguintes áreas de negócio:
1- A atividade do transporte rodoviário de mercadorias que representa cerca de 43% do volume de negócios do Grupo lidera o mercado do transporte nacional e o mercado
dos fluxos rodoviários na Península Ibérica.
2- A atividade logística que representa cerca de 50% do volume de negócios do Grupo, lidera na Logística e Distribuição de produtos de grande consumo, em Portugal,
prestando serviços integrados de transporte, armazenagem, preparação de encomendas, controle de inventários e distribuição, para além de outros serviços de valor
acrescentado. Em Espanha, esta atividade é também especializada em Logística e Distribuição de produtos de grande consumo.
3- As outras atividades que representam cerca de 7% da faturação global do Grupo, cumprem dois objetivos fundamentais: apoiar as atividades principais do Grupo e
desenvolver negócios autónomos nos seus mercados específicos.
A Empresa-mãe denomina-se LS – Luís Simões, SGPS, S.A..
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A Empresa é detida pelas entidades descritas no quadro seguinte:
Acionistas

Nº Ações detidas

% Direito de Voto

% Participação

Leonel Simões & Filhas, SGPS,S.A.

1.999.700

33,33%

33,33%

Varanda do Vale, SGPS, S.A.

1.999.700

33,33%

33,33%

Mira Serra, SGPS, S.A.
José Luís Simões

1.999.700
300

33,33%
0,01%

33,33%
0,01%

Leonel Fernando Simões

300

0,01%

0,01%

Jorge Manuel Simões

300

0,01%

0,01%

6.000.000

100,00%

100,00%

Estas demonstrações financeiras foram aprovadas pelo Conselho de Administração, na reunião de 27 de março de 2020. É opinião do Conselho de Administração que estas
demonstrações financeiras refletem de forma verdadeira e apropriada as operações do Grupo, bem como a sua posição e financeira e fluxos de caixa.
Estas demonstrações financeiras consolidadas serão submetidas a aprovação na Assembleia Geral de acionistas.
2.

REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
2.1.

BASE DE PREPARAÇÃO

Estas demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro (NCRF) em vigor, na presente data.
A preparação das demonstrações financeiras em conformidade com o Sistema de Normalização Contabilística requer o uso de estimativas, pressupostos e julgamentos
críticos no processo da determinação das políticas contabilísticas a adotar pelo Grupo, com impacto significativo no valor contabilístico dos ativos e passivos, assim como
nos rendimentos e gastos do período de reporte.
Apesar de estas estimativas serem baseadas na melhor experiência do Conselho de Administração e nas suas melhores expetativas em relação aos eventos e ações correntes
e futuras, os resultados atuais e futuros podem diferir destas estimativas. As áreas que envolvem um maior grau de julgamento ou complexidade, ou áreas em que
pressupostos e estimativas sejam significativos para as demonstrações financeiras são apresentadas na Nota 3.22.
A Administração procedeu à avaliação da capacidade do Grupo operar em continuidade, tendo por base toda a informação relevante, factos e circunstâncias, de natureza
financeira, comercial ou outra, incluindo acontecimentos subsequentes à data de referência das demonstrações financeiras, disponível sobre o futuro.
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Em particular, o Conselho de Administração, analisou o facto de o Grupo ter apresentado resultado líquido negativo e do passivo corrente ser superior ao ativo corrente,
decorrente, essencialmente do Grupo estar numa fase de investimento na sua atividade. Verifica-se que os fluxos de caixa operacionais gerados são positivos, bem como o
resultado operacional antes de amortizações e depreciações. Adicionalmente a Empresa dispõe de linhas de crédito não utilizadas no valor de 29.906.354,48 Euros. Em
resultado da avaliação efetuada, o Conselho de Administração conclui que o Grupo dispõe de recursos adequados para manter as atividades, gerar cash-flow suficiente para
liquidar o passivo de curto prazo, sendo que não existe intenção de cessar as atividades no curto prazo, pelo que considerou adequado o uso do pressuposto da
continuidade das operações na preparação das demonstrações financeiras
3.

PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS

As principais políticas contabilísticas adotadas na preparação das demonstrações financeiras anexas são as que abaixo se descrevem. Estas políticas foram consistentemente
aplicadas a todos os exercícios apresentados, salvo indicação contrária.
3.1.

BASES DE CONSOLIDAÇÃO

O universo empresarial do Grupo é composto pelas subsidiárias descritas na Nota 6.
Em obediência ao disposto no art.º 6 do Decreto-lei nº 158/2009 de 15 de julho, republicado pelo Decreto-Lei 98/2015 de 2 de junho, que aprovou o SNC, a Empresa
apresenta contas consolidadas do Grupo constituído por ela própria e por todas as subsidiárias nas quais:


Independentemente da titularidade do capital, se verifique que, em alternativa:

- Pode exercer, ou exerce efetivamente, influência dominante ou controlo;
- Exerce a gestão como se as duas constituíssem uma única entidade;


Sendo titular de capital:

- Tem a maioria dos direitos de voto, exceto se se demonstrar que esses direitos não conferem o controlo;
- Tem o direito de designar ou de destituir a maioria dos titulares do órgão de gestão de uma entidade com poderes para gerir as políticas financeiras e operacionais dessa
entidade;
- Exerce uma influência dominante sobre uma entidade, por força de um contrato celebrado com esta ou de uma outra cláusula do contrato social desta;
- Detém pelo menos 20 % dos direitos de voto e a maioria dos titulares do órgão de gestão de uma entidade com poderes para gerir as políticas financeiras e operacionais
dessa entidade, que tenham estado em funções durante o exercício a que se reportam as demonstrações financeiras consolidadas, bem como, no exercício precedente e
até ao momento em que estas sejam elaboradas, tenham sido exclusivamente designados como consequência do exercício dos seus direitos de voto;
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- Dispõe, por si só ou por força de um acordo com outros titulares do capital desta entidade, da maioria dos direitos de voto dos titulares do capital da mesma.
A existência e o efeito dos direitos de voto potenciais que sejam correntemente exercíveis ou convertíveis são considerados quando se avalia se existe ou não controlo.
As subsidiárias são consolidadas, pelo método integral, a partir da data em que o controlo é transferido para o Grupo, sendo excluídas da consolidação a partir da data em
que o controlo cessa.
É utilizado o método de compra para contabilizar a aquisição das subsidiárias. O custo de uma aquisição é mensurado pelo justo valor dos bens entregues, dos instrumentos
de capital emitidos e dos passivos incorridos, ou assumidos na data de aquisição, adicionados dos custos diretamente atribuíveis à aquisição.
O excesso do custo de aquisição relativamente ao justo valor da parcela do Grupo dos Ativos e Passivos identificáveis adquiridos é reconhecido como Goodwill.
Se o custo de aquisição for inferior ao justo valor dos ativos líquidos da subsidiária adquirida a diferença é reconhecida diretamente na demonstração dos resultados
consolidados no exercício em que é apurada.
No processo de consolidação, as transações, saldos e ganhos não realizados em transações intragrupo e dividendos distribuídos entre empresas do grupo são eliminados. As
perdas não realizadas são também eliminadas, exceto se a transação revelar evidência da existência de imparidade nos ativos transferidos e ainda não alienados.
As políticas contabilísticas utilizadas pelas Subsidiárias na preparação das suas demonstrações financeiras individuais foram alteradas, sempre que necessário, de forma a
garantir consistência com as políticas adotadas pelo Grupo.
Às diferenças temporárias que surgiram da eliminação dos resultados provenientes de transações intragrupo foi aplicado o disposto na NCRF 25 — Impostos sobre o
Rendimento.
O Capital Próprio e o Resultado Líquido das Subsidiárias que são detidos por terceiros alheios ao Grupo, são apresentados nas rubricas de Interesses que não controlam no
Balanço consolidado (de forma autónoma dentro do Capital Próprio) e na Demonstração Consolidada dos Resultados, respetivamente.
3.2.

CONVERSÃO CAMBIAL

As demonstrações financeiras do Grupo e respetivas notas deste anexo são apresentadas em Euros, moeda funcional do Grupo, salvo indicação explícita em contrário.
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3.3.

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

Os ativos tangíveis encontram-se valorizados ao custo ou ao custo considerado (para os ativos adquiridos antes da data de transição para as NCRF’s), deduzido das
depreciações acumuladas e eventuais perdas por imparidade.
O custo de aquisição inclui o preço de compra do ativo, as despesas diretamente imputáveis à sua aquisição e os encargos suportados com a preparação do ativo para que
se encontre na sua condição de utilização.
Os custos com substituições e grandes reparações são capitalizados sempre que aumentem a vida útil do imobilizado a que respeitem e são amortizadas no período
remanescente da vida útil desse imobilizado ou no seu próprio período de vida útil, se inferior.
As despesas de manutenção e reparação (dispêndios subsequentes) que não são suscetíveis de gerar benefícios económicos futuros são registadas como gastos no período
em que são incorridas.
Os custos a suportar com o desmantelamento ou remoção de ativos instalados em propriedade de terceiros serão considerados como parte do custo inicial dos respetivos
ativos quando se traduzam em montantes significativos.
As taxas de depreciação resultantes da determinação das vidas úteis estimadas para os ativos fixos tangíveis são conforme segue:
Bem

2019

2018

Edifícios e outras construções

2,00 - 33,33

2,00 - 33,33

Equipamento básico
Equipamento de transporte

5,00 - 33,33
10,00 - 33,00

5,00 - 33,33
10,00 - 33,00

Equipamento administrativo

8,33 - 33,33

8,33 - 33,33

Outros ativos fixos tangíveis

10,00 - 33,00

10,00 - 33,00

As depreciações são calculadas numa base duodecimal, após o momento em que o bem se encontra em condições de ser utilizado, em conformidade com o período de vida
útil estimado para cada grupo de bens.
O gasto com depreciações é reconhecido na demonstração de resultados na rubrica “Gastos/Reversões de Depreciação e Amortização”.
Sempre que existam indícios de perda de valor dos ativos fixos tangíveis, são efetuados testes de imparidade, de forma a estimar o valor recuperável do ativo, e quando
necessário registar uma perda por imparidade. O valor recuperável é determinado como o mais elevado de entre o preço de venda líquido e o valor de uso do ativo, sendo
este último calculado com base no valor atual dos fluxos de caixa futuros estimados, decorrentes do uso continuado e da alienação do ativo no fim da sua vida útil.
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As vidas úteis dos ativos são revistas em cada período de relato financeiro, para que as depreciações praticadas estejam em conformidade com os padrões de consumo
esperados dos ativos. Alterações às vidas úteis são tratadas como uma alteração de estimativa contabilística e são aplicadas prospetivamente, afetando os resultados do
período.
O ganho (ou a perda) resultante da alienação ou abate de um ativo fixo tangível é determinado como a diferença entre o montante recebido na transação e a quantia
escriturada do ativo sendo o ganho (ou a perda) reconhecido em resultados no período em que ocorre a alienação.
Os ativos fixos tangíveis em curso dizem respeito a bens que ainda se encontram em fase de construção ou desenvolvimento e estão mensurados ao custo de aquisição
sendo somente depreciados quando se encontram disponíveis para uso.
3.4.

LOCAÇÕES

As locações financeiras são capitalizadas no início da locação pelo menor entre o justo valor do ativo locado e o valor presente dos pagamentos mínimos da locação, cada
um determinado à data de início do contrato. A dívida resultante de um contrato de locação financeira é registada líquida de encargos financeiros, na rubrica de
“Financiamentos obtidos”. Os encargos financeiros incluídos na renda e a depreciação dos ativos locados, são reconhecidos na demonstração dos resultados, no período a
que dizem respeito, na rubrica de juros e gastos similares suportados.
Os ativos fixos tangíveis adquiridos através de locações financeiras são depreciados pelo menor entre o período de vida útil do ativo e o período da locação (quando o Grupo
não tem opção de compra no final do contrato) ou pelo período de vida útil estimado quando o Grupo tem a intenção de adquirir os ativos no final do contrato.
Nas locações consideradas operacionais, as rendas a pagar são reconhecidas como gasto na demonstração dos resultados numa base linear, durante o período da locação.
3.5.

