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Maia, Portugal, 4 de maio 2016: A Sonae Indústria divulga resultados consolidados não auditados do 1º 
trimestre de 2016 (1T16), elaborados de acordo com a Norma IAS34 – Relato Financeiro Intercalar  
 
 
 
 
 

DESTAQUES DO 1T16 

 EBITDA recorrente de 32M€, +29% do que no 1T15, com contínua 
melhoria dos níveis de rentabilidade na Europa e América do Norte 

 Margem EBITDA recorrente de 12,3% (+ 2,8 p.p. face ao 1T15), a 
melhor margem trimestral desde 2007, reflexo de uma presença 
industrial mais rentável e eficiente  

 Crescimento da rentabilidade operacional nos últimos oito 
trimestres possibilitam o registo do primeiro resultado liquído 
trimestral positivo dos últimos sete anos 

 Rácio de Dívida líquida para o EBITDA Recorrente melhorou para 
5,1x, o melhor resultado desde 2008 

 

 

 

 

  

PRINCIPAIS INDICADORES
Milhões de euros 1T15 4T15 1T16

1T16 / 

1T15

1T16 / 

4T15

Volume de Negócios consolidado 258 250 259 0% 4%

EBITDA 21 19 30 43% 53%

EBITDA Recorrente 25 26 32 29% 23%

Margem EBITDA Recorrente % 9.6% 10.4% 12.3% 2.8 pp 1.9 pp

Resultado líquido consolidado do período (11) (8) 3 131% 141%

Dívida Líquida 597 570 578 (3%) 1%
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MENSAGEM DO PRESIDENTE DA COMISSÃO EXECUTIVA 
O primeiro trimestre de 2016 marca um ponto de viragem no desempenho da nossa empresa. 

Na sequência da conclusão, com sucesso, do nosso plano de restruturação industrial e das melhorias de 
rentabilidade operacional conseguidas ao longo dos últimos oito trimestres, atingimos um resultado 
líquido positivo de 3 milhões de euros neste trimestre. Este é o primeiro lucro trimestral desde 2009, altura 
em que alienámos a nossa subsidiária no Brasil, e o primeiro, excluindo efeitos não-recorrentes, desde o 
primeiro trimestre de 2008. A concretização deste resultado é a recompensa para todos os nossos 
stakeholders pelo seu apoio contínuo e pela confiança que depositaram na nossa empresa. Obrigado a 
todos! 

No primeiro trimestre de 2016 mantivemos o pleno compromisso na execução do nosso plano estratégico 
que tem como objetivo posicionar a Sonae Indústria como uma empresa mais rentável e sustentável. 
Alcançámos também marcos importantes no processo de execução da parceria estratégica assinada com 
a Arauco no ano transato, que envolve as nossas operações na Europa e na África do Sul. Nesse âmbito, 
obtivemos as autorizações necessárias por parte das Autoridades da Concorrência europeia e sul-africana, 
concretizámos a maioria das reorganizações corporativas necessárias à obtenção do perímetro de negócio 
acordado e estamos a trabalhar na execução das restantes condições constantes no acordo, 
nomeadamente relacionadas com o refinanciamento da dívida do grupo. 

Gostaria ainda de salientar a implementação em curso de uma quinta linha de produtos revestidos a papel 
melamínico na nossa unidade industrial de Lac-Mégantic, na América do Norte, que prevemos esteja 
concluída durante o próximo trimestre. Este investimento vai tornar-nos ainda mais competitivos e 
reforçar a nossa posição de empresa de referência no segmento de valor acrescentado nesta região. 

Em termos de estratégia comercial, continuámos a implementar processos adicionais para o reforço da 
nossa posição nos segmentos de produtos de valor acrescentado, investindo na diferenciação de produto 
e no alinhamento com as tendências de mercado, colocando-nos, assim, ainda mais próximos das 
necessidades do cliente. Este trimestre, estivemos presentes na maior feira ibérica de mobiliário e 
madeira, Fimma Maderalia, em Valência, onde promovemos as características técnicas e inovadoras da 
nossa coleção de produtos decorativos Innovus®. 

No que diz respeito ao nosso desempenho operacional, é com agrado que informo que registamos o oitavo 
trimestre consecutivo com aumento de EBITDA recorrente, atingindo um valor de 114 milhões de euros 
nos últimos doze meses. Este resultado foi conseguido pela melhoria do desempenho nas nossas 
operações na Europa e América do Norte, e permitiu gerar uma margem de EBITDA recorrente 12,3% no 
trimestre, significativamente acima do período homólogo. Estes resultados fazem-nos acreditar que 
estamos no caminho certo para a rentabilidade e o crescimento sustentáveis. 

