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1. Sumário Executivo  

 

Nos primeiros nove meses de 2016 o Grupo Orey implementou um programa de reorganização 

profundo e abrangente das suas atividades e negócios com vista a reduzir endividamento e a 

melhorar os seus resultados operacionais e perfil de geração de cash-flow. 

O contributo da Orey Financial para as receitas consolidadas do Grupo caíu 45% nos 9M16 face 

aos 9M15 para 2,26 milhões de euros, refletindo essencialmente  um elevado nível de 

concentração de receitas em poucos clientes, a desmotivação das equipas comerciais, 

perturbação causada pela implementação do processo de reestruturação nas operações do 

dia-a-dia e o desempenho desfavorável do mercado de CFD’s neste período. 

Nos 9M16 os custos de estrutura caíram 23% nos 9M16 face aos 9M15 para 6,19 milhões de 

euros, o que permitiu alcançar um EBITDA de 0,48 milhões de euros no período. 

Fruto da reestruturação implementada, a demonstração de posição financeira do Grupo Orey 

evindencia uma significa redução do endividamento e uma menor alavancagem. Com efeito, 

em 30 de setembro de 2016 o ativo da Orey alcançou 77,20 milhões de euros (face a 126,11 

milhões de euros a 31 de dezembro de 2015). O nível de endividamento financeiro foi reduzido 

para 39,93 milhões de euros (face a 87,77 milhões de euros em final de 2015) e o passivo total 

caiu de 103,26 milhões de euros para 55,44 milhões de euros, apresentando agora a Orey um 

rácio de capital próprio sobre ativo de 28,2% (+10,1pp face a 18.1% em final de 2015). 

2. Evolução dos Negócios  

 

A Orey tem vindo a levar a cabo uma reorganização interna profunda e abrangente na Orey 

Financial e centro corporativo1 de modo a reduzir custos operacionais e reposicionar a sua 

oferta de produtos e serviços, concentrando os recursos nas áreas de negócio em que tem 

maior diferenciação de oferta. O objetivo último desta reorganização é o de reduzir os custos 

operacionais de forma significativa e aumentar o volume de transações e a quota de mercado, 

de modo a promover o crescimento de receitas e melhorar o perfil de geração de cash-flow no 

mais curto espaço temporal.  

Este plano de reorganização e reestruturação operacional enfocou-se nas seguintes vertentes: 

(1) reconstrução do negócio através do restabelecimento de uma nova relação comercial com 

os clientes; (2) diversificação dos produtos oferecidos aos clientes; (3) motivar as equipas de 

modo a aumentar produtividade e a qualidade da relação com os clientes; (4) redução dos 

custos operacionais de modo a obter resultado operacional positivo; (5) mudar a sede da 

empresa para Alcântara, permitindo assim uma melhor utilização dos ativos do Grupo; (6) 

                                                           
1 O centro corporativo do Grupo Orey compreende a Sociedade Comercial Orey Antunes S.A. (“SCOA”), a Orey 
Serviços e Organização, S.A. (“OSO”) e a Orey Gestão Imobiliária, S.A. (“OGI”) 
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renegociar os termos e condições dos produtos de balanço adequando as durações, 

maturidades e custo, e (7) vender ativos não estratégicos. 

O processo de reorganização incluiu a otimização de processos e consequente redução de 

custos operacionais, a renegociação de contratos com os vários fornecedores do grupo, em 

particular telecomunicações, IT e outsourcing de serviços diversos e ainda a redução de 

pessoal na Orey Financial e centro corporativo. Este processo de reorganização que começou 

no primeiro trimestre de 2016, está agora em fase de conclusão, permitindo que a equipa da 

Orey Financial esteja totalmente concentrada no crescimento das receitas. 