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

As propriedades de investimento são imóveis (terrenos, edifícios ou partes de edifícios) detidos com o objetivo de valorização do capital, obtenção de rendas, ou ambas. As
propriedades de investimento foram valorizadas ao custo ou ao custo considerado (correspondendo ao justo valor na data de transição para o SNC, deduzido de
depreciações acumuladas e perdas por imparidade.
De acordo com os normativos contabilísticos adotados, e no particular do critério de valorização de acordo com o modelo do custo depreciado, é requerida a divulgação do
justo valor das propriedades de investimento nas demonstrações financeiras completas.
O justo valor dos outros terrenos e exercícios são determinados com base em avaliações efetuadas por avaliadores externos tendo em conta as condições da sua utilização
ou o melhor uso, consoante se arrendado ou não.
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3.6.

ATIVOS INTANGÍVEIS

Reconhecimento inicial
O custo dos ativos intangíveis adquiridos separadamente reflete, em geral, os benefícios económicos futuros esperados e compreende:


O preço de compra, incluindo custos com direitos intelectuais e os impostos sobre as compras não reembolsáveis, após dedução dos descontos comerciais e
abatimentos; e



Qualquer custo diretamente atribuível à preparação do ativo, para o seu uso pretendido.

O Grupo valoriza os seus ativos intangíveis, após o reconhecimento inicial, pelo Modelo do Custo, conforme definido pela NCRF 6 – Ativos Intangíveis, que define que um
ativo intangível deve ser escriturado pelo seu custo deduzido da amortização acumulada e quaisquer perdas por imparidade acumuladas.
O Grupo determina a vida útil e o método de amortização dos ativos intangíveis com base na estimativa de consumo dos benefícios económicos futuros associados ao ativo.
Os ativos intangíveis são amortizados numa base sistemática a partir da data em que se encontram disponíveis para uso, durante a vida útil estimada.
O gasto com amortizações é reconhecido na demonstração de resultados na rubrica “Gastos/Reversões de Depreciação e Amortização”.
As vidas úteis e método de amortização dos vários ativos intangíveis são revistos anualmente.
O efeito de alguma alteração a estas estimativas é reconhecido na demonstração consolidada dos resultados prospetivamente.
As taxas de amortização resultantes da determinação das vidas úteis estimadas para os ativos intangíveis conforme segue:
Bem

2019

2018

Programas de computador

16,66 - 33,33

16,66 - 33,33

Outros ativos intangíveis

10,00 - 20,00

10,00 - 20,00
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3.7.

IMPARIDADE DE ATIVOS

Em cada data de relato é efetuada uma revisão das quantias escrituradas dos ativos do Grupo com vista a determinar se existe algum indicador de que possam estar em
imparidade.
Sempre que a quantia escriturada do ativo ou da unidade geradora de caixa for superior à sua quantia recuperável, é reconhecida uma perda por imparidade. A perda por
imparidade é registada de imediato na demonstração consolidada dos resultados na rubrica de “Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)”,
salvo se tal perda compensar um excedente de revalorização registado no capital próprio. Neste último caso, tal perda será tratada como um decréscimo de revalorização.
O valor recuperável é o maior de entre o justo valor do ativo deduzido dos custos de venda e o seu valor de uso. Para a determinação da existência de imparidade, os ativos
são alocados ao nível mais baixo para o qual existem fluxos de caixa separados identificáveis (unidades geradoras de caixa).
Os ativos não financeiros, que não o goodwill, para os quais tenham sido reconhecidas perdas por imparidade são avaliados, a cada data de relato, sobre a possível reversão
das perdas por imparidade.
A reversão de perdas por imparidade reconhecidas em exercícios anteriores é registada quando há evidências de que as perdas por imparidade reconhecidas já não existem
ou diminuíram. A reversão das perdas por imparidade é reconhecida na demonstração dos resultados na rubrica de “Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis
(perdas/reversões)”. A reversão da perda por imparidade é efetuada até ao limite da quantia que estaria reconhecida (líquida de depreciações) caso a perda não tivesse sido
registada.
Quando há lugar ao registo ou reversão de imparidade, a amortização e depreciação dos ativos são recalculadas prospectivamente de acordo com o valor recuperável.
3.8.

PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS – OUTROS MÉTODOS

O Grupo utiliza o modelo do custo para o reconhecimento inicial das participações financeiras em entidades em que não seja obrigatório a utilização do método da
equivalência patrimonial e nas quais não existam condições para a utilização do justo valor, designadamente participações financeiras em empresas não cotadas.
De acordo com o modelo do custo as participações financeiras são reconhecidas inicialmente pelo seu custo de aquisição, que inclui custos de transação, sendo
subsequentemente o seu valor diminuído por perdas por imparidade, sempre que ocorram.
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3.9.

IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO

O imposto sobre o rendimento corresponde à soma do imposto corrente com os impostos diferidos. O imposto corrente e os impostos diferidos são registados em resultados,
salvo quando se relacionam com itens registados diretamente no capital próprio. Nestes casos o imposto corrente e os impostos diferidos são igualmente registados no capital
próprio.
Imposto corrente: o imposto corrente a pagar é baseado no lucro tributável do exercício das várias entidades incluídas no perímetro de consolidação. O lucro tributável
difere do resultado contabilístico, uma vez que exclui diversos custos e proveitos que apenas serão dedutíveis ou tributáveis noutros exercícios. O lucro tributável exclui
ainda custos e proveitos que nunca serão dedutíveis ou tributáveis.
Impostos diferidos: os impostos diferidos referem-se às diferenças temporárias entre os montantes dos ativos e passivos para efeitos de relato contabilístico e os respetivos
montantes para efeitos de tributação.
Os ativos e os passivos por impostos diferidos são mensurados utilizando as taxas de tributação que se espera estarem em vigor à data da reversão das correspondentes
diferenças temporárias, com base nas taxas de tributação (e legislação fiscal) que esteja formal ou substancialmente emitida na data de relato.
Os impostos diferidos ativos são reconhecidos na medida em que seja provável que existam lucros tributáveis futuros disponíveis para a utilização da diferença temporária.
Os impostos diferidos passivos são reconhecidos sobre todas as diferenças temporárias tributáveis.
Os impostos diferidos ativos são revistos anualmente e reduzidos sempre que deixe de ser provável que possam ser utilizados.
3.10.

INVENTÁRIOS

Os inventários são registados ao custo de aquisição, sendo adotado como método de custeio das saídas dos inventários o custo médio ponderado.
Sempre que o valor realizável líquido é inferior ao custo de aquisição ou de produção, procede-se à redução de valor dos inventários, mediante o reconhecimento de uma
perda por imparidade, a qual é revertida quando deixam de existir os motivos que a originaram.
Para este efeito, o valor realizável líquido é o preço de venda estimado no decurso ordinário da atividade empresarial menos os custos estimados de acabamento e os custos
necessários para efetuar a venda. As estimativas tomam em consideração as variações relacionadas com acontecimentos ocorridos após o final do período na medida em que
tais acontecimentos confirmem condições existentes no fim do período.
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3.11.

ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS

O Conselho de Administração determina a classificação dos ativos e passivos financeiros, na data do reconhecimento inicial de acordo com a NCRF 27 – Instrumentos
financeiros.
Os ativos e passivos financeiros podem ser classificados/mensurados como:
(a) Ao custo amortizado menos qualquer perda por imparidade; ou
(b) Ao justo valor com as alterações de justo valor a ser reconhecidas na demonstração dos resultados.
O Grupo classifica e mensura ao custo amortizado os ativos e passivos financeiros:
i) que em termos de prazo sejam à vista ou tenham maturidade definida;
ii) cujo retorno seja de montante fixo, de taxa de juro fixa ou de taxa variável correspondente a um indexante de mercado; e
iii) que não possuam nenhuma cláusula contratual da qual possa resultar a perda do valor nominal e do juro acumulado (no caso dos ativos) ou alteração à
responsabilidade pelo reembolso do valor nominal e do juro acumulado a pagar (no caso dos passivos).
Para os ativos e passivos registados ao custo amortizado, os juros a reconhecer em cada período são determinados de acordo com o método da taxa de juro efetiva, que
corresponde à taxa que desconta exatamente os recebimentos e pagamentos de caixa futuros estimados durante a vida esperada do instrumento financeiro.
São registados ao custo amortizado:
i) os ativos financeiros que constituem empréstimos concedidos, contas a receber (clientes, outros devedores, etc.) e instrumentos de capital próprio bem como
quaisquer contratos derivados associados, que não sejam negociados em mercado ativo ou cujo justo valor não possa ser determinado de forma fiável e
ii) os passivos financeiros que constituem financiamentos obtidos, contas a pagar (fornecedores, outros credores, etc.) e instrumentos de capital próprio bem como
quaisquer contratos derivados associados, que não sejam negociados em mercado ativo ou cujo justo valor não possa ser determinado de forma fiável.
O Grupo classifica e mensura ao justo valor os ativos financeiros que não cumpram com as condições para ser mensurados ao custo amortizado, conforme descrito acima. São
registados ao justo valor os ativos financeiros que constituem instrumentos de capital próprio cotados em mercado ativo, contratos derivados e ativos financeiros detidos
para negociação. As variações de justo valor são registadas nos resultados de exercício, exceto no que se refere aos instrumentos financeiros derivados que qualifiquem como
relação de cobertura de fluxos de caixa.
O Grupo avalia a cada data de relato financeiro a existência de indicadores de perda de valor para os ativos financeiros que não sejam mensurados ao justo valor através de
resultados. Se existir uma evidência objetiva de imparidade, o Grupo reconhece uma perda por imparidade na demonstração de resultados.
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Os ativos financeiros são desreconhecidos quando os direitos ao recebimento dos fluxos monetários originados por esses investimentos expiram ou são transferidos, assim
como todos os riscos e benefícios associados à sua posse. Uma entidade deve desreconhecer um passivo financeiro (ou parte de um passivo financeiro) apenas quando este se
extinguir, isto é, quando a obrigação estabelecida no contrato seja liquidada, cancelada ou expire.
3.12.

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Os montantes incluídos na rubrica de caixa e depósitos bancários correspondem aos valores de depósitos bancários vencíveis a menos de três meses, e que possam ser
imediatamente mobilizáveis com risco insignificante de alteração de valor. Estes ativos estão valorizados ao custo.
3.13.

FINANCIAMENTOS OBTIDOS

Os financiamentos obtidos são inicialmente reconhecidos ao justo valor, líquido de custos de transação e montagem incorridos. Os financiamentos são subsequentemente
apresentados ao custo amortizado sendo a diferença entre o valor nominal e o justo valor inicial reconhecida na demonstração dos resultados consolidados ao longo do
período do empréstimo, utilizando o método da taxa de juro efetiva.
Os financiamentos obtidos são classificados no passivo corrente, exceto se o Grupo possuir um direito incondicional de diferir o pagamento do passivo por, pelo menos, 12
meses após a data do balanço, sendo neste caso classificados no passivo não corrente.
Os gastos com juros relativos a financiamentos obtidos são registados na rubrica de gastos e perdas de financiamento em resultados do exercício, excepto os juros relativos a
financiamentos referentes a investimentos em ativos fixos tangíveis em curso que são capitalizados durante o período de construção.
3.14.

SUBSÍDIOS DO GOVERNO

Os subsídios do Governo apenas são reconhecidos quando uma certeza razoável de que o Grupo irá cumprir com as condições de atribuição dos mesmos e de que os mesmos
irão ser recebidos.
Os subsídios do Governo associados à aquisição ou produção de ativos não correntes (Subsídios ao Investimento) são inicialmente reconhecidos no capital próprio, deduzido
do correspondente passivo por imposto diferido, sendo subsequentemente imputados numa base sistemática (proporcionalmente às amortizações dos ativos subjacentes)
como rendimentos do exercício durante as vidas úteis dos ativos com os quais se relacionam.
Outros subsídios do Governo (Subsídios à Exploração) são, de uma forma geral, reconhecidos como rendimentos de uma forma sistemática durante os períodos necessários
para os balancear com os gastos que é suposto compensarem. Subsídios do Governo que têm por finalidade compensar perdas já incorridas ou que não têm custos futuros
associados são reconhecidos como rendimentos do período em que se tornam recebíveis.
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Os apoios do Governo sob a forma de atribuição de financiamentos reembolsáveis a taxa bonificada, devem ser descontados na data do reconhecimento inicial, constituindo o
valor do desconto o valor do subsídio a amortizar pelo período do financiamento.
3.15.