Depois da racionalização da nossa presença industrial em 2015, somos uma empresa mais pequena mas 
mais eficiente, com um conjunto de ativos de maior qualidade. Acreditamos que a melhoria da 
rentabilidade operacional e os resultados líquidos positivos registados no primeiro trimestre de 2016 são 
os primeiros sinais claros do mérito do nosso plano estratégico, que assenta em três pilares chave: 
eficiência industrial, orientação para o cliente e enfoque na melhoria contínua dos nossos processos 
internos. 

 
 
 
 
Rui Correia 
CEO Sonae Indústria  
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1. VOLUME DE NEGÓCIOS & EBITDA RECORRENTE 
 

1.1. SONAE INDÚSTRIA CONSOLIDADO 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

O volume de negócios consolidado da Sonae Indústria atingiu 259 milhões de euros no trimestre, uma 
subida de 3,7% face ao trimestre anterior e 0,4% face ao mesmo período de 2015. Estes resultados foram 
alcançados, em ambos os casos, na sequência da subida dos volumes de vendas, já que os preços médios 
de venda ficaram aquém dos níveis registados tanto no 1T15 como no 4T15. Em comparação com o 1T15, 
os volumes de vendas aumentaram 2,4%, devido em grande parte ao crescimento das vendas de MDF cru 
e OSB, enquanto os preços médios de venda baixaram 3,2%, com contribuições negativas em todas as 
categorias de produtos. Relativamente ao trimestre anterior, os volumes de vendas aumentaram 3,8% 
novamente devido, na sua maioria, aos produtos de MDF cru e OSB e os preços médios de venda baixaram 
ligeiramente (-2,2%) devido ao contributo negativo dos produtos de aglomerado cru e OSB. De salientar 
ainda o aumento de 1,4 p.p. na quota de produtos revestidos a papel melamínico, no 1T16, face ao 1T15. 

Os custos variáveis unitários por m3 consolidados registaram uma evolução positiva no 1T16, em resultado 
de uma presença industrial mais eficiente, com exceção dos custos de manutenção que ficaram 
ligeiramente acima do valor do 1T15, em grande parte devido ao impacto da paragem da unidade 
industrial de White River (África do Sul) para trabalhos de manutenção. Relativamente ao 4T15, os custos 
variáveis unitários baixaram e, neste caso, o efeito sazonal esperado sobre os custos da madeira e energia, 
que habitualmente afetam negativamente os custos médios no primeiro trimestre do ano, foram 
mitigados pelos ganhos de eficiência interna em conjunto com um inverno menos severo, na Europa. 

Numa base comparável (não considerando o contributo das operações descontinuadas), os custos fixos 
totais reduziram-se em aproximadamente 1 milhão de euros durante o 1T16, face ao mesmo período do 
ano anterior.  

No final de março de 2016, o número total de colaboradores era 3.223, uma redução de 22 colaboradores 
face ao número registado no final de 2015. 

 

Volume de negócios e Margem EBITDA recorrente Milhões de euros
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O índice médio de utilização de capacidade da Sonae Indústria foi de aproximadamente 80% no trimestre, 
mais 1,1 p.p. em relação ao mesmo período do ano anterior, numa base comparável, e resulta da melhoria 
do desempenho nas operações da Europa e América do Norte. O índice médio de utilização de capacidade 
das unidades industriais da África do Sul baixou devido ao efeito negativo da paragem para manutenção 
da unidade industrial de White River. 

 

O EBITDA recorrente dos últimos doze meses foi de 114 milhões de euros, no final de março 2016, e de 
32 milhões de euros no 1T16, mais 7,2 milhões de euros (ou mais 29%) face ao valor registado no 1T15. A 
margem EBITDA recorrente no primeiro trimestre do ano foi de 12,3%, mais 2,8 e 1,9 p.p. face ao mesmo 
período do ano anterior e ao 4T15, respetivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O valor dos itens não recorrentes foi de -2,4 milhões de euros no trimestre, e está relacionado 
essencialmente com custos de redução de pessoal (0,6 milhões de euros), custos associados às unidades 
industriais inativas (cerca de 0,9 milhões de euros) e outros custos num total de 0,7 milhões de euros 
(principalmente legais), o que gerou um EBITDA total de 30 milhões de euros no 1T16, uma subida de 9 
milhões de euros relativamente ao mesmo período de 2015. 