Relativamente aos primeiros nove meses de 2016 a atividade da Orey Financial obteve, a nível 

individual, comissões líquidas no valor de 1,84 milhões de euros. Este desempenho adverso 

refletiu essencialmente uma elevada concentração de receitas em poucos clientes, mas 

também a desmotivação das equipas comerciais e alguma perturbação causada pela 

implementação do processo de reestruturação nas operações do dia-a-dia. Estes fatores estão 

agora ultrapassados e, como referido acima, as equipas estão reestruturadas e concentradas 

no crescimento de receitas. Adicionalmente, o desempenho nos 9M16 refletiu também a 

perda de popularidade dos CFD’s no mercado Português. 

Com efeito, de salientar que o valor negociado no mercado Português através de CFD’s 

diminuiu 21,2% em setembro de 2016 face ao setembro de 2015, para 42.177,98 milhões de 

euros de acordo com os dados estatísticos da CMVM (Relatório Estatístico relativo à atividade 

de receção de ordens por conta de outrem). A Orey Financial teve um valor negociado de 

2.126,59 milhões de euros nos nove primeiros meses do ano, o que representa uma quota de 

mercado de 5%. 

Ao nível da atividade da Orey Financial é ainda de destacar que os primeiros nove meses de 

2016 foram um período em que o contributo da Orey Financial para o Grupo Orey alcançou 

2,26 milhões de euros. 

Os principais indicadores da Orey Financial em setembro de 2016 eram os seguintes:  

Orey Financial . Indicadores chave . Individual set/16 set/15 Variação

Ativos sob Gestão / Custódia
Corretagem online 46.315            48.534            -4,6%

Portugal 16.581              20.212              -18,0%

Espanha 29.733              28.322              5,0%

Consultoria de investimento e gestão discricionária 58.488            63.943            -8,5%

Fundos de investimento imobiliário 10.951            12.150            -9,9%

Fundos de private equity 24.302            21.801            11,5%

Gestão de Passivos -                  13.615            -100,0%

Ativos sob Gestão / Custódia 140.056          160.042          -12,5%

Comissões Líquidas* Orey Financial 1.837              4.786              -61,6%
(*) Total comissões incluindo as não relacionadas directamente com os activos sob gestão/custódia

Milhares de Euros  
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Corretagem online set/16 set/15 Variação
Portugal
Ativos sob Custódia 16.581            20.212            -18,0%

Clientes 4.245              3.981              6,6%

Volume de transações - CFD e FX 2.315.453       8.988.404       -74,2%

Comissões Líquidas 769                 2.640              -70,9%

Espanha
Ativos sob Custódia 29.733            28.322            5,0%

Clientes 3.134              2.825              10,9%

Volume de transações - CFD e FX 1.247.840       3.601.902       -65,4%

Comissões Líquidas 512                 859                 -40,4%
Milhares de Euros  

 

A distribuição dos ativos sobre gestão/custódia nas diferentes áreas é a seguinte:  

 

O segmento de gestão de ativos da Orey procura fazer uma gestão ativa e oportunista 

alavancando o track record do Grupo não só a nível de asset management, mas também nas 

áreas de transporte e logística, de segurança e industrial, de modo a cristalizar o valor do 

portfólio existente e investir em novas oportunidades. 

A presença da Orey em Private Equity é feita através do fundo Orey Capital Partners – 

Transports and Logistics – SCA, SICAR, sociedade de direito luxemburguês, o qual é uma 

sociedade de investimento em capital de risco gerida pela Orey Capital Partners GP. 

As empresas do private equity continuam focadas em alcançar uma melhoria da rentabilidade 

para a qual se realizou uma simplificação dos processos de gestão e equipas de gestão 

intermédias, e o foco principal continua a ser a geração de fluxos de caixa através da gestão do 

fundo do maneio das diferentes empresas. Também, desde o segundo semestre de 2015 foi 

implementado um programa de redução de custos nas empresas de Angola que teve 

importantes reflexos na redução da estrutura em 2016 minimizando o impacto da quebra de 

atividade que se continua a verificar neste mercado.  