PROVISÕES

São reconhecidas provisões apenas quando o Grupo tem uma obrigação presente (legal ou construtiva) resultante dum acontecimento passado, é mais provável de que não
que para a liquidação dessa obrigação ocorra uma saída de recursos e o montante da obrigação possa ser razoavelmente estimado.
O montante reconhecido das provisões consiste no valor presente da melhor estimativa na data de relato, dos recursos necessários para liquidar a obrigação. Tal estimativa é
determinada tendo em consideração os riscos e incertezas associados à obrigação conhecidos e avaliados pela Gestão à data de relato.
3.16.

ESPECIALIZAÇÃO DOS EXERCÍCIOS

Os gastos e rendimentos são registados no período a que se referem, independentemente do seu pagamento ou recebimento, de acordo com o princípio contabilístico da
especialização dos exercícios. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes réditos e gastos são reconhecidos como ativos ou passivos, se se
qualificarem como tal, nas rubricas de Balanço “Outros créditos a receber”, ”Outras dívidas a pagar” e “Diferimentos”.
3.17.

RÉDITO

O rédito é mensurado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber. O rédito a reconhecer é deduzido do montante estimado de devoluções, descontos e outros
abatimentos. O rédito reconhecido não inclui IVA e outros impostos liquidados relacionados com a venda.
O rédito proveniente da venda de bens é reconhecido quando todas as seguintes condições são satisfeitas:


Todos os riscos e vantagens significativos da propriedade dos bens foram transferidos para o comprador;



O Grupo não mantém qualquer controlo sobre os bens vendidos;



O montante do rédito pode ser mensurado com fiabilidade;



É provável que benefícios económicos futuros associados à transação fluam para o Grupo;



Os custos incorridos ou a incorrer com a transação podem ser mensurados com fiabilidade.
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O rédito proveniente da prestação de serviços é reconhecido com referência à fase de acabamento da transação à data de relato, desde que todas as seguintes condições
sejam satisfeitas:
 O montante do rédito pode ser mensurado com fiabilidade;
 É provável que benefícios económicos futuros associados à transação fluam para o Grupo;
 Os custos incorridos ou a incorrer com a transação podem ser mensurados com fiabilidade;
 A fase de acabamento da transação à data de relato pode ser mensurada com fiabilidade.
3.18.

ENCARGOS FINANCEIROS COM EMPRÉSTIMOS OBTIDOS

Os encargos financeiros relacionados com empréstimos obtidos são geralmente reconhecidos como gastos à medida que são incorridos na rubrica “Juros e gastos similares
suportados” da Demonstração de resultado, ou são capitalizados na rubrica de “Ativos fixos tangíveis” do Balanço quando respeitam a financiamentos afetos a investimentos
em ativos fixos tangíveis.
3.19.

ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES

Um ativo contingente é um possível ativo proveniente de acontecimentos passados e cuja existência só será confirmada pela ocorrência ou não de um ou mais
acontecimentos futuros incertos não totalmente sob o controlo da entidade.
Os ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras para não resultarem no reconhecimento de rendimentos que podem nunca ser realizados.
Contudo, são divulgados quando for provável a existência de um influxo futuro.
Um passivo contingente é:


Uma obrigação possível que provém de acontecimentos passados e cuja existência só será confirmada pela ocorrência ou não de um ou mais acontecimentos futuros
incertos não totalmente sob o controlo da entidade;



Uma obrigação presente que decorra de acontecimentos passados mas que não é reconhecida porque:

ou



Não é provável que uma saída de recursos seja exigida para liquidar a obrigação; e



A quantia da obrigação não pode ser mensurada com suficiente fiabilidade.

Os passivos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras para não resultarem no reconhecimento de gastos que podem nunca se tornar efetivos.
Contudo, são divulgados sempre que existe uma probabilidade de exfluxos futuros que não seja remota.
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3.20.

CAPITAL PRÓPRIO

As ações ordinárias são classificadas no capital próprio. Os custos diretamente atribuíveis à emissão de novas ações ou opções são apresentados no capital próprio como
uma dedução, líquida de impostos, ao montante emitido.
As ações próprias adquiridas através de contrato são reconhecidas no capital próprio, em rubrica própria. De acordo com o Código das Sociedades Comerciais, a Empresa
tem de garantir a cada momento a existência de reservas no capital próprio para cobertura do valor das ações próprias, limitando o valor das reservas disponíveis para
distribuição.
As ações próprias são registadas ao custo de aquisição, se a compra for efetuada à vista, ou ao justo valor estimado se a compra for diferida.
A distribuição de dividendos a acionistas é reconhecida como um passivo na data em que é aprovada pelos mesmos.
3.21.

MATÉRIAS AMBIENTAIS

São reconhecidas provisões para matérias ambientais sempre que o Grupo tenha uma obrigação legal ou construtiva, como resultado de acontecimentos passados,
relativamente à qual seja provável que uma saída de recursos se torne necessária para a liquidar e possa ser efetuada uma estimativa fiável do montante dessa obrigação.
O Grupo incorre em dispêndios de caráter ambiental os quais, dependendo das suas caraterísticas, estão a ser capitalizados ou reconhecidos como um custo nos resultados
operacionais do período.
Assim, os dispêndios com equipamentos e técnicas operativas que assegurem o cumprimento da legislação e dos regulamentos aplicáveis, bem como a redução dos impactos
ambientais para níveis que não excedam os correspondentes a uma aplicação viável das melhores tecnologias disponíveis desde as referentes à minimização do consumo
energético, das emissões atmosféricas, da produção de resíduos e do ruído, são capitalizados quando se destinem a servir de modo duradouro a atividade do Grupo e se
relacionem com benefícios económicos futuros, permitindo prolongar a vida útil, aumentar a capacidade ou melhorar a segurança ou eficiência de outros ativos detidos
pelo Grupo.
3.22.

PRINCIPAIS ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS APRESENTADOS

As estimativas e julgamentos com impacto nas demonstrações financeiras consolidadas do Grupo Luís Simões são continuamente avaliados, representando à data de cada
relato a melhor estimativa da Administração, tendo em conta o desempenho histórico, a experiência acumulada e as expetativas sobre eventos futuros que, nas
circunstâncias em causa, se acreditam serem razoáveis.
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A natureza intrínseca das estimativas pode levar a que o reflexo real das situações que haviam sido alvo de estimativa possam, para efeitos de relato financeiro, vir a
diferir dos montantes estimados. As estimativas e os julgamentos que apresentam um risco significativo de originar um ajustamento material no valor contabilístico de
ativos e passivos no decurso do exercício seguinte são as que seguem:
3.22.1. ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS E INTANGÍVEIS

A determinação das vidas úteis dos ativos, bem como o método de depreciação/amortização a aplicar é essencial para determinar o montante das
depreciações/amortizações a reconhecer na demonstração dos resultados consolidados de cada exercício.
Estes dois parâmetros são definidos de acordo com o melhor julgamento da Administração para os ativos em questão, considerando sempre que possível, as práticas
adotadas por empresas do setor.
3.22.2. PERDAS POR IMPARIDADE

A determinação de uma eventual perda por imparidade pode ser despoletada pela ocorrência de diversos eventos, muitos dos quais fora da esfera de influência do Grupo,
tais como: a disponibilidade futura de financiamento, o custo de capital ou quaisquer outras alterações, quer internas, quer externas à Empresa.
A identificação dos indicadores de imparidade, a estimativa de fluxos de caixa futuros e a determinação do justo valor de ativos implicam um elevado grau de julgamento
por parte do Conselho de Administração no que respeita à identificação e avaliação dos diferentes indicadores de imparidade, fluxos de caixa esperados, taxas de desconto
aplicáveis, vidas úteis e valores residuais.
Em particular, da análise efetuada periodicamente aos saldos a receber poderá surgir a necessidade de registar perdas por imparidade, sendo estas determinadas com base
na informação disponível e em estimativas efetuadas pelo Grupo dos fluxos de caixa que se espera receber.
3.22.3. PROVISÕES

O Grupo analisa de forma periódica eventuais obrigações que resultem de eventos passados e que devam ser objeto de reconhecimento ou divulgação.
A subjetividade inerente à determinação da probabilidade e montante de recursos necessários para o pagamento das obrigações poderá conduzir a ajustamentos dos valores
registados, nomeadamente, no que se refere aos processos em curso e às contingências.
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3.22.4.

IMPOSTOS DIFERIDOS

São reconhecidos ativos por impostos diferidos apenas quando existe forte segurança de que existirão lucros tributáveis futuros disponíveis para a utilização das diferenças
temporárias ou quando existam passivos por impostos diferidos cuja reversão seja expectável no mesmo período em que os ativos por impostos diferidos sejam revertidos. A
avaliação dos ativos por impostos diferidos é efetuada pela Administração no final de cada exercício, tendo em atenção a expetativa de desempenho no futuro.
3.23.

ACONTECIMENTOS SUBSEQUENTES

Os acontecimentos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam à data do balanço "adjusting events" são refletidos nas
demonstrações financeiras. Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação sobre condições que ocorram após a data do balanço "non adjusting events"
são divulgados nas demonstrações financeiras, se forem considerados materiais.
4.

CAIXA E SEUS EQUIVALENTES

A 31 de dezembro de 2019 e 2018, a rubrica de Caixa e seus Equivalentes detalha-se da seguinte forma:
2019

Caixa
Depósitos à Ordem
Total de caixa e depósitos bancários
Descobertos Bancários (Nota 18.2)
Total de caixa e seus equivalentes a caixa
5.

2018

19.884,97

19.350,00

1.142.990,44

2.179.860,69

1.162.875,41

2.199.210,69

276.399,15

-

886.476,26

2.199.210,69

POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS

Nos exercícios de 2019 e 2018 não se verificaram alterações nas políticas contabilísticas utilizadas, nem foram identificados erros materiais.
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6.

PARTES RELACIONADAS

Para efeitos de apresentação destas demonstrações financeiras são considerados como partes relacionadas todas as subsidiárias da LS – Luís Simões, SGPS, S.A. e elementos
chave na gestão das mesmas.
6.1.

ENTIDADES DO GRUPO

As Empresas do Grupo incluídas na consolidação à data de 31 de dezembro de 2019 e 2018 são as seguintes:

Subsidiárias

Sede

%
Participação
2019

Atividade

%
Participação
2018

Controlo
efetivo
2019

Controlo
efetivo
2018

RETGS
(*)

LS - Luís Simões, SGPS, SA (Holding)

Moninhos - Loures

Gestão de participações sociais

Luís Simões Logística Integrada, SA (Portugal)

Moninhos - Loures

Logística e transportes

100%

100%

100%

100%

Sim

Luís Simões Logística Integrada, SA (Espanha)

Madrid - Espanha

Logística e transportes

100%

100%

100%

100%

Não

100%

100%

100%

100%

Sim

100%

100%

100%

100%

Sim

100%

100%

100%

100%

Sim

LS Frota, Lda.
Reta - Serviços Técnicos e Rent-a-Cargo, SA

Moninhos - Loures

Diagonal - Corretores de Seguros, SA

Moninhos - Loures

Transportes
Aluguer, venda e manutenção
de viaturas
Mediação de seguros

LS - Gestão Empresarial e Imobiliária, SA

Moninhos - Loures

Serviços de suporte ao Grupo

100%

100%

100%

100%

Sim

Carregado - Alenquer

Imobiliária

100%

100%

100%

100%

Sim

Moninhos - Loures

Imobiliária

100%

100%

100%

100%

Sim

70,00%

70,00%

70%

70%

Não

Patrimundus - Investimentos Imobiliários, SA
Solmoninhos - Consultoria, Gestão e Execução
Imobiliária, S.A.
Espaçotrans - Gestão Entrepostos Aduaneiros, Lda.