  

Sonae Indústria consolidado
EBITDA recorrente (últimos doze meses, operações continuadas) Milhões de Euros
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1.2. EUROPA DO SUL 

 

* Volume de negócios por região inclui vendas entre empresas do grupo (entre as diferentes regiões) 
 

O mercado da Europa do Sul registou uma melhoria do desempenho no 1T16 face ao 1T15, ainda que de 
forma diferente em Portugal e Espanha, evidenciada pela subida dos níveis de confiança do consumidor, 
face ao mesmo período do ano anterior, o que se tem traduzido no aumento da procura no setor da 
construção na Europa do Sul. Em Portugal, o indicador de novas licenças de habitação registou uma 
modesta subida de 2%1 face ao ano anterior, enquanto o indicador subjacente ao mercado de construção 
em Espanha registou uma subida de aproximadamente 40%2 relativamente ao ano anterior, ainda que 
partindo de valores históricos muito baixos. 

Em termos de desempenho financeiro nesta região no 1T16, face ao 1T15, destacamos os seguintes 
pontos: 

 O volume de negócios foi de 87 milhões de euros, o que representa uma descida de 2,1% que se 
explica pela redução dos volumes de vendas gerados na Península Ibérica. No entanto, é de salientar 
que os volumes de vendas aumentaram 1,4% no 1T16 face ao 4T15; 

 Os preços médios de venda registaram uma ligeira descida devido ao contributo negativo dos 
produtos de aglomerado cru e MDF, que anularam as subidas registadas nos produtos revestidos a 
papel melamínico; 

 Os custos médios variáveis unitários (por m3) baixaram devido a uma distribuição da presença 
industrial mais eficiente e em comparação com o histórico do desempenho, tendo beneficiado de 
condições climatéricas mais favoráveis durante o inverno na Península Ibérica, em conjunto com os 
ganhos de eficiência obtidos através da melhoria dos processos de produção e dos investimentos em 
equipamento efetuados nos últimos anos. 

A combinação de todos estes fatores gerou uma margem EBITDA recorrente de 9,8% nesta região, uma 
subida de 2,2 p.p. face ao mesmo período de 2015. De salientar ainda que a margem EBITDA recorrente 
aumentou 2 p.p. face ao 4T15. 

 

                                                      
1Fonte: Instituto Nacional de Estatística, abril 2016 (“Nova habitação residencial”, evolução acumulada a fevereiro 2016 para o período de 3 
meses). 
2Fonte: Ministerio de Fomento, abril 2016 (Total “New Housing”, janeiro 2016 vs. janeiro 2015). 

Volume de negócios e Margem EBITDA recorrente Milhões de euros

89 92

75
83 87

7,6%
9,0%

6,1%
7,8%

9,8%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1T15 2T15 3T15 4T15 1T16

Volume de

Negócios *

Margem EBITDA

Recorrente



COMUNICADO | SONAE INDÚSTRIA 

RESULTADOS 1º TRIMESTRE 2016 
 

 7 

1.3. EUROPA DO NORTE 

 

* Volume de negócios por região inclui vendas entre empresas do grupo (entre as diferentes regiões) 

 
No 1T16, o setor da construção manteve a tendência de crescimento que teve início na segunda metade 
de 2015, como evidenciado pela evolução do número de novas licenças de construção que cresceu 28%3, 
face ao mesmo período do ano anterior. 

Os destaques do desempenho desta região da Europa do Norte no 1T16, em comparação com o mesmo 
período de 2015, são os seguintes: 

 O volume de negócios aumentou 0,6%, devido ao crescimento dos volumes de vendas de MDF cru e, 
mais importante ainda, devido ao aumento dos volumes de OSB. Para além da subida dos volumes de 
vendas, de salientar também o aumento da quota de produtos revestidos a papel melamínico (mais 
2,1 p.p. face ao ano anterior) no total do mix de produtos desta região, o que reflete a estratégia do 
grupo de crescimento dos segmentos de valor acrescentado. Em comparação com o trimestre 
anterior, os volumes de vendas aumentaram em todas as categorias de produtos; 

 Os preços médios de venda registaram uma descida neste trimestre, devido ao contributo negativo 
de todas as categorias de produtos, com exceção dos painéis de MDF revestidos a papel melamínico 
cujos preços se mantiveram relativamente estáveis; 

 Os custos médios variáveis unitários (por m3) contribuíram positivamente para a rentabilidade 
operacional desta região, com os custos da madeira a serem um fator importante (relacionado com a 
maior utilização de madeira reciclada, face ao ano anterior, devido ao investimento em equipamento 
adicional de reciclagem na unidade industrial de Nettgau e com um inverno mais suave). Por outro 
lado, e tal como aconteceu na Europa do Sul, foram registadas no trimestre melhorias de eficiência 
que resultam da melhoria de processos e investimentos em equipamento. 

