
INFORMAÇÃO TRIMESTRAL INDIVIDUAL/CONSOLIDADA ( Não Auditada )

(aplicável às entidades sujeitas à disciplina norma tiva contabilística do Plano Oficial de Contabilida de)

Empresa: __________________________________________ ____________________________________________________Toyota Caetano Portugal, SA.

Sede: ___________________________________________________________________________Av. Vasco da Gama, 1410  4430-956 Vila Nova de Gaia NIPC: 500 239 037

Período de referência: Valores de referência em Euros

  1º Trimestre         3º Trimestre            5º T rimestre (1) Início: 01/ 01 /2009   Fim: 30/ 09 /2009

30-09-2009 30-09-2008 Var. (%)
(POC) (POC)

ACTIVO 248.319.778 288.628.078 -14,0%

  Imobilizado (líquido) 97.944.473 97.464.662 0,5%

    Imobilizações incorpóreas 282.717 364.880 -22,5%

    Imobilizações corpóreas 49.693.749 48.603.657 2,2%

    Investimentos financeiros 47.968.007 48.496.125 -1,1%

  Dívidas de terceiros (líquido) 76.694.034 90.338.983 -15,1%

    Médio e longo prazo 1.124.374 1.124.374 0,0%

    Curto prazo 75.569.660 89.214.609 -15,3%

CAPITAL PRÓPRIO 103.697.005 103.342.830 0,3%

  Valor do Capital social 35.000.000 35.000.000 0,0%

    Nº acções ordinárias 35.000.000 35.000.000 0,0%

    Nº acções de outra natureza

  Valor das Acções próprias

    Nº acções com voto

    Nº acções pref. sem voto

Interesses Minoritários

PASSIVO 144.622.773 185.285.248 -21,9%

  Provisões para riscos e encargos 2.596.546 2.596.546 0,0%

  Dívidas a terceiros 127.250.665 168.924.990 -24,7%

    Médio e longo prazo 9.580.499 3.452.198

    Curto prazo 117.670.166 165.472.792 -28,9%

TOTAL DO ACTIVO (líquido) 248.319.778 288.628.078 -14,0%

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO 103.697.005 103.342.830 0,3%

TOTAL DO PASSIVO 144.622.773 185.285.248 -21,9%

Rubricas do Balanço
Individual

X

X



30-09-2009 30-09-2008 Var. (%)

Vendas e Prestação de serviços 210.131.051 306.127.344 -31,4%

Variação da produção 1.373.689 5.473.212 -74,9%

CMVMC e dos Serviços prestados 199.877.115 295.601.784 -32,4%

Resultados brutos 11.627.625 15.998.772 -27,3%

Resultados operacionais 5.200.632 6.014.146 -13,5%

Resultados Financeiros (líquido) -1.942.731 -3.398.976 -42,8%

Resultados correntes 3.257.901 2.615.170 24,6%

Resultados extraordinários 1.247.786 1.011.627 23,3%

Imposto sobre o rendimento (2) 1.194.007 980.651 21,8%

Interesses Minoritários

Resultado líquido ao trimestre 3.311.680 2.646.146 25,2%

Resultado líquido ao trimestre por acção 0,09 0,08 18,3%

Autofinanciamento (3) 10.771.722 9.062.687 18,9%
(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

Rubricas da Demonstração de Resultados
Individual



(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

O 3º trimestre deste exercício acabou por reflectir nos seus resultados o abrandamento da recessão económica a que vínhamos assistindo, com fortes

impactos no sector automóvel.

De facto, algum ligeiro aumento da procura face a períodos anteriores, aliado a campanhas proporcionais de venda mais direccionadas às necessidades

actuais do consumidor, permitiram que a Empresa recuperasse alguma da performance perdida continuando no entanto o controle da despesa e a

adequação à realidade da conjuntura actual, a constituir a "trave mestra" da sua sustentação económico/financeira.

Conforme se pode constatar do quadro abaixo,  a marca que representamos acabou por cair menos que o mercado total, tendo-se a sua quota fixado

no período em análise em 6,2%.

Como complemento à informação já prestada, julgamos útil a apresentação de alguns indicadores que reflectem a actividade da Empresa.

3º Trimestre 2009 (mE) 3º Trimestre 2008 (mE)

* Volume de negócios 210.131 306.127

* Cash-Flow Bruto 11.966 10.043

* Custos c/ Pessoal 13.372 13.244

* Grau Autonomia Financeira 45% 36%

* Volume de Emprego 687 711

Finalmente, gostaríamos de deixar aqui uma projecção simples de resultados a obter em 2009 e, que de acordo com as últimas estimativas 

ultrapassarão os 6,5 milhões antes de impostos, representando um crescimento face ao ano anterior de cerca de 55%, e confirmando assim o 

sucesso das decisões de gestão entretanto tomadas.

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

Dra. Maria Angelina Caetano Ramos - Administrador

* Os valores solicitados deverão ser expressos em milhares de escudos ou em euros, sem casas decimais.

* Os valores negativos deverão figurar entre parêntesis ( ).

* Todos os valores do trimestre deverão ser acumulados desde o início do exercício.

do trimestre homólogo anterior.

NOTAS EXPLICATIVAS

EVOLUÇÃO DA ACTIVIDADE NO TRIMESTRE

* 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 

Matrículas
3º Trimestre 

2009
3º Trimestre 

2008
Variação %

Mercado Total 142.583 207.758 -65.175 -31,37

Toyota 8.849 12.430 -3.581 -28,81