Carregado - Alenquer

Sim

Quebradas de Cima Póvoa Santa Iria

Gestão de entrepostos
aduaneiros

(*) RETGS – Regime Especial de Tributação de Grupos de Sociedades

Não existem subsidiárias excluídas do processo de consolidação pelo método da consolidação integral.
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6.2.

REMUNERAÇÃO DO PESSOAL CHAVE DA GESTÃO

No decurso dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, foram atribuídas as seguintes remunerações ao pessoal chave da gestão:
Remuneração
Benefícios de curto prazo dos empregados

2019

2018

971.537,88

787.028,93

971.537,88

787.028,93

O Conselho de Administração do Grupo foi considerado, de acordo com a NCRF 5, como sendo o único elemento “chave” da gestão.
6.3.

TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS

a) Natureza do relacionamento com as partes relacionadas
Natureza do relacionamento
(Serviços que presta)
Outras partes relacionadas:
Leonel Simões & Filhas, SGPS, S.A.

Natureza do relacionamento
(Serviços que recebe)

Suprimentos

Dividendos

Varanda do Vale, SGPS, S.A.

Suprimentos

Dividendos

Mira Serra, SGPS, S.A.

Suprimentos

Dividendos

Outros acionistas

Suprimentos

Dividendos
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b) Quantias de transações e saldos pendentes com partes relacionadas
Ano 2019

Acionistas:
Leonel Simões & Filhas, SGPS, S.A.

Ano 2018

Suprimentos
obtidos

Juros
suportados

Outras
dívidas a
pagar

Suprimentos
obtidos

Juros
suportados

Outras
dívidas a
pagar

(Nota 18.2)

(Nota 21.11)

(Nota 18.2)

(Nota 18.2)

(Nota 21.11)

(Nota 18.2)

395.800,00

11.053,01

11.053,01

195.800,00

6.852,96

6.852,96

Varanda do Vale, SGPS, S.A.

402.800,00

11.589,64

11.589,64

202.800,00

7.098,00

7.098,00

Mira Serra, SGPS, S.A.

403.800,00

11.488,57

11.488,57

203.800,00

7.133,04

7.133,04

12.461.327,04

436.146,48

-

12.461.327,04

435.310,34

-

13.663.727,04

470.277,70

34.131,22

13.063.727,04

456.394,34

21.084,00

Acionistas individuais
Total
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7.

ATIVOS INTANGÍVEIS

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, o movimento ocorrido na quantia escriturada dos ativos intangíveis, bem como nas respetivas
amortizações acumuladas e perdas por imparidade, foi o seguinte:
Programas
computador

Outros ativos
intangíveis

Ativos intangíveis
em curso

Total

Valores em 01.01.2018
Quantias brutas escrituradas

5.882.131,85

2.688.222,00

1.530.909,93

10.101.263,78

(5.318.133,05)

(721.771,42)

-

(6.039.904,47)

563.998,80

1.966.450,58

1.530.909,93

4.061.359,31

Adições

1.671.853,18

-

633,45

1.672.486,63

Transferências

1.497.722,81

-

(1.497.722,81)

-

Amortizações (Nota 21.9)

(348.506,56)

(468.596,76)

-

(817.103,32)

-

-

(12.075,00)

(12.075,00)

Amortizações e perdas por imparidade acumuladas
Quantias líquidas escrituradas

Regularizações
Valores em 31.12.2018
Quantias brutas escrituradas
Amortizações e perdas por imparidade acumuladas
Quantias líquidas escrituradas
Adições
Transferências
Amortizações (Nota 21.9)

9.051.707,84

2.688.222,00

21.745,57

11.761.675,41

(5.666.639,61)

(1.190.368,18)

-

(6.857.007,79)

3.385.068,23

1.497.853,82

21.745,57

4.904.667,62

523.349,81

-

-

523.349,81

21.745,57

-

(21.745,57)

-

(774.613,37)

(468.596,76)

-

(1.243.210,13)

9.596.803,22

2.688.222,00

-

12.285.025,22

(6.441.252,98)

(1.658.964,94)

-

(8.100.217,92)

3.155.550,24

1.029.257,06

-

4.184.807,30

Valores em 31.12.2019
Quantias brutas escrituradas
Amortizações e perdas por imparidade acumuladas
Quantias líquidas escrituradas

As principais adições ocorridas em 2019 respeitam essencialmente a novos desenvolvimentos e funcionalidades do software de gestão das operações de transporte (“TMS”).
A rubrica “Outros ativos intangíveis” inclui ainda uma carteira de seguros, a qual foi adquirida no exercício de 2013. Este ativo intangível encontra-se a ser amortizado pelo
período de 10 anos, correspondendo à vida útil estimada pelo Conselho de Administração.
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Os programas de computador não são propriedade do Grupo, o qual se limita a ter os respetivos direitos de uso nos termos do contrato celebrado com o fornecedor.
Não existem ativos intangíveis dados como garantias de passivos.
Não existem compromissos futuros para aquisição de ativos intangíveis.
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8.

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, o movimento ocorrido na quantia escriturada dos ativos fixos tangíveis, bem como nas respetivas
depreciações acumuladas e perdas por imparidade, foi o seguinte:
Terrenos e
recursos
naturais

Valores em 01.01.2018
Quantias brutas escrituradas
Depreciações e perdas por imparidade acumuladas

12.239.216,51

Edifícios
e outras
construções

Equipamento
básico

46.313.872,20

62.078.638,18

Equipamento Equipamento
de transporte administrativo
9.957.481,20

2.899.686,79

(444.281,59) (8.713.380,34)

Ativos fixos
tangíveis em
curso

Totais

5.885.657,08

139.822.315,27

(1.653.480,00)

-

(72.306.353,94)

12.239.216,51

18.946.960,95

27.950.337,41

3.481,72

1.244.100,86

1.246.206,80

5.885.657,08

67.515.961,33

Adições

-

180.912,23

10.959.665,37

-

473.387,92

316.638,15

8.535.886,70

20.466.490,37

Transferências

-

-

3.106.353,52

-

115.019,40

289,98

(3.279.084,14)

(57.421,24)

(282.745,09) (11.550.987,29)

(219.000,04)

(11.143,66)

(10.048,06)

-

(12.073.924,14)

-

10.065.517,44

Quantias líquidas escrituradas

- (27.366.911,25) (34.128.300,77)

447.763,31

Outros ativos
fixos tangíveis

Alienações, sinistros e abates

-

Quantias brutas escrituradas

-

Depreciações e perdas por imparidade acumuladas

-

232.024,71

9.604.804,90

219.000,04

7.342,49

2.345,30

Depreciações (Nota 21.9)

-

(1.782.969,78)

(6.900.267,81)

(879,96)

(541.710,09)

(281.927,94)

-

(9.507.755,58)

Outras regularizações

-

-

-

-

-

-

(3.186,59)

-

12.239.216,51

46.212.039,34

64.593.669,78

228.763,27

10.534.744,86

3.206.566,86

11.139.273,05

148.154.273,67

(226.161,51) (9.247.747,94)

Valores em 31.12.2018
Quantias brutas escrituradas
Depreciações e perdas por imparidade acumuladas

(1.933.062,64)

-

(71.748.592,08)

12.239.216,51

17.294.183,02

33.169.906,11

2.601,76

1.286.996,92

1.273.504,23

11.139.273,05

76.405.681,59

Adições

-

214.045,81

6.312.498,46

190.092,12

538.644,05

172.471,59

15.018.282,00

22.446.034,03

Transferências

-

-

1.238.577,68

-

214.369,48

(210.082,70)

(1.242.864,46)

-

(17.084,48) (11.539.726,11)

Quantias líquidas escrituradas

- (28.917.856,32) (31.423.763,67)

Alienações, sinistros e abates
Quantias brutas escrituradas

-

-

(11.288,61)

(4.799,06)

(66.273,43)

(11.597.936,58)

Depreciações e perdas por imparidade acumuladas

-

7.284,01

8.876.131,81

-

10.975,60

3.213,40

-

8.847.265,57

-

(1.722.631,10)

(6.927.368,57)

(8.800,41)

(579.939,22)

(301.258,42)

-

(9.539.997,72)

12.239.216,51

46.409.000,67

60.605.019,81

418.855,39

11.276.469,78

3.164.156,69

24.848.417,16

158.961.136,01

(234.961,92) (9.816.711,56)

(2.231.107,66)

-

(72.390.984,98)

933.049,04

24.848.417,16

86.570.151,03

Depreciações (Nota 21.9)
Valores em 31.12.2019
Quantias brutas escrituradas
Depreciações e perdas por imparidade acumuladas
Quantias líquidas escrituradas

- (30.633.203,41) (29.475.000,44)
12.239.216,51

15.775.797,26

31.130.019,37

183.893,47

1.459.758,22

LS-Luís Simões, SGPS, S.A. (Consolidado)

44

As principais adições ocorridas em 2019 e 2018 respeitam à aquisição de estanterias, viaturas, bem como todo o investimento no novo centro logístico em Guadalajara.
As principais transferências em 2019 e 2018 referem-se ao novo centro logístico de Guadalajara.
As alienações ocorridas em 2019 e 2018 respeitam, essencialmente, à alienação de viaturas.
Não existem ativos fixos tangíveis dados como garantias de passivos, nem hipotecas sobre terrenos e os edifícios que sejam propriedade do Grupo nos exercícios findos em
31 de dezembro de 2019 e 2018, com exceção dos ativos adquiridos em regime de locação financeira (Nota 9).
A quantia de dispêndios reconhecida no ativo fixo tangível em curso compõe-se da forma indicada no quadro seguinte:
31-12-2019
Novo Centro Logístico Guadalajara
Terminal Azambuja
Outros
Viaturas em Preparação

31-12-2018

21.620.898,96

8.004.381,83

2.610.886,35

2.610.886,35

491.891,19
124.740,66

524.004,87

24.848.417,16

11.139.273,05

O ativo fixo tangível referente ao terminal da Azambuja diz respeito a dois terrenos, os quais irão ser utilizados pelo Grupo num futuro próximo, no âmbito da sua
atividade. No decurso do exercício de 2018 foi obtida uma avaliação para o imóvel, a qual é superior ao seu valor contabilístico. A avaliação tem por base projetos de
licenciamento, os quais se encontram a aguardar aprovação final da Câmara Municipal da Azambuja, e que serão obtidos num futuro próximo, de acordo com os
compromissos entre a Câmara e o Conselho de Administração do Grupo. Estes licenciamentos visam o desenvolvimento de um projeto logístico, o qual será desenvolvido
pelo Grupo futuramente. Deste modo, na presente data não existem indícios de imparidade para o imóvel.
O valor referente ao novo centro logístico de Guadalajara respeita à construção de um armazém que se prevê que fique concluído no segundo semestre de 2020.
No exercício de 2019 não foram reconhecidos valores referentes a sinistros por perda total de viatura. Durante o exercício de 2018, foi reconhecido em resultados o valor
de 13.350,17 Euros relativo a indemnizações a receber de seguradoras relativas a sinistros por perda total de viatura.
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9.