A combinação de todos estes fatores gerou uma margem EBITDA recorrente de 12,7%, no trimestre, nesta 
região, uma melhoria significativa face ao mesmo período do ano anterior e face ao trimestre anterior, 
uma subida de 4,6 p.p. e 3,4 p.p., respetivamente. De salientar que a margem EBITDA recorrente neste 
trimestre é o melhor resultado de sempre nas operações da região do Norte da Europa, reflexo das 
melhorias de eficiência da presença industrial. 

                                                      
3 Fonte: German Federal Statistics Office, abril 2016 (“Permits for new construction, dwelling”, evolução acumulada a janeiro 2016 para o período 
de 3 meses). 
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1.4. RESTO DO MUNDO (CANADÁ E ÁFRICA DO SUL) 

 

* Volume de negócios por região inclui vendas entre empresas do grupo (entre as diferentes regiões) 

O setor da construção do segmento da América do Norte demonstrou um desempenho misto no 1T16, 
em linha com as diferentes fases do ciclo de negócios registado nos Estados unidos e Canadá. Nos EUA, 
onde se estima que o crescimento económico vai continuar a um ritmo moderado em 2016, o número de 
novas licenças aumentou 10%4 face ao 1T15, enquanto a economia do Canadá, que ainda está a tentar 
ganhar algum ritmo em termos de crescimento económico, registou uma variação ligeiramente negativa 
no nível de novas licenças de construção (-0,9%5) face ao mesmo período de 2015. Na África do Sul, as 
estimativas macroeconómicas mais recentes apontam para uma contração em 2016, com impacto nas 
condições comerciais e, em última análise, com influência na procura de painéis de aglomerado de 
madeira. Daí que o nível de licenças de construção habitacional baixou cerca de 1%6 no 1T16 face ao 1T15. 

Os destaques do desempenho desta região no 1T16, em comparação com o mesmo período de 2015, são 
os seguintes: 

 O volume de negócios consolidado da região, de uma forma global, baixou 6,3% numa base Euro, em 
resultado do desempenho mais fraco das operações da África do Sul, no que diz respeito a volumes 
de vendas. De notar que a nossa unidade industrial de White River, na África do Sul, esteve parada 
para trabalhos de manutenção. Por outro lado, o volume de vendas das operações do Canadá 
melhoraram ligeiramente, com uma maior quota de produtos de revestimento melamínico. O 
contributo para o volume de negócios consolidado foi também negativamente afetado (cerca de 9,4 
milhões de euros) pelas evoluções cambiais, em que tanto o dólar canadiano como o rand sul-africano 
depreciaram face ao euro, em comparação com o mesmo período do ano anterior; 

 Os preços médios de venda registaram uma evolução positiva tanto nas operações do Canadá como 
da África do Sul, beneficiando naturalmente da melhoria do mix de produtos. No entanto, e devido à 
evolução das taxas de câmbio, apenas a operação do Canadá contribuiu positivamente para os preços 
médios de venda consolidados; 

 Os custos variáveis unitários por m3 baixaram no Canadá, devido ao contributo positivo dos custos da 
madeira (maior disponibilidade de serrim e aparas de madeira), enquanto as operações da África do 
Sul registaram um aumento em todas as categorias de custos. 

Face ao 1T15 e em resultado da combinação de todos estes fatores, a margem EBITDA recorrente da 
região aumentou 1,4 p.p. para 14,3%, no 1T16. 