Neste contexto, de notar que as empresas que compõem o private equity levaram a cabo um 

programa de redução de custos, o qual continua a ser revisto numa base permanente, sendo 

de destacar que os primeiros nove meses do ano o private equity já alcançou uma poupança 

de 3,3 milhões de euros em base anual. 
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De salientar também o trabalho efetuado pelas participadas do fundo na gestão da dívida 

financeira. A Lynx Transports and Logistics International BV viu aprovada em Assembleia 

Extraordinária de Obrigacionistas a extensão da maturidade da emissão de 15 milhões de USD 

de 2019 para 2025 com uma obrigatoriedade de reembolso do montante da emissão em 10% 

ao ano a partir de Dezembro de 2018. Em adição foi também aprovada a alteração da taxa de 

cupão de uma taxa fixa a 15% ao ano para uma taxa variável em função da cotação do preço 

do petróleo. Em 2016 esta taxa foi ficada em 4,47% representando uma poupança de cerca de 

dois terços em custos com juros. Estas alterações permitiram adequar as características da 

emissão à capacidade de geração de cash da Lynx em função das atuais circunstâncias 

macroeconómicas de Angola. As restantes participadas do fundo estão também a fazer uma 

análise à sua divida financeira no intuito de a adequar às previsíveis capacidades de geração de 

caixa. 

A estratégia do private equity passa por considerar oportunidades para desinvestir nos ativos 

numa lógica caso a caso.  

A 30 de setembro de 2016 o SICAR apresentava um valor de 27,4 milhões de euros, conforme 

avaliação de múltiplos de mercado. 

Os investimentos alternativos realizados pelas empresas FAWSPE e OpIncrível dizem respeito à 

gestão e negociação de operações distressed com potencial superavitário, em território 

brasileiro. Estes investimentos têm uma duração temporal de longo prazo e o seu retorno só é 

realizável no final dos processos judiciais que envolvem os ativos subjacentes. Ao longo dos 

9M16 a Orey continuou a trabalhar na materialização do retorno dos investimentos nesta 

área.  

Ainda durante este período foram implementadas alterações ao nível da estrutura corporativa 

/ societária da gestão destes ativos, sendo de destacar: (1) a constituição de um Fundo de 

Investimento em Direitos Creditícios (FIDC) para agregar a gestão dos investimentos da Orey e 

da FAWSPE na massa falida da A. Araújo, e (2) a alteração dos termos e condições da obrigação 

Araras, a qual passa agora a deter unidades de participação no FIDC. Estas alterações levam a 

que o Grupo Orey tenha desreconhecido da sua demonstração de posição financeira os ativos 

e passivos correspondentes aos investimentos na massa falida da A. Araújo e que esta seja 

agora apenas consolidada pelo valor do investimento da Orey. 

Os investimentos imobiliários do Grupo Orey em setembro de 2016 são os seguintes:   

Investimento Imobiliário Area Total (m2) Detentor

R. Espírito Santo 187, Leça de Palmeira - Matosinhos             732   OGI

R. Roberto Ivens 317, R/C e 1º - Matosinhos             407   OGI

Dois armazéns localizados no complexo logístico 

Lezíria Park em Forte da Casa - Vila Franca de Xira
         4.370   OGI

R. Maria Isabel Saint Léger 20, Alcântara          2.134   OF

R. Maria Luísa Holstein 18, Alcântara             794   SCOA

Capo Caío, Guimarães                66   OGI
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A estratégia da Orey nesta área continua a ser desinvestir dos seus ativos em carteira, com a 

exceção dos imóveis sitos em Alcântara, os quais constituem a sede do Grupo Orey.  