LOCAÇÕES

LOCAÇÕES FINANCEIRAS
A quantia escriturada líquida dos bens em regime de locação financeira que se refere apenas a imóveis registados como ativos fios tangíveis, ascendia a 10.819.117,99
Euros em 31 de dezembro de 2018. O contrato de locação financeira terminou em 2 de setembro de 2019, no entanto a titularidade apenas se verificou em 21 de fevereiro
de 2020.
31-12-2019

31-12-2018

Ativos fixos tangíveis
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções

-

2.196.421,11
8.622.696,88

-

10.819.117,99

Os pagamentos mínimos das locações financeiras, em 31 de dezembro de 2019 e 2018, são detalhados conforme se segue:
31-12-2018
Pagamentos
Valor presente
mínimos
de pagamentos
Até 1 ano
Entre 1 ano e 5 anos
Total dos pagamentos mínimos
Encargos financeiros
Valor presente dos pagamentos mínimos

1.826.367,19

1.822.430,95

-

-

1.826.367,19

1.822.430,95

(3.936,24)
1.822.430,95

n/a (*)
1.822.430,95

(*) – Não aplicável
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LOCAÇÕES OPERACIONAIS
Os futuros pagamentos mínimos não canceláveis das locações operacionais, em 31 de dezembro 2019 e 2018, são detalhados conforme se segue:
31-12-2019
Gasto do exercício

Locações de imóveis

Pagamentos futuros mínimos
Até 1 ano

1 ano e 5 anos

A mais de 5 anos

12.522.918,36

12.920.249,58

35.077.114,46

33.272.416,72

Locações de viaturas ligeiras

810.569,17

597.892,38

485.394,27

-

Locações de viaturas pesadas

4.924.198,47

3.913.080,97

7.107.945,38

-

Locações de empilhadores

3.035.610,50

2.984.783,84

7.881.132,35

-

21.293.296,50

20.416.006,76

50.551.586,46

33.272.416,72

31-12-2018
Gasto do exercício

Locações de imóveis

Pagamentos futuros mínimos
Até 1 ano

1 ano e 5 anos

A mais de 5 anos

11.015.215,18

10.606.253,47

20.685.995,40

9.655.933,49

Locações de viaturas ligeiras

729.833,97

566.570,35

840.462,00

-

Locações de viaturas pesadas

4.508.823,41

3.376.174,93

3.737.854,58

-

Locações de empilhadores

2.767.580,82

2.797.103,55

8.226.728,76

9.895,68

19.021.453,38

17.346.102,29

33.491.040,74

9.665.829,17
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10. PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

As propriedades de investimento são compostas por terrenos e edifícios não afetos à atividade do Grupo e apresentam a seguinte evolução:
31-12-2019
A 1 de janeiro
Valor bruto
Depreciações e perdas por imparidade acumuladas
Depreciações acumuladas
Perdas por imparidade acumuladas
Valor líquido
Depreciações (Nota 21.9)
Reversões
A 31 de dezembro
Valor bruto
Depreciações e perdas por imparidade acumuladas
Depreciações acumuladas
Perdas por imparidade acumuladas
Valor líquido

31-12-2018

1.509.253,89
(309.573,19)
(123.095,60)
(186.477,59)
1.199.680,69
(14.393,09)
9.985,36

1.489.283,17
(295.218,96)
(88.770,65)
(206.448,31)
1.194.064,21
(14.354,23)
19.970,72

1.509.253,89
(313.980,92)
(137.488,69)
(176.492,23)
1.195.272,96

1.509.253,89
(309.573,19)
(123.095,60)
(186.477,59)
1.199.680,69

As propriedades de investimento têm como finalidade a cedência de exploração a entidades externas.
O justo valor dos ativos à data do balanço é superior aos valores apresentados nas demonstrações financeiras do Grupo na data a que se referem as demonstrações
financeiras.
Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, o movimento nas perdas por imparidade acumuladas detalha-se como segue:
2019

2018

Saldo inicial

186.477,59

206.448,31

Reversões
Saldo final

(9.985,36)

(19.970,72)

176.492,23

186.477,59
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Em 31 de dezembro de 2019 não existiam propriedades de investimento apresentadas como garantias a terceiros.
Em 31 de dezembro de 2019 não existiam obrigações contratuais significativas de compra, construção ou desenvolvimento de propriedades de investimento.
O Grupo reconheceu na demonstração de resultados por naturezas consolidadas, na rubrica “Outros rendimentos”, o montante de 40.807,67 Euros (32.851,77 Euros em
2018) relativo a rendas de Propriedades de Investimento (Nota 21.7).
11. INVENTÁRIOS

Em 31 de dezembro de 2019 e em 2018, os inventários do Grupo eram detalhados conforme se segue:
2019

2018

Mercadorias
Montante bruto

1.239.775,15

1.578.912,42

Perdas por imparidade

(314.191,65)

(348.746,47)

925.583,50

1.230.165,95

402.547,17

411.168,17

Matérias-primas, subsidiárias e de consumo
Montante bruto
Perdas por imparidade

(7.967,95)

(7.967,95)

394.579,22

403.200,22

1.320.162,72

1.633.366,17

Os inventários indicados no quadro acima correspondem a terrenos, peças adquiridas para reparações e manutenção de viaturas, semirreboques para venda e combustível
para utilização nas viaturas próprias e cedência a subcontratados.
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Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, as quantias de inventários reconhecidas como gasto foram as seguintes:
Matérias Primas,
subsidiárias

Mercadorias

Total

e de consumo
Inventários em 1 de janeiro de 2018

1.368.756,81

412.286,33

1.781.043,14

Compras

6.371.958,16

4.229.007,71

10.600.965,87

Regularizações de inventários

-

(82.845,22)

(82.845,22)

Inventários em 31 de dezembro de 2018

1.578.912,42

411.168,17

1.990.080,59

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

6.161.802,55

4.147.280,65

10.309.083,20

Inventários em 1 de janeiro de 2019

1.578.912,42

411.168,17

1.990.080,59

Compras

3.027.430,23

4.117.663,31

7.145.093,54

Regularizações de inventários

-

(117.781,50)

(117.781,50)

Inventários em 31 de dezembro de 2019

1.239.775,15

402.547,17

1.642.322,32

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

3.366.567,50

4.008.502,81

7.375.070,31

Os montantes acima apresentados como custo incluem 2.433.041,78 Euros (2.328.858,48 Euros em 2018) referentes ao consumo dos combustíveis vendidos a
transportadores subcontratados.
Ajustamentos reconhecidos como gasto do período:
2019
Perdas por Imparidade:
Mercadorias

2018

2.525,16

45.437,19

2.525,16

45.437,19

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, foram registadas perdas por imparidade no valor de 2.525,16 Euros e 45.437,19 Euros, respetivamente, no
âmbito de uma análise critica à obsolescência e rotatividade das mercadorias.
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12. RÉDITO

O rédito reconhecido pelo Grupo, em 2019 e 2018, é detalhado conforme se segue:
2019
Venda de mercadorias
Mercadorias

2018

5.140.996,49

8.016.223,03

(18.059,10)

(13.073,99)

(6.957,95)

(3.124,82)

5.115.979,44

8.000.024,22

240.006.770,50

236.024.873,87

(8.856,58)

(11.580,69)

239.997.913,92

236.013.293,18

245.113.893,36

244.013.317,40

Devolução de vendas
Descontos e abatimentos
Prestação de serviços
Serviços
Descontos e abatimentos

A repartição do rédito apurado por negócio e por mercados geográficos é a seguinte:
2019
Logística
Transportes
Combustíveis
Outros

2018

133.003.986,47

121.796.103,97

97.062.164,58

104.143.527,68

2.234.535,16

2.153.232,49

12.813.207,15

15.920.453,26

245.113.893,36

244.013.317,40

2019

2018

Mercado interno

235.483.227,54

230.908.635,79

Mercado externo

9.630.665,82

13.104.681,61

245.113.893,36

244.013.317,40
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13. PROVISÕES, PASSIVOS CONTINGENTES E ATIVOS CONTINGENTES
13.1.

PROVISÕES

Os valores registados na rubrica de provisões referem-se à melhor estimativa do Conselho de Administração para fazer face às perdas estimadas como prováveis
relativamente aos processos judiciais em curso.
O movimento ocorrido na rubrica de provisões, durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, encontra-se refletido no quadro seguinte:
Provisões para processos
judiciais em curso
A 1 de janeiro de 2018

202.865,47

Utilizações no ano

(97.500,00)

Reversões do ano

(44.393,47)

Reforços do ano

250.143,40

A 31 de dezembro de 2018
A 1 de janeiro de 2019

311.115,40
311.115,40

Utilizações no ano

(311.018,74)

Reversões do ano

(45.130,73)

Reforços do ano
A 31 de dezembro de 2019

799.366,96
754.332,89

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, o Grupo registou gastos de 754.236,23 Euros e 205.749,93 Euros, respetivamente.
13.2.

PASSIVOS CONTINGENTES

Existe um processo em tribunal contra o Grupo em que é peticionada uma indemnização por causa de um acidente ocorrido no interior das instalações do mesmo, para o
qual não foi possível estimar o valor do eventual encargo a incorrer. A contingência máxima deste processo ascende a 150.000 Euros, que corresponde ao valor da
indemnização peticionada.
O Conselho de Administração, com base na opinião dos seus consultores legais, entende que o risco de perda é reduzido, não tendo registado qualquer provisão para este
efeito.
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13.3.

ATIVOS CONTINGENTES

As subsidiárias Luís Simões Logística Integrada, S.A. (Portugal) e Luís Simões Logística Integrada, S.A. (Espanha) procederam à reclamação do “Impuesto sobre las Ventas
Minoristas de Determinados Hidrocarburos” (IVMDH), tanto às Comunidades Autónomas como à Agência Estatal de Administração Tributária (AEAT), referente aos exercícios
fiscais de 2002 a 2012.
O IVMDH incumpre a normativa comunitária harmonizadora dos Impostos Especiais e em concreto o artigo 3, número 2 da Diretiva 92/12/CEE do Conselho, de 25 de
fevereiro de 1992, relativa ao regime geral, mandato, circulação e controlo dos produtos objeto de Impostos Especiais. Com data de 27 de fevereiro de 2014, o tribunal de
justiça da União Europeia declarou que o IVMDH é contrário à Diretiva sobre os Impostos Especiais, o que permite que as empresas possam reclamar o valor às respetivas
administrações públicas.
Durante o exercício de 2019 não foi devolvida qualquer importância. Em 2018 foi devolvido o montante de 423.969,91 Euros acrescido de juros de mora no valor de
32.519,88 Euros, evidenciados na Demonstração dos Fluxos de Caixa como “Outros recebimentos”. Assim, não se encontram registados contabilisticamente à data de fecho,
os valores reclamados cujo montante ascende a 1.429.935,49 Euros acrescido dos respetivos juros de mora, os quais são registados na medida da confirmação por parte da
Administração Fiscal espanhola que os montantes serão devolvidos.
O montante indicado no parágrafo anterior inclui um valor de 907.101 Euros, reclamado por via da “Responsabilidad Patrimonial del Estado (español)”, em fevereiro de
2015, relativamente aos períodos que já estavam prescritos (Primeiro trimestre de 2002 a terceiro trimestre de 2004 e primeiro a terceiro trimestres de 2009).
14. SUBSÍDIOS E APOIOS DO GOVERNO

A natureza e extensão dos subsídios do governo reconhecidos nas demonstrações financeiras consolidadas encontram-se descriminados no quadro seguinte:
2019

2018

Subsídios do estado
Estágios

10.655,75

15.866,68

Incentivos ao emprego
Incentivo optimum

1.548,50

29.971,74

21.833,35

-

Incentivo FUNDAE

91.307,46

-

125.345,06

45.838,42

O Grupo, em 2019 e 2018, não beneficiou diretamente de quaisquer outras formas de apoio do Governo.
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15. ALTERAÇÕES EM TAXAS DE CÂMBIO

No decurso dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, não foram reconhecidos rendimentos e gastos relativos a diferenças de câmbio favoráveis e
desfavoráveis.
16. ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DO BALANÇO