                                                      
4 Fonte: United States Census Bureau, abril 2016 (“New housing units”, evolução acumulada a fevereiro 2016 para o período de 3 meses). 
5 Fonte: Canada Mortgage and Housing Corporation, abril 2016 (“Building permits (units)”, evolução acumulada a fevereiro 2016 para o período 
de 3 meses). 
6 Fonte: Statistics South Africa, abril 2016 (“Building plans for residential buildings (number)”, evolução acumulada a janeiro 2016 para o período 
de 3 meses). 
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2. DESEMPENHO FINANCEIRO CONSOLIDADO 
2.1. DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA 

 

          * Volume de negócios por região inclui vendas entre empresas do grupo (entre as diferentes regiões). 

 

Este trimestre, o EBITDA consolidado da Sonae Indústria foi de 30 milhões de euros, o que representa uma 
subida de 8,9 milhões de euros (mais 43%) em relação ao 1T15. Este desempenho foi originado pela 
melhoria dos resultados nas operações da Europa e América do Norte. A margem EBITDA recorrente foi 
de 12,3%, o que representa uma subida de 2,8 p.p. face ao 1T15 e de 1,9 p.p. face ao trimestre anterior. 

Os custos de depreciações e amortizações deste trimestre foram aproximadamente 15 milhões de euros, 
uma descida de 1,3 e 0,7 milhões de euros em comparação com o 1T15 e o 4T15, respetivamente. Estas 
reduções são principalmente explicadas pelo impacto da desvalorização do dólar canadiano e do rand sul-
africano. 

As provisões e perdas por imparidade registaram uma utilização de provisões de 0,9 milhões de euros, 
neste trimestre (o que teve um efeito positivo no resultado líquido). 

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
Milhões de euros

1T15 4T15 1T16
1T16 / 

1T15

1T16 / 

4T15

Volume de Negócios consolidado 258 250 259 0% 4%

Europa do Sul* 89 83 87 (2%) 4%

Europa do Norte* 111 101 111 1% 11%

Resto do Mundo* 69 70 65 (6%) (8%)

Outros Proveitos Operacionais 7 6 5 (26%) (16%)

EBITDA 21 19 30 43% 53%

EBITDA Recorrente 25 26 32 29% 23%

Europa do Sul 7 7 8 25% 30%

Europa do Norte 9 9 14 58% 52%

Resto do Mundo 9 10 9 3% (9%)

Margem EBITDA Recorrente % 9.6% 10.4% 12.3% 2.8 pp 1.9 pp

Amortizações e depreciações (16) (15) (15) 8% 4%

Provisões e Perdas por Imparidade 2 (1) 1 (54%) -

Resultados Operacionais 7 3 16 137% -

Encargos Financeiros Líquidos (8) (11) (11) (40%) 0%

   dos quais Juros Líquidos (6) (7) (8) (36%) (8%)

   dos quais Diferenças de Câmbio Líquidas 1 1 0 (93%) (86%)

   dos quais Descontos Financeiros Líquidos (3) (4) (3) (3%) 21%

Resultados relativos a empresas associadas (0) (0) 0 111% 110%

Result. antes de Impostos de oper. continuadas (2) (9) 4 - 149%

Impostos (1) 2 (1) (38%) -

   dos quais Impostos Correntes (1) (2) (2) (40%) 3%

   dos quais Impostos Diferidos 0 4 1 44% (83%)

Resultado de operações descontinuadas (8) (0) 0 100% 100%

Resultado líquido consolidado do período (11) (8) 3 131% 141%

Resultado Líquido atribuível aos Acionistas da empresa mãe (11) (8) 3 131% 141%



COMUNICADO | SONAE INDÚSTRIA 

RESULTADOS 1º TRIMESTRE 2016 
 

 10 

O montante de encargos financeiros líquidos no 1T16 foi de 11,4 milhões de euros, resultado em linha 
com o valor registado no final do 4T15, com o custo médio da dívida a permanecer relativamente estável 
(5,2% durante o 1T16). Em comparação com o mesmo período de 2015, os encargos financeiros líquidos 
aumentaram 3,3 milhões de euros devido à subida dos juros líquidos, pois o impacto positivo de juros 
sobre as operações descontinuadas e sobre as empresas associadas foi muito inferior. Esta rubrica foi 
ainda afetada negativamente pela diminuição do contributo positivo das diferenças cambiais líquidas face 
ao mesmo período do ano anterior. 

O valor de impostos correntes do trimestre foi de aproximadamente 2 milhões de euros, mais 0,5 milhões 
de euros que no 1T15, devido, em grande parte, à subida do valor de impostos em Portugal e no Canadá. 
Por outro lado, foram registados ativos por impostos diferidos no valor de 0,6 milhões de euros nas 
operações da América do Norte. 