De notar que com data 28 de outubro de 2016 foi vendido o imóvel de Leça de Palmeira, em 

Matosinhos, por um montante de cerca de 1 milhão de euros.  
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3. Análise de desempenho 
 

Demonstração de Resultados set/16 set/15 Variação

Orey Financial. Margem financeira estrita 25 64 -61%

Orey Financial. Comissões Líquidas 1.528 4.020 -62%

Orey Financial. Outras Receitas /Perdas Operacionais 710 18 3809%

Produto da Atividade Financeira 2.262 4.102 -45%

Orey Serviços & Organização 906 1.140 -21%

Rendas de imobiliário 214 244 -12%

Outras Receitas operacionais 150 178 -16%

Banco Inversis (Equivalência Patrimonial) (5.876) - -

Private Equity (Equivalência Patrimonial) 1.242 (262) 374%

Brasil 8.187 4.250 93%

Ganhos de capital - 28 -100%

Produto da atividade de investimento 4.823 5.578 -14%

Produto da atividade consolidada 7.086 9.680 -27%

Custos com pessoal (OF + Operacional) (3.522) (4.815) -27%

Gastos gerais administrativos (OF + Operacional) (2.089) (2.525) -17%

Marketing (235) (336) -30%

Outros custos operacionais (348) (390) -11%

Custos de estrutura (6.194) (8.066) -23%

Resultado operacional consolidado 892 1.614 -45%

Outras receitas e rendimentos 494 123 301%

Outros gastos e despesas (909) (628) 45%

Outros resultados (415) (505) -18%

EBITDA 477 1.109 -57%

Juros suportados, líquidos (2.006) (2.183) -8%

Depreciações e amortizações do exercício (97) (203) -52%

Provisões líquidas (1.204) - -

Pre tax profit (2.830) (1.277) 122%

Impostos (49) (224) -78%

Resultado atribuível a interesses não controlados - 101 -100%

Resultado consolidado do Grupo Orey (2.879) (1.399) 106%

Unidade Monetária - Milhares de Euros  

Ao nível da demonstração de resultados, o desempenho do Grupo Orey durante os nove 

primeiros meses do ano foi marcado pelos seguintes fatores: 

• O contributo da Orey Financial para o produto da atividade consolidado e o produto da 

atividade de investimento nos primeiros nove meses de 2016 foram de 2,26 milhões de euros 

e de 2,47 milhões de euros, respetivamente; 

• O produto da atividade consolidada do Grupo alcançou 7,09 milhões de euros. Este valor 

reflete: (1) o registo de uma menos-valia de 5,87 milhões de euros relacionados com a venda 

da participação da Orey no Banco Inversis, (2) o aumento significativo das receitas do private 

equity (1,24 milhões de euros em setembro 2016) relacionado com os resultados da Horizon 

View, que incluem a venda da participação de 40% da empresa CMA-CGM e os resultados 
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obtidos em Moçambique, e (3) o aumento dos resultados na Brasil (8,19 milhões de euros em 

setembro 2016) que resulta sobretudo da reversão das variações cambiais afetas aos mútuos 

entre a FAWSPE e a Orey Investments Holding BV (subsidiária 100% da SCOA) e que durante o 

terceiro trimestre de 2016 foram capitalizados; 

• Os custos de estrutura consolidados do grupo desceram 23% no 3T16 face ao 3T15, para 

6,19 milhões de euros: houve uma redução nos custos com pessoal (-27% face ao 3T15), nos 

gastos gerais e administrativos (-17% face ao 3T15), nos custos de marketing (-30% face ao 

3T15) e nos outros custos operacionais (-11% face ao 3T15). Este decréscimo é o reflexo da 

implementação do plano de reorganização e do esforço que o Grupo tem vindo a fazer desde 

finais do ano 2015; 

• O EBITDA e o resultado consolidado no período foram de 0,477 e -2,88 milhões de euros, 

respetivamente. 

 

 

Balanço set/16 dez/15 Variação

Caixa e equivalentes 3.955 6.277 -37%

Crédito a clientes 4.785 1.248 283%

Goodwill 8.746 8.746 0%

Ativos imobiliários 7.744 7.744 0%

Outros ativos 5.114 5.506 -7%

Banco Inversis - 35.246 -100%

Private Equity 27.416 25.788 6%
Empréstimos a associadas e filiais 2.228 761 193%