O surgimento do Coronavírus COVID-19 na China em janeiro de 2020 e sua recente expansão global para um grande número de países levou o surto viral a ser classificado
como pandémico pela Organização Mundial da Saúde desde 11 de março. Considerando a complexidade dos mercados devido à sua globalização e a ausência, no momento,
de um tratamento médico eficaz contra o vírus, as consequências para as operações do Grupo são incertas e dependerão, em grande parte, da evolução e disseminação da
pandemia nos próximos meses, bem como da capacidade de reação e adaptação de todos os agentes económicos.
Na data de elaboração destas demonstrações financeiras, é prematuro efetuar uma avaliação ou quantificação detalhada dos possíveis impactos que o COVID-19 terá sobre
o Grupo, devido à incerteza sobre as suas consequências, quer no curto ou no médio e longo prazo. Contudo, é de referir que a esta data e com respeito aos primeiros dois
meses de 2020, embora o Grupo tenha ativado um plano de contingência por forma a mitigar os efeitos provocados pelo COVID-19, verifica-se que até ao momento se tem
sentido um impacto positivo no setor alimentar, que tem permitido manter em funcionamento a atividade das empresas do Grupo, que fazem parte da cadeia de supply
chain tanto em Portugal como em Espanha, pelo que, até ao momento ainda não foram sentidos impactos operacionais significativos na atividade e nos negócios core do
Grupo. O Grupo está dotado da robustez financeira necessária para fazer face aos seus compromissos futuros, contando, nesta data, com linhas de crédito não utilizadas de
curto prazo no montante de 44.252.888,75 Euros, suficientes para fazer face aos seus compromissos futuros, não se identificando risco de imparidade de ativos e risco de
continuidade. Adicionalmente, em fevereiro de 2020, o Grupo obteve um financiamento não corrente de 20 Milhões de Euros, o qual permite fazer o “Revolving” da dívida
atual que se encontra na rúbrica do passivo corrente.
17. IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO

O Grupo, em Portugal, encontra-se sujeito a Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas “IRC”, à taxa de 21% sobre a matéria coletável. A tributação é acrescida de
Derrama até ao limite máximo de 1,5% sobre o lucro tributável, resultando uma taxa de imposto agregada de, no máximo, 22,5%.
Adicionalmente, no decorrer do exercício findo em 31 de dezembro de 2019, os lucros tributáveis que excedam os 1.500.000 Euros são sujeitos a derrama estadual, nos
termos do artigo 87º-A do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, às seguintes taxas:
- 3% para lucros tributáveis entre 1.500.000 a 7.500.000 Euros;
- 5% para lucros tributáveis entre 7.500.000 a 35.000.000 Euros;
- 9% para lucros tributáveis superiores a 35.000.000.
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Nos termos do artigo 88º do CIRC, a Empresa está sujeita a tributação autónoma sobre um conjunto de encargos às taxas previstas no artigo mencionado.
Algumas empresas do Grupo, subsidiárias em Portugal encontram-se englobadas no Regime Especial de Tributação de Grupos de Sociedades (“RETGS”), nos termos do
artigo 69º e seguintes do CIRC, liderado pela acionista LS – Luís Simões, SGPS, S.A., pelo que os impostos apurados individualmente estão refletidos no saldo da acionista
incluído na rubrica de Acionistas/Sócios. A subsidiária estrangeira é tributada de acordo com as regras fiscais vigentes no respetivo país de origem.
As empresas incluídas no “RETGS” são apresentadas no quadro seguinte:
Empresa
LS - Luís Simões, SGPS, S.A.

Data de início
01/01/2007

Luís Simões Logística Integrada, S.A. - Portugal

01/01/2007

Reta - Serviços Técnicos e Rent-a-Cargo, S.A.
Diagonal - Corretores de Seguros, S.A.

01/01/2007
01/01/2007

LS - Gestão Empresarial e Imobiliária, S.A.

01/01/2011

LS Frota, Lda.

01/01/2016

Patrimundus - Investimentos Imobiliários, S.A.
Solmoninhos - Consultoria, Gestão e Execução Imobiliária, S.A.

01/01/2017
01/01/2019

A LS – Luís Simões, SGPS, S.A., como sociedade dominante, é responsável pelo cálculo do lucro tributável do grupo, através da soma algébrica dos lucros tributáveis e dos
prejuízos fiscais apurados nas declarações de rendimentos de cada um das sociedades dominadas pertencentes ao “RETGS”.
O encargo do ano com imposto a pagar é contabilizado em cada uma das empresas que fazem parte do Grupo em função do respetivo lucro tributável. O eventual ganho ou
perda decorrente do “RETGS” é reconhecido em cada uma das empresas pertencentes ao Grupo Fiscal.
De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção por parte das autoridades fiscais durante um período de quatro anos (cinco
anos para a Segurança Social), exceto quando tenha havido prejuízos fiscais, ou estejam em curso inspeções, reclamações ou impugnações, casos estes em que,
dependendo das circunstâncias, os prazos são prolongados ou suspensos. Deste modo, as declarações fiscais da Empresa relativas aos exercícios de 2016 a 2019 poderão vir
ainda a estar sujeitas a revisão e correção. O Conselho de Administração entende que eventuais correções resultantes de revisões/inspeções por parte das autoridades
fiscais àquelas declarações de impostos não terá um efeito limitativo nas demonstrações financeiras em análise.
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O prazo de reporte dos prejuízos fiscais reportáveis “PFR” em Portugal é o indicado no quadro seguinte:
Prazo de reporte

Períodos de tributação

5 anos

2013, 2017 e seguintes

12 anos

2014 até 2016

Em Espanha, a dedução dos “PFR” não tem qualquer limite temporal, no entanto está limitada a 25% do lucro tributável, a partir do mínimo estabelecido de um milhão de
euros.
A dedução dos prejuízos fiscais reportáveis “PFR” está limitada a 70% do lucro tributável, sendo esta regra aplicável às deduções efetuadas nos períodos de tributação
iniciados em ou após 1 de janeiro de 2014, independentemente dos períodos de tributação em que tenham sido apurados.
17.1.

DIVULGAÇÃO SEPARADA DOS SEGUINTES PRINCIPAIS COMPONENTES DE GASTO (RENDIMENTO) DE IMPOSTOS:

O Gasto (rendimento) por impostos é o indicado no quadro seguinte:
2019
Imposto corrente
IRC do ano (Nota 21.4)
Imposto diferido
Originados e objeto de reversão por diferenças temporárias

2018

500.271,43

548.260,19

(100.617,27)

(1.471.852,32)

399.654,16

(923.592,13)
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A quantia de gasto (rendimento) por impostos diferidos relacionada com a origem e reversão de diferenças temporárias encontra-se evidenciada no quadro seguinte:
Ativos por impostos diferidos
Base

31-12-2018

Aumentos

Ajust.
Consolid.

Diminuições

31-12-2019

Imparidade de ativos:
Perdas por imparidade em dívidas a receber
Limitação dedução de depreciações e amortizações 2013 e 2014
Perdas por imparidade em Propriedades de investimento (Nota 10)
Prejuízos fiscais
Ajustamentos de consolidação
Total da base
Benefícios fiscais
Ativos por impostos diferidos

883.922,81

858.623,86

(883.922,81)

-

858.623,86

674.393,13
186.477,59

-

(112.398,86)
(9.985,36)

-

561.994,27
176.492,23

7.793.255,95 2.012.781,47 (2.012.781,47)

-

7.793.255,95

9.538.049,48 2.871.405,33 (3.019.088,50)

-

9.390.366,31

-

(8.888,89)

333.867,72

9.880.806,09 2.871.405,33 (3.019.088,50)

(8.888,89)

9.724.234,03

342.756,61

-

219.159,75

-

-

-

219.159,75

2.695.633,96

627.303,65

(652.934,65)

(2.000,00)

2.668.002,96
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Passivos por impostos diferidos
Base
31-12-2018
Diferenças entre a base contabilística e base fiscal de ativos fixos
tangíveis:
Revalorização de ativos

Aumentos

Diminuições

31-12-2019

6.278.613,02

- (571.748,14)

5.706.864,88

6.278.613,02

- (571.748,14)

5.706.864,88

Diferenças entre a base contabilística e base fiscal de capitais próprios:
Subsídios atribuídos pela Administração Pública (Nota 21.2)
Passivos por impostos diferidos

- 4.812.738,51

-

4.812.738,51

1.400.267,72 1.203.184,63 (128.248,28)

2.475.204,07

Os prejuízos fiscais relativamente aos quais foram reconhecidos Ativos por impostos diferidos detalham-se de acordo com o quadro seguinte:
Valor

AID

Data limite

Prejuízos fiscais 2017

2.366.940,07

591.735,02

Ilimitado

Prejuízos fiscais 2018

5.422.483,18

1.355.620,80

Ilimitado

7.789.423,25

1.947.355,81

3.832,70

804,87

3.832,70

804,87

7.793.255,95

1.948.160,68

Luis Simoes Logística Integrada, S.A. (Espanha)

Solmoninhos-Consultoria, Gestão e Execução Imobiliária, S.A.
Prejuízos fiscais 2014
Total

2026
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Os Ativos por impostos diferidos, relativos a benefícios fiscais, detalham-se de acordo com o quadro seguinte:
2018

Limite para utilização

Luis Simoes Logística Integrada, S.A. (Espanha):
Innovación Tecnológica (IT) 2011

66.936,40

2029

Innovación Tecnológica (IT) 2012

43.804,92

2030

Innovación Tecnológica (IT) 2013

64.134,54

2031

Innovación Tecnológica (IT) 2015

44.283,89

2032

219.159,75

Em Espanha, a recuperabilidade dos prejuízos fiscais reportáveis não tem limite temporal. Estes prejuízos fiscais não podem ser utilizados pelo Grupo Fiscal, no “RETGS”,
uma vez que esta empresa não está incluída no mesmo.
Os benefícios fiscais relativos a Investigação e desenvolvimento (“I&D”)/Inovação Tecnológica (“IT”) têm um limite temporal de 18 anos. O Conselho de Administração
realizou uma análise da recuperabilidade dos prejuízos fiscais e benefícios fiscais relativos “IT” e considera que os mesmos serão recuperáveis num prazo não superior a 10
anos.
No exercício de 2019 não ocorreu alteração de taxa de tributação, pelo que não foi registada qualquer quantia relacionada com tal facto.
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17.2.

RELACIONAMENTO ENTRE GASTO (RENDIMENTO) DE IMPOSTOS E LUCRO CONTABILÍSTICO:

A reconciliação numérica entre a taxa média efetiva de imposto e a taxa de imposto aplicável é a indicada no quadro seguinte:

Resultado antes de impostos
Rendimentos não tributáveis
Reversão de perdas por imparidade tributadas em anos anteriores
Mais valias contabilísticas
Outros rendimentos não tributáveis

Gastos não dedutíveis para efeitos fiscais
Depreciações e amortizações não aceites
Mais valias fiscais
Registo de perdas por imparidade (Nota 17.1)
Outros gastos não dedutíveis para efeitos fiscais
Prejuízos fiscais do exercício não compensados no Grupo
Lucro tributável
Taxa de imposto sobre o rendimento
Taxa da Derrama Municipal
IRC calculado
Derrama municipal
Derrama estadual
Tributações autónomas
Utilização de prejuízos fiscais
Imposto do exercício
Impostos diferidos (Nota 17.1)
Imposto sobre o rendimento do período
17.3.

