INFORMAÇÃO TRIMESTRAL INDIVIDUAL/CONSOLIDADA (Não Auditada)
(aplicável às entidades sujeitas à disciplina normativa contabilística do Plano Oficial de Contabilidade)

Empresa: ______________________________________________________________________________________________
Toyota Caetano Portugal, SA.
Sede: ___________________________________________________________________________
Av. Vasco da Gama, 1410 4430-956 Vila Nova de Gaia
NIPC: 500 239 037
Período de referência:
1º Trimestre

X

Valores de referência em Euros
3º Trimestre X

Rubricas do Balanço

ACTIVO

5º Trimestre(1)

Início: 01/ 01 /2008 Fim: 30/ 09 /2008

30-09-2008
(POC)

Individual
30-09-2007
(POC)

Var. (%)

288.628.078

277.706.346

3,9%

97.464.662

97.003.744

0,5%

364.880

174.835

108,7%

Imobilizações corpóreas

48.603.657

47.452.784

2,4%

Investimentos financeiros

48.496.125

49.376.125

-1,8%

90.338.983

96.725.720

-6,6%

1.124.374

2.498.141

-55,0%

89.214.609

94.227.579

-5,3%

103.342.830

108.270.744

-4,6%

Valor do Capital social

35.000.000

35.000.000

0,0%

Nº acções ordinárias

35.000.000

35.000.000

0,0%

185.285.248

169.435.602

9,4%

2.596.546

4.463.043

-41,8%

168.924.990

149.976.803

12,6%

3.452.198

3.282.617

165.472.792

146.694.186

12,8%

TOTAL DO ACTIVO (líquido)

288.628.078

277.706.346

3,9%

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO

103.342.830

108.270.744

-4,6%

TOTAL DO PASSIVO

185.285.248

169.435.602

9,4%

Imobilizado (líquido)
Imobilizações incorpóreas

Dívidas de terceiros (líquido)
Médio e longo prazo
Curto prazo
CAPITAL PRÓPRIO

Nº acções de outra natureza
Valor das Acções próprias
Nº acções com voto
Nº acções pref. sem voto
Interesses Minoritários
PASSIVO
Provisões para riscos e encargos
Dívidas a terceiros
Médio e longo prazo
Curto prazo

Rubricas da Demonstração de Resultados

Vendas e Prestação de serviços

Individual
30-09-2007

30-09-2008

Var. (%)

306.127.344

322.048.627

5.473.212

360.845

295.601.784

296.268.155

-0,2%

15.998.772

26.141.317

-38,8%

6.014.146

12.304.041

-51,1%

-3.398.976

-2.218.369

53,2%

Resultados correntes

2.615.170

10.085.673

-74,1%

Resultados extraordinários

1.011.627

1.036.525

-2,4%

980.651

2.871.670

-65,9%

2.646.146

8.250.527

-67,9%

0,08

0,24

-66,7%

9.062.687

13.836.935

-34,5%

Variação da produção
CMVMC e dos Serviços prestados
Resultados brutos
Resultados operacionais
Resultados Financeiros (líquido)

Imposto sobre o rendimento (2)

-4,9%

Interesses Minoritários
Resultado líquido ao trimestre
Resultado líquido ao trimestre por acção
Autofinanciamento (3)
(1)

Aplicável no primeiro exercício económico das sociedades que adoptem um exercício anual diferente do correspondente

ao ano civil (Art.65.º- A do Código das Sociedades Comerciais);
(2)
Estimativa de imposto sobre o rendimento
(3)
Autofinanciamento = Resultado líquido + Amortizações + Provisões

EVOLUÇÃO DA ACTIVIDADE NO TRIMESTRE
(Resumo da actividade da empresa por forma a permitir aos investidores formar uma opinião sobre a actividade desenvolvida pela empresa
ao longo do trimestre).

CONTAS INDIVIDUAIS
Este último trimestre de actividade reflectiu inequívocamente a "crise anunciada" sendo que o sector automóvel se apresenta como um dos mais
penalizados pela falta de liquidez dos mercados e a grande desconfiança dos investidores.
A nossa Empresa não estando lógicamente imune às variações da conjuntura viu a sua actividade bastante afectada ainda que as medidas já tomadas
nos permitam perspectivar uma rápida adequação às novas condições entretanto criadas.
A contenção da despesa e a sua harmonização com a receita proveniente das novas condições da procura serão óbviamente a "trave mestra" do
nosso próximo futuro.
Em termos mais objectivos podemos informar que o mercado automóvel total atingiu no final do 3º trimestre de 2008 uma evolução desfavorável de 1,8%,
face ao mesmo período do ano transacto.
Por sua vez a marca Toyota, fruto também da inexistência de novos modelos lançados neste período viu a sua performance quebrar 13% com reflexos
na quota de mercado que baixou para a casa dos 6%.

Matríc ulas

3º T rim est re
2008

3º Trimes tre
20 07

Varia çã o

%

Merc ado T otal

207.6 24

2 11.43 2

-3.808

-1,80

T oyota

12.4 30

1 4.30 1

-1.871

-13,08

Como complemento à informação já prestada, julgamos útil a apresentação de alguns indicadores que reflectem cabalmente actividade da Empresa.
3º Trimestre 2008 (mE)

3º Trimestre 2007 (mE)

306.127

322.049

* Cash-Flow Bruto

10.043

16.619

* Custos c/ Pessoal

13.244

13.396

* Volume de negócios

* Grau Autonomia Financeira

36%

39%

* Unidades Comercializadas

18.031

18.221

711

690

* Volume de Emprego

Este será em nosso entender um ano que reflectirá já a grave crise mundial instalada, levando a que os resultados obtidos no final deste exercício
pouco devam crescer face aos agora divulgados.

(Pessoas que assumem responsabilidade pela informação, cargos que desempenham e respectivas assinaturas)

Dra. Maria Angelina Caetano Ramos - Administrador

NOTAS EXPLICATIVAS
* Os valores solicitados deverão ser expressos em milhares de escudos ou em euros, sem casas decimais.
* Os valores negativos deverão figurar entre parêntesis ( ).
* O período definido como "n" diz respeito aos valores do trimestre em causa, enquanto que o período definido como "n-1" diz respeito aos valores
do trimestre homólogo anterior.
* Todos os valores do trimestre deverão ser acumulados desde o início do exercício.

