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Relatório e Parecer do Conselho Fiscal

Senhores Acionistas,
1. De harmonia com o disposto na alínea g) do artigo 420.º do Código das Sociedades Comerciais e
no contrato social, compete-nos submeter à vossa apreciação o relatório sobre a atividade
desenvolvida e dar parecer sobre os documentos de prestação de Contas Individuais e Consolidadas
da TOYOTA CAETANO PORTUGAL, S.A., referentes ao exercício de 2011 que nos foram presentes
pelo Conselho de Administração.
2. No desempenho das funções que nos foram cometidas, procedemos, durante o exercício, ao
acompanhamento dos negócios sociais, sua evolução e, com a frequência e extensão consideradas
aconselháveis e adequadas, à análise geral dos procedimentos contabilísticos e à confirmação, por
amostragem, dos respetivos registos.
3. Não tomamos conhecimento de qualquer situação que não respeitasse os estatutos e os preceitos
legais aplicáveis.
4. Analisamos a Certificação Legal das Contas individuais e a Certificação Legal das Contas
consolidadas emitidas pelo Revisor Oficial de Contas, com as quais concordamos.
Assim sendo,
5. Vêm todos os membros do Conselho Fiscal da TOYOTA CAETANO PORTUGAL, S.A., nos termos
da alínea c) do n.º 1 do artigo 245.º do Código de Valores Mobiliários, afirmar que, tanto quanto é do
seu conhecimento, a informação prevista na alínea a) do artigo supracitado, incluindo os documentos
de prestação de Contas Individuais e Consolidadas, foi elaborada em conformidade com as normas
contabilísticas aplicáveis, dando uma imagem verdadeira e apropriada do ativo e do passivo, da
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situação financeira e dos resultados da TOYOTA CAETANO PORTUGAL, S.A. e que o relatório de
gestão expõe fielmente a evolução dos negócios, do desempenho e da posição da Empresa e das
empresas incluídas no perímetro de consolidação, contendo ainda uma descrição dos principais
riscos e incertezas com que a mesma se defronta.
6. E, nos termos do n.º 5 do artigo 420.º do Código das Sociedades Comerciais, o Conselho Fiscal da
TOYOTA CAETANO PORTUGAL, S.A. declara que o relatório sobre a estrutura e práticas de
governo societário inclui os elementos referidos no artigo 245.º-A do Código dos Valores Mobiliários.
7. Nestes termos, somos do parecer que a Assembleia Geral Anual:
a) Aprove o relatório do Conselho de Administração e as Contas Individuais e Consolidadas
referentes ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2011;
b) Aprove a proposta de Aplicação de Resultados contida no relatório do Conselho de Administração;
c) Aprove a proposta do Conselho de Administração de aplicação de resultados transitados apurados
nas contas individuais da Sociedade, a que diz respeito o ponto três da convocatória da Assembleia
Geral de Acionistas a realizar no dia 27 de Abril de 2012.
Vila Nova de Gaia, 4 de Abril de 2012
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Declaração
Declaração do Conselho Fiscal
Todos os membros do Conselho Fiscal da TOYOTA CAETANO PORTUGAL, S.A., nos termos da
alínea c) do n.º 1 do artigo 245.º do Código de Valores Mobiliários, declaram que, tanto quanto é do
seu conhecimento, a informação prevista na alínea a) do artigo supracitado, incluindo os documentos
de prestação de Contas Individuais e Consolidadas, foi elaborada em conformidade com as normas
contabilísticas aplicáveis, dando uma imagem verdadeira e apropriada do ativo e do passivo, da
situação financeira e dos resultados da TOYOTA CAETANO PORTUGAL, S.A. e que o relatório de
gestão expõe fielmente a evolução dos negócios, do desempenho e da posição da Empresa e das
empresas incluídas no perímetro de consolidação, contendo ainda uma descrição dos principais
riscos e incertezas com que a mesma se defronta.
Vila Nova de Gaia, 4 de Abril de 2012
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