Base de imposto
2019
2018
(900.124,37)
(2.456.126,10)

1.070.362,02
2.695.890,96
312.811,14
4.079.064,12

857.552,44
3.592.056,18
370.671,99
4.820.280,61

598.342,78
1.184.896,89
1.035.116,13
191.362,24
3.009.718,04
(3.303.912,66)
1.334.442,21
21,00%
1,50%

597.114,49
1.850.503,20
883.048,14
184.343,68
3.515.009,51
(5.422.483,18)
1.661.085,97
21,00%
1,50%

280.232,86
50.208,36
10.666,94
160.998,98
(1.835,71)
500.271,43
(100.617,27)
399.654,16

348.828,05
33.965,18
166.847,17
(1.380,21)
548.260,19
(1.471.852,32)
(923.592,13)

Taxa de imposto
2019
2018

(31,13%)

(14,20%)

(55,58%)

(22,32%)

(44,40%)

37,60%

EXPLICAÇÃO DE ALTERAÇÕES NA TAXA DE IMPOSTO APLICÁVEL COMPARADA COM O PERÍODO CONTABILÍSTICO ANTERIOR;

Entre os exercícios de 2019 e 2018 não se verificou qualquer alteração da taxa de IRC, que se manteve de 21%.
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18. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
18.1. ATIVOS FINANCEIROS
Os ativos financeiros mensurados ao custo amortizado são os indicados no quadro seguinte:
31-12-2019

31-12-2018

Não Corrente
Outros investimentos financeiros
Participações de capital em empresas não cotadas
Fundo Compensação Trabalho (FCT)

3.794,91

3.794,91

191.435,88
195.230,79

139.351,13
143.146,04

Créditos a receber
Clientes (a)

-

146.667,87

Outros devedores (b)

4.812.738,51

-

Cauções

2.072.326,86
6.885.065,37

2.009.532,23
2.156.200,10

60.266.904,36

64.858.150,26

1.435.062,31

3.657.048,65

325.814,97

466.039,43

6.037,14

12.455,00

Corrente
Clientes c/c
Outros créditos a receber
Devedores por acréscimo de rendimentos
Adiantamentos a fornecedores
Pessoal
Outros devedores - atividade mediação de seguros

260.508,62

187.321,67

Outros devedores - alienação de ativos fixos tangíveis

869.952,23

2.448.442,06

2.110.184,34
5.007.559,61

2.950.857,54
9.722.164,35

19.884,97

19.350,00

1.142.990,44
1.162.875,41
73.517.635,54

2.179.860,69
2.199.210,69
79.078.871,44

Outros devedores
Caixa e depósitos bancários (Nota 4)
Caixa
Outros depósitos bancários

a) Em 31 de dezembro de 2018, a componente não corrente da rubrica de clientes respeita a recebimentos a largo prazo ao abrigo de acordos de pagamento.
b) Em 31 de dezembro de 2019, o saldo respeita a um subsídio ao investimento não reembolsável atribuído pela Junta de Castilla la Mancha (Nota 21.2).
No exercício findo em 31 de dezembro de 2018, a atualização monetária dos créditos a receber teve um impacto positivo na demonstração de resultados,
no montante de 103.620,87 Euros (Nota 21.10).
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Os Ativos Financeiros mensurados ao custo amortizado para os quais foi reconhecida imparidade encontram-se descritos no quadro seguinte:
31-12-2019

31-12-2018

Clientes
Quantia bruta

63.729.631,75

68.079.740,25

Imparidade acumulada

(3.462.727,39)

(3.221.589,99)

Quantia escriturada líquida

60.266.904,36

64.858.150,26

Quantia bruta
Imparidade acumulada

284.863,35
(24.354,73)

211.199,09
(23.877,42)

Quantia escriturada líquida

260.508,62

187.321,67

60.527.412,98

65.045.471,93

Outros devedores - atividade mediação de seguros

A quantia de perdas por imparidade reconhecidas em cada uma das classes de ativos financeiros é a indicada nos quadros seguintes:
Ano de 2019

Saldo inicial

Reforço

Utilização

Reversão

Saldo final

3.221.589,99

508.053,29

23.877,42

3.525,32

(164.154,08)

(102.761,82)

3.462.727,38

-

(3.048,01)

24.354,73

3.245.467,41

511.578,61

(164.154,08)

(105.809,83)

3.487.082,11

Ativos financeiros mensurados ao custo amortizado menos imparidade
Clientes c/c
Outros devedores
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Ano de 2018

Saldo inicial

Reforço

2.962.350,20

428.013,23

32.369,76

5.958,60

2.994.719,96

433.971,83

Utilização

Reversão

Saldo final

(37.616,20)

(131.157,24)

3.221.589,99

(13.963,58)

(487,36)

23.877,42

(51.579,78)

(131.644,60)

3.245.467,41

Ativos financeiros mensurados ao custo amortizado menos imparidade
Clientes c/c
Outros devedores

O efeito em resultados no exercício de 2019 foi de 405.768,78 Euros (302.327,23 Euros em 2018).
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18.2.

PASSIVOS FINANCEIROS

Os passivos financeiros mensurados ao custo amortizado são os indicados no quadro seguinte:
Passivos:
31-12-2019
Não Correntes
Financiamentos
Empréstimos bancários
Participantes de capital (Nota 6.3)
Outras dívidas a pagar
Fornecedores de investimento
Outros acréscimos de gastos (a)
Correntes
Fornecedores
Financiamentos obtidos
Empréstimos bancários
Descobertos bancários (Nota 4)
Locações financeiras
Outras dívidas a pagar
Fornecedores de investimentos
Adiantamento de clientes
Acréscimo para férias e sub. férias
Prémios e ajudas de custo
Acréscimo subcontratação
Outros acréscimos de gastos - partes relacionadas (Nota 6.3)
Outros acréscimos de gastos
Pessoal
Outros credores - atividade mediação de seguros
Outros credores

31-12-2018

26.768.389,30
13.663.727,04
40.432.116,34

28.970.986,06
13.063.726,89
42.034.712,95

45.000,00
2.883.820,55
2.928.820,55

60.000,00
801.272,15
861.272,15

32.546.035,71

36.318.136,25

26.902.683,37
277.450,42
27.180.133,79

18.071.374,13
29.816,76
1.822.430,95
19.923.621,84

1.567.864,79
28.634,72
4.072.411,09
155.434,91
4.373.881,51
34.131,22
4.509.799,42
89.099,85
184.083,79
249.962,36
15.265.303,66
74.991.473,16

4.315.269,59
58.832,59
4.087.258,83
259.531,67
5.005.978,76
21.084,00
5.697.189,38
54.549,22
271.547,38
342.195,13
20.113.436,55
76.355.194,64

(a) Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, a componente não corrente da rubrica de outros acréscimos de gastos refere-se à linearização do reconhecimento
dos gastos de contratos de locações operacionais de longo prazo.
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A maturidade da componente não corrente dos financiamentos obtidos é a seguinte:
a)

Empréstimos bancários:
2021

Empréstimos bancários

b)

2022

2023

2024

12.049.898,47 9.262.047,30 4.123.873,99 1.118.284,04

2025

Total

214.285,50 26.768.389,30

Participantes de capital:
Não definido

Participantes de capital

2045

3.936.137,67 9.000.000,00

2047

Total

727.589,37 13.663.727,04

No final do exercício de 2019, o valor das linhas de crédito contratadas era de 42.100.000,00 Euros (41.100.000,00 Euros em 2018), estando utilizados 12.193.645,50 Euros
(1.671.812,05 Euros em 2018).
As linhas de crédito com movimento até 1 ano são renováveis de forma automática de acordo com o definido contratualmente com as entidades de crédito.
Os juros pagos pelo Grupo nos exercícios de 2019 e 2018, referentes a empréstimos e linhas de crédito contratadas e aprovadas com instituições de crédito, encontram-se
principalmente referenciados à Euribor, acrescida de diferencial de mercado.
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18.3.

GANHOS LÍQUIDOS E PERDAS LÍQUIDAS RECONHECIDAS

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, os rendimentos, gastos, ganhos e perdas relacionados com instrumentos financeiros são detalhados conforme se
segue:
2019
Rendimentos

2018
Gastos

Rendimentos

Gastos

Ativos financeiros ao custo amortizado:
Perdas por imparidade (Nota 18.1)
Reversões de Perdas por Imparidade (Nota 18.1)
Atualizações Financeiras (Nota 21.10)

105.809,83

511.578,61
-

131.644,60

433.971,83
-

-

-

103.620,87

-

105.809,83

511.578,61

235.265,47

433.971,83

857.065,85

1.044.826,01
-

831.933,36

1.067.787,95
-

857.065,85

1.044.826,01

831.933,36

1.067.787,95

962.875,68

1.556.404,62

1.067.198,83

1.501.759,78

Passivos financeiros ao custo amortizado:
Juros suportados (Nota 21.11)
Desconto pronto pagamento obtidos (Nota 21.7)

18.4.

INSTRUMENTOS DE CAPITAL PRÓPRIO

A quantia escriturada do capital social emitido pelo Grupo, em 31 de dezembro de 2019 e em 2018, é detalhada conforme se segue:
31-12-2019
Capital
Valor nominal

30.000.000,00
30.000.000,00

31-12-2018

30.000.000,00
30.000.000,00
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O número de ações representativas do capital social são as indicadas no quadro seguinte:
Valor

Quantidade

Ações emitidas
Ações ordinárias a 5 Euros cada

30.000.000,00

6.000.000

30.000.000,00

6.000.000

19. GASTOS COM O PESSOAL

O detalhe dos Gastos com o Pessoal é o indicado no quadro seguinte:
2019

2018

Remunerações do pessoal
Indemnizações

47.939.129,38
1.245.409,06

43.586.354,29
332.706,56

Encargos sobre remunerações

12.424.801,93

10.721.553,14

Seguros de acidentes trabalho e doenças profissionais

438.497,62

517.857,26

Gastos de ação social
Outros

67.298,22
744.122,82

66.756,74
725.896,17

62.859.259,03

55.951.124,16

O número médio de colaboradores ao serviço do Grupo no ano de 2019 foi de 2.304 (em 2018 foi de 2.090).
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20. INFORMAÇÕES EXIGIDAS POR DIPLOMAS LEGAIS

Das informações legalmente exigidas noutros diplomas, designadamente nos artigos 66.º, 324.º, 397.º, 447.º e 448.º do Código das Sociedades Comerciais (CSC), das
disposições legais decorrentes do Decreto-Lei n.º 328/95, de 9 de dezembro e das disposições referidas no Decreto-Lei n.º 411/91, de 17 de outubro, importa referir que:
I.

Em obediência ao disposto no n.º 2 do artigo 324.º do CSC informa-se que o Grupo não possui quaisquer ações próprias e nem efetuou até ao momento qualquer
negócio que envolvesse títulos desta natureza;

II.

Em obediência ao disposto no n.º 4 do artigo 397.º do CSC informa-se que, no decorrer de 2019, não foram efetuados quaisquer negócios entre o Grupo e membros
dos seus órgãos sociais;

III.

Em obediência ao disposto no nº 1 do artigo 21º do Decreto-Lei nº 411/91, de 17 de outubro, informa-se que o Grupo não é devedora em mora a qualquer caixa de
previdência, resultando os saldos contabilizados em 31 de dezembro de 2019, da retenção na fonte dos descontos e contribuições referentes ao mês de dezembro,
cujo pagamento se efetuou em janeiro de 2020, nos prazos legais.

IV.

Os membros do Conselho de Administração a seguir indicados, detêm as seguintes ações da Empresa:
José Luis Soares Simões:

300

Jorge Manuel Soares Simões:

300

Leonel Fernando Soares Simões:

300

Conforme exigido legalmente, o Conselho de Administração declara que o Grupo não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, e que a situação do Grupo perante
a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.
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21. OUTRAS INFORMAÇÕES
21.1.

DIFERIMENTOS

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, as rubricas do ativo corrente e do passivo corrente “Diferimentos” apresentavam a seguinte composição:
2019

2018

Custos diferidos - seguros

355.554,83

123.030,32

Custos diferidos - fornecimentos e serviços externos

598.000,48

844.947,93

953.555,31

967.978,25

38.550,67
407.575,21

149.360,04
412.576,80

446.125,88

561.936,84

Diferimentos ativos

Diferimentos passivos
Protocolo gestão de frota
Outros proveitos diferidos

21.2.