O conjunto de todos estes fatores permitiu que a Sonae Indústria alcançasse um resultado líquido positivo 
no 1T16, cujo valor foi de 3,2 milhões de euros, o que contrasta com o resultado líquido negativo registado 
no 1T15 e 4T15. Este é o melhor resultado líquido trimestral dos últimos sete anos. 

 

 

 

2.2. INVESTIMENTO 
 

 

O valor bruto dos aumentos de ativos fixos tangíveis foi de 4,4 milhões de euros, em comparação com 2,4 
milhões de euros registados no mesmo período de 2015. A maioria dos investimentos foram efetuados 
em manutenção e melhorias de saúde e segurança nas nossas unidades industriais da Europa. Por outro 
lado, devemos salientar que parte do investimento no 1T16 (cerca de 1 milhão de euros) está associado 
ao investimento estratégico numa quinta linha de produção de revestimento a papel melamínico em curso 
na unidade industrial de Lac-Mégantic, no Canadá. 

  

Ativo fixo bruto adicional Milhões  de euros 1T16 | Ativo fixo bruto adicional por região
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2.3. DEMONSTRAÇÃO DE POSIÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA 

 

                   *EBITDA recorrente dos últimos 12 meses 

        

No 1T16, o valor do fundo de maneio consolidado foi 69 milhões de euros, mais 24 milhões de euros 
relativamente ao final de 2015, devido ao aumento significativo do saldo de Clientes, um efeito sazonal 
habitual, em resultado do aumento dos níveis de atividade registados nos primeiros meses do ano. Face 
ao mesmo período de 2015, o fundo de maneio baixou 12,3 milhões de euros, reflexo da redução da 
presença industrial do grupo. 

No final de março de 2016, a dívida líquida aumentou para 578 milhões de euros, mais 8,3 milhões de 
euros em relação ao final de 2015, tendo sofrido o impacto negativo da evolução do fundo de maneio. 
Comparativamente ao final do 1T15, a dívida líquida baixou 18,6 milhões de euros. De salientar que a 
reclassificação, no final de 2015, de 314 milhões de euros de dívida de longo prazo para dívida corrente, 
de acordo com as normas contabilísticas internacionais (IFRS), foi anulado já que todas as instituições 
financeiras envolvidas renunciaram formalmente ao cumprimento do rácio financeiro aplicável a 2015. 

 

BALANÇO
Milhões de euros 1T15 2015 1T16

Ativos não correntes 821 758 761

Ativos fixos tangiveis 692 629 622

Goodwill 83 81 81

Ativos por impostos diferidos 27 28 28

Outros ativos não correntes 19 20 30

Ativos correntes 282 243 251

Existências 106 98 99

Clientes 135 85 115

Caixa e investimentos 9 29 16

Outros ativos correntes 32 31 21

Ativos não correntes classificados como disponíveis para 

venda
5 2 2

Total do Ativo 1.108 1.003 1.013

Capitais Próprios e Interesses que não controlam 105 58 63

Capitais Próprios 105 58 63

Interesses que não controlam (0) (0) (0)

Passivo 996 945 950

Dívida remunerada 606 599 595

Não corrente 465 71 385

Corrente 141 528 210

Fornecedores 160 139 145

Outros passivos 230 207 210

Passivos diretamente associados aos ativos não correntes 

classificados como disponíveis para venda
7 0 0

Total do Passivo, Capitais Próprios e Int. que não 

controlam
1.108 1.003 1.013

Dívida Líquida 597 570 578

Dívida Líquida / EBITDA Recorrente* 5,9 x 5,3 x 5,1 x

Fundo de Maneio 81 44 69
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No que diz respeito a alavancagem, a melhoria do EBITDA recorrente mais do que compensou a ligeira 
subida do valor da dívida líquida, o que resultou no rácio dívida líquida para EBITDA recorrente de 5,1x, 
o valor mais baixo desde setembro de 2008. Relativamente ao 1T15, este rácio também baixou 0,8x. 