RESERVAS, RESULTADOS E OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO

Reservas não distribuíveis:
De acordo com a legislação vigente em Portugal, os rendimentos e outras variações patrimoniais positivas reconhecidos em consequência da utilização do método da
equivalência patrimonial apenas relevam para poderem ser distribuídos aos sócios quando sejam realizados. Em 31 de dezembro de 2019, o montante total acumulado de
rendimentos e outras variações patrimoniais positivas desta natureza reconhecidos não distribuíveis ascendia a 12.201.447 Euros.
A legislação vigente em Portugal estabelece ainda que a diferença entre o resultado apropriado pela aplicação do método da equivalência patrimonial e o montante de
dividendos pagos ou deliberados referentes às mesmas participações seja equiparada a reservas legais.
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O detalhe das reservas não distribuíveis, por rubrica, em 31 de dezembro de 2019 é como segue:
Montante não
distribuível

Montante
distribuível

Total

Outras reservas

3.042.211,41

1.062.157,16

4.104.368,57

Resultados transitados

5.549.682,05

-

5.549.682,05

Ajustamentos em ativos financeiros

3.609.553,88

268.414,41

3.877.968,29

-

(1.452.141,99)

(1.452.141,99)

12.201.447,34

(121.570,42)

12.079.876,92

Resultado líquido do período

Os movimentos ocorridos nas reservas e outras rubricas de capital próprio em 31 de dezembro de 2019 e 2018 resultantes de aplicação de resultados foram:
Exercício de 2019
Por deliberação da Assembleia Geral de 24 de abril de 2019, o resultado líquido negativo do período findo em 31 de dezembro de 2018, no montante de 1.591.003,27 Euros
teve a seguinte aplicação:
- Outras reservas
- Resultados Transitados:

3.161,90
(1.594.165,17)

Exercício de 2018
Por deliberação da Assembleia Geral de 30 de abril de 2018, o resultado líquido do período findo em 31 de dezembro de 2017, no montante de 560.853,46 Euros teve a
seguinte aplicação:
- Reserva Legal:
- Distribuição de Dividendos:
- Resultados Transitados:

28.042,67
280.426,72
252.384,07

A reserva legal não está disponível para distribuição, apenas podendo ser utilizada para aumentar o capital ou compensar prejuízos. De acordo com a lei, a reserva legal é
reforçada anualmente em pelo menos 5% do resultado líquido, até que seja atingido o mínimo de 20% do capital social. Esta reserva não é distribuível a não ser em caso de
liquidação da empresa, mas pode ser utilizada para absorver prejuízos depois de esgotadas as outras reservas, ou incorporada no capital.
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Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2019, a Junta de Castilla la Mancha concedeu um subsídio ao investimento à empresa do Grupo Luis Simões Logística
Integrada, S.A. (Espanha) no montante de 5.580.892,90 Euros, sujeito ao cumprimento de várias condições, nomeadamente um investimento total de 32.828.777 Euros no
novo centro logístico e a criação de 120 postos de trabalho.
Pela avaliação da Administração, o investimento total elegível será inferior, pelo que foi reconhecido o subsídio proporcionalmente (Nota 18.1).
21.3.

INTERESSES QUE NÃO CONTROLAM

Nos exercícios de 2019 e 2018, o saldo de interesses que não controlam registou a seguinte evolução:

Saldo em 1 de janeiro
Lucro do período

Dividendos
Saldo em 31 de dezembro

2019

2018

132.205,48
152.363,45

116.545,60
58.469,30

(58.469,30)

(42.809,42)

226.099,63

132.205,48

A rubrica de interesses que não controlam, em 31 de dezembro de 2019 e 2018, é detalhada de acordo com o seguinte:

Espaçotrans - Gestão Entrepostos Aduaneiros, Lda.

2019

2018

226.099,63

132.205,48

226.099,63

132.205,48
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21.4.

ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, as rubricas de “Estado e outros entes públicos” apresentavam a seguinte composição:
31-12-2019
Ativo

31-12-2018

Passivo

Ativo

Passivo

Imposto obre o Rendimento das Pessoas Coletivas
Pagamentos por conta

2.489,74

(333.473,16)

931.310,38

-

Estimativa de imposto
Retenção na Fonte

7.867,92
24.984,36

500.271,44
10.186,69

(470.742,98)
25.434,36

69.492,76
10.199,67

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares

-

540.176,08

-

491.758,57

Imposto sobre o Valor Acrescentado

-

-

17.132,91

-

119.998,05
444.415,94

-

5.804,76
375.848,74

-

IVA a recuperar - Portugal
IVA a recuperar - Espanha
IVA a recuperar - outros países

3.510,87

-

41.585,73

-

316.747,33

-

802.313,17

-

30.891,95
-

1.126.975,99

44.485,44
-

1.024.803,40

-

1.423.790,99

-

1.179.452,37

Imposto Especial sobre o Consumo

-

3.421.809,64

-

3.974.636,58

Outros impostos

-

10.781,27

1.839,00

5.452,08

950.906,16

6.700.518,94

1.775.011,51

6.755.795,43

IVA reembolsos pedidos - Espanha
IVA reembolsos pedidos - outros países
Imposto sobre o Valor Acrescentado
Contribuições para a Segurança Social
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21.5.

TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE

Esta rubrica decompõe-se da forma indicada no quadro seguinte:

Trabalhos para a própria entidade
Ativos fixos tangíveis
Ativos intangíveis

2019

2018

685.475,28

671.912,49

63.417,40

479.338,45

748.892,68

1.151.250,94

Os valores registados nesta rubrica respeitam a reparações de viaturas adquiridas pelo Grupo em estado de uso efetuadas nas oficinas próprias, aquando da sua aquisição e
preparação para utilização, a trabalhos realizados na instalação do novo armazém automático do centro logístico de Guadalajara e a serviços prestados pelo Grupo no
desenvolvimento do software de gestão de transporte “TMS”.
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21.6.

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

A rubrica de “Fornecimentos e serviços externos”, nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e em 2018, é detalhada conforme se segue:
2019
Subcontratos
Trabalhos especializados

2018

113.501.202,51
5.781.221,44

117.583.595,28
9.170.895,78

Publicidade e Propaganda
Vigilância e Segurança
Conservação e Reparação

142.090,12
1.071.310,89
4.676.641,59

240.751,10
897.200,32
4.823.079,24

Eletricidade

1.749.935,94

1.465.685,28

8.566.233,56
684.308,74
23.016.844,98
559.221,41
1.641.838,06
1.674.286,85

10.057.295,30
840.393,15
20.350.393,29
544.235,70
1.685.661,78
1.410.837,82

1.318.084,85

2.033.534,95

Combustíveis
Deslocações e Estadas
Rendas e Alugueres
Comunicação
Seguros
Limpeza, higiene e conforto
Portagens
Comissões
Outros

648.255,81

665.192,41

3.363.269,80

3.234.957,70

168.394.746,55

175.003.709,10

Os dispêndios reconhecidos como gastos de caráter ambiental estão incluídos na rubrica de “Limpeza, higiene e conforto” e ascenderam a 412.312,71 Euros em 2019
(414.585,02 Euros em 2018).
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21.7.

OUTROS RENDIMENTOS

A rubrica de “Outros rendimentos”, nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, é detalhada conforme se segue:
2019

2018

Rendimentos suplementares:
Penalizações contratuais

779.900,50

-

Conservação e reparação de viaturas

469.431,55

505.590,23

Venda de combustível

188.893,96

169.249,02

Serviços de segurança e vigilância

144.151,46

39.963,29

Resíduos valorizados

134.630,38

139.603,83

97.249,32

80.093,28

Serviços de condomínio

51.727,13

23.874,06

Cedência de exploração

37.565,75

39.426,50

Aluguer de viaturas

10.128,47

57.887,64

5.600,00

14.618,80

926,03

-

Cedência de equipamentos

Seguros
Comunicação

580.374,64

550.410,10

Descontos de pronto pagamento obtidos (Nota 18.3)

Outros rendimentos suplementares

857.065,85

831.933,36

Sobras

126.021,64

-

Recuperação de dívidas a receber
Indemnizações de sinistros
Ganhos em ativos fixos tangíveis
Rendimentos contratos renting
Taxa início contrato pneus
Rendas propriedades de investimento (Nota 10)
Restituição de impostos
Outros juros obtidos
Outros

2.226,01

210,99

191.183,11

195.267,03

2.778.075,50

3.685.835,25

44.970,78

135.084,80

233.948,97

271.497,09

40.807,67

32.851,77

-

559.570,50

789,02

140.371,68

421.930,91

201.270,24

7.197.598,65

7.674.609,46
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Os “Outros rendimentos suplementares”, em 2019, referem-se, essencialmente, a penalidades contratuais relativas ao atraso da entrega do novo centro logístico de
Guadalajara e da instalação de um armazém automático.
A rubrica “Restituição de impostos” respeita à devolução do “Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos” (IVMDH), vulgo “Cêntimo Sanitário”. A
rubrica “Outros juros obtidos” refere-se principalmente aos juros de mora relativos às importâncias devolvidas do “Cêntimo Sanitário” (Nota 13.3).
Esta restituição de impostos teve origem nas reclamações apresentadas pelo Grupo, conforme referido na Nota 13.3..
21.8.

OUTROS GASTOS

A rubrica de “Outros gastos”, nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, é detalhada conforme se segue:
2019
Impostos e Taxas

2018

774.306,26

612.805,98

Descontos de pronto pagamento concedidos

3.153,09

-

Dívidas incobráveis

3.926,60

-

76.487,38

76.887,77

Perdas em ativos fixos tangíveis

49.404,38

83.397,88

Donativos

80.349,84

76.127,97

Quotizações

26.205,53

26.134,61

1.306.742,12

1.207.930,22

1.952,63

255,13

Multas

55.178,31

61.889,09

Outros

84.100,33

94.873,37

2.461.806,47

2.240.302,02

Perdas em inventários

Sinistros
Insuficiência estimativa de imposto
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21.9.

DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES

A decomposição da rubrica de “Gastos/reversões de depreciação e de amortização”, nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, é conforme se segue:
2019

2018

Ativos Intangíveis (Nota 7)

1.243.210,13

817.103,32

Ativos fixos tangíveis (Nota 8)
Propriedades de investimento (Nota 10)

9.539.997,72
14.393,09

9.507.755,58
14.354,23

10.797.600,94

10.339.213,13

21.10. JUROS E RENDIMENTOS SIMILARES OBTIDOS

A rubrica de “Juros e Rendimentos Similares Obtidos”, nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, é detalhada conforme se segue:
2019

2018

Juros obtidos
De atualizações financeiras (Nota 18.1)

-

103.620,87

-

103.620,87
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21.11. JUROS E GASTOS SIMILARES SUPORTADOS

A rubrica de “Juros e Gastos Similares Suportados”, nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, é detalhada conforme se segue:
2019

2018

452.624,40
470.277,70

505.374,35
456.394,34

66.769,85

53.324,77

3.541,31

9.767,63

2.975,00
48.504,82

37.931,26
3.911,92

132,93

1.083,68

1.044.826,01

1.067.787,95

Juros suportados
De financiamentos obtidos
De financiamentos obtidos - Outras Entidades Relacionadas (Nota 6.3)
De descobertos bancários
De locações financeiras
De factoring
De confirming
Outros

21.12. GARANTIAS PRESTADAS

A responsabilidade por garantias prestadas das empresas incluídas na consolidação é de 7.930.319,47 Euros (7.846.090,12 Euros em 2018) e refere-se, essencialmente, a
garantias bancárias.
Adicionalmente, o Grupo apresenta livranças a terceiros como garantias de pagamento de dívidas que, a 31 de dezembro de 2019, ascendem a 45.009.106,13 Euros
(39.196.287,66 Euros a 31 de dezembro de 2018).
Alguns financiamentos obtidos encontram-se sujeitos ao cumprimento de determinados "covenants", sendo classificados em corrente ou não corrente, em função do seu
cumprimento.
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21.13. RESULTADO POR AÇÃO

O resultado por ação, dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, foi determinado conforme se segue:
2019

2018

Resultados:
Resultado líquido do período
Número de ações
Número médio ponderado de ações
Resultado por ação básico

O Contabilista Certificado:
Vítor José Caetano de Sousa
A Administração:
José Luís Soares Simões - Presidente
Leonel Fernando Soares Simões - Vogal
Jorge Manuel Soares Simões - Vogal
Fernanda Maria Oliveira Simões - Vogal
Daniela Alexandra Lopes Simões - Vogal
Rui Miguel Marcos Simões - Vogal

(1.452.141,99)

(1.591.003,27)

6.000.000,00

6.000.000,00

(0,24)

(0,27)

Assinatura
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