No final de março 2016, o total de capitais próprios era de 63,3 milhões de euros, o que representa uma 
subida de 5,6 milhões de euros face ao valor registado no final de 2015. Esta evolução é explicada pelo 
efeito do resultado líquido positivo do trimestre (3,2 milhões de euros) e também pela evolução da taxa 
de câmbio do dólar canadiano e do rand sul-africano durante 2016, que produziram um efeito positivo na 
reserva de reavaliação (aproximadamente 2 milhões de euros). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. PERSPETIVAS FUTURAS 
 

Em 2016, esperamos concluir com sucesso todas as ações necessárias para a execução do acordo de 
parceria estratégica com a Arauco, nomeadamente a reorganização corporativa e o refinanciamento da 
dívida, tendo já obtido aprovação pelas autoridades da concorrência na Europa e na África do Sul.  

Esperamos ainda, no decurso do segundo trimestre de 2016, concluir o investimento na nova linha de 
produção de revestimento a papel melamínico na nossa unidade industrial de Lac-Mégantic, o que nos vai 
permitir lançar novos produtos no mercado na segunda metade do ano. 

Por outro lado, iremos trabalhar no objetivo de reduzir os custos relacionados com as unidades industriais 
inativas, procurando oportunidades para alienar os respetivos ativos. 

Vamos ainda continuar a executar o plano estratégico definido, implementando iniciativas para melhorar 
ainda mais a nossa rentabilidade, através de uma maior eficiência industrial, da melhoria de processos 
internos e do reforço da nossa posição no mercado. 

 

 

O Conselho de Administração 
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GLOSSÁRIO 
 

CAPEX Investimento em Ativos Fixos Tangíveis 

Custos Fixos Custos gerais de estrutura + Custos com Pessoal (internos e externos); conceito de 
contas de gestão 

Dívida Líquida Endividamento bruto – Caixa e equivalentes de caixa 

Dívida líquida / EBITDA 
recorrente 

Dívida Líquida / EBITDA recorrente dos últimos doze meses 

EBITDA Resultados Operacionais + Depreciações & Amortizações + (Provisões e perdas por 
imparidade – Perdas por imparidade de dívidas a receber + Reversão de perdas por 
imparidade em terceiros) 

EBITDA recorrente EBITDA excluindo proveitos e custos operacionais não recorrentes 

Endividamento bruto Empréstimos bancários + empréstimos obrigacionistas + credores por locações 
financeiras + outros empréstimos + empréstimos de partes relacionadas 

FTEs Equivalentes a tempo completo; equivalente ao trabalho de uma pessoa em tempo 
integral, de acordo com o horário laboral de cada país onde a Sonae Indústria tem 
presença operacional. 

Fundo de Maneio Existências + Clientes – Fornecedores 

Índice de utilização de 
capacidade 

Produção disponível-acabada (m3) / Capacidade de produção instalada (m3); 
apenas para produtos crus 

Margem EBITDA 
recorrente 

EBITDA recorrente / Volume de negócios 

MDF Painéis de fibras de média densidade 

Nº de colaboradores Nº de colaboradores (FTEs), excluindo estagiários 

OSB Painéis de fibras orientadas 

Volume de negócios 
(regiões) 

Vendas de produtos acabados e mercadorias + Prestação de Serviços, excluindo 
vendas de outros materiais como por exemplo subprodutos de madeira, conceito 
de contas de gestão 
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ADVERTÊNCIAS 

Este documento pode conter informações e indicações futuras, baseadas em expetativas atuais ou em opiniões da gestão. 
Indicações futuras são meras indicações, não devendo ser interpretadas como factos históricos. 

Estas indicações futuras estão sujeitas a um conjunto de fatores e de incertezas que poderão fazer com que os resultados reais 
difiram materialmente daqueles mencionados como indicações futuras, incluindo, mas não limitados, a alterações na regulação, 
indústria, da concorrência e nas condições económicas. Indicações futuras podem ser identificadas por palavras tais como 
“acredita”, “espera”, “antecipa”, “projeta”, “pretende”, “procura”, “estima”, “futuro” ou expressões semelhantes. 

Embora estas indicações reflitam as nossas expetativas atuais, as quais acreditamos serem razoáveis, os investidores e analistas 
e, em geral, todos os destinatários deste documento, são advertidos de que as informações e indicações futuras estão sujeitas a 
vários riscos e incertezas, muitos dos quais difíceis de antecipar e para além do nosso controlo, e que poderão fazer com que os 
resultados e os desenvolvimentos difiram materialmente daqueles mencionados, subentendidos ou projetados pelas 
informações e indicações futuras. Todos os destinatários são advertidos a não dar uma inapropriada importância às informações 
e indicações futuras. A Sonae Indústria não assume nenhuma obrigação de atualizar qualquer informação ou indicação futura. 
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