Investimentos 9.399 9.356 0%

Ativos não correntes detidos para venda 15.789 15.671 1%

Brasil 19.437 35.552 -45%
OPIncrivel 4.515 4.314 5%

Araras 14.921 31.238 -52%

Total Ativo 77.197 126.107 -39%
Orey Best 28.460 29.168 -2%

Araras - 24.769 -100%

Obrigações curto prazo 1.900 5.000 -62%

Leasings 233 383 -39%

Outros passivos 15.511 15.490 0%

Empréstimos bancários 9.338 28.447 -67%
Créditos 3.940 22.555 -83%

Créditos hipotecários 5.398 5.892 -8%

Total do Passivo 55.441 103.257 -46%
Capital 12.000 12.000 0%

Prémios de emissão 6.486 6.486 0%

Ações próprias (324) (324) 0%

Reservas de reavaliação 641 640 0%

Outras reservas e resultados transitados 5.832 1.348 333%

Resultado do exercício (2.879) 3.049 -194%

Interesses que não controlam - (348) -100%

Total do Capitais Próprios 21.756 22.850 -5%

Total do Passivo e dos Capitais Próprios 77.197 126.107 -39%

Unidade Monetária - Milhares de Euros  
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Ao nível da demonstração da posição financeira (balanço) consolidada proforma é de destacar 

que: 

• Nos primeiros nove meses de 2016 o ativo total ascendeu a 77,19 milhões de euros (-48,9 

milhões de euros face a 31 de  dezembro de 2015). Este decréscimo é explicado 

principalmente: (1) pela venda da participação da Orey no Banco Inversis (-35,25 milhões de 

euros face a dezembro de 2015), e (3) pela desconsolidação da massa falida de A.Araújo; 

  

• Relativamente ao passivo, de notar que durante o ano 2016 foram renegociados os termos 

e condições das obrigações Orey Best, de forma a aumentar a maturidade e diminuir o custo 

das mesmas; desta forma a Orey tem uma maior flexibilidade nas suas fontes de 

financiamento. Neste contexto, a única obrigação a curto prazo que a Orey tem é pelo 

montante de 1,9 milhões de euros, sendo o remanescente a médio-longo prazo; 

 

• Os capitais próprios em setembro de 2016 alcançaram os 21,76 milhões de euros.  

 

 

Alterações no perímetro de consolidação 

 

Em 14 de setembro de 2016 decorreu uma Assembleia Extraordinária de Obrigacionistas 

cujo quórum constitutivo alcançou 84,3% das obrigações. Nesta assembleia, o ponto 

apresentado à decisão dos Senhores Obrigacionistas foi aprovado por 94,3% do quórum 

presente. Assim, foi aprovada a proposta de adiamento da data de vencimento final das 

obrigações, de 30 de novembro de 2016 para 30 de novembro de 2019 e o reembolso destas 

obrigações por 115% do montante de capital em divida nesse momento (105% se reembolsado 

em 30 de novembro de 2017, 110% se reembolsado em 30 de novembro de 2018 e prorata em 

qualquer data intercalar). Nessa mesma Assembleia foram ainda aprovadas as seguintes 

alterações ao nível da estrutura corporativa e societária dos ativos afetos à 

Operação Distressed Araras: (1) dação em pagamento de 32 cotas seniores sobre o Fundo de 

Investimento em Direitos Creditícios (FIDC) que agrega e gere os investimentos da FAWSPE e 

da Orey na massa falida da A. Araújo à Araras Finance BV, liquidando assim os diversos 

empréstimos concedidos pela Araras à FAWSPE desde o exercício de 2011; (2) substituição da 

garantia prestada pela FAWSPE aos obrigacionistas da emissão Araras por um penhor sobre as 

32 cotas seniores recebidas pela Araras como dação em pagamento, e (3) transformação da 

Araras Finance BV numa sociedade tipo NV o que obriga a abertura do capital desta sociedade 

a outros investidores. 

 

O FIDC, constituído no Brasil durante o terceiro trimestre de 2016, agrega a gestão dos 

investimentos da Orey e da FAWSPE na massa falida da A. Araújo. Este fundo é composto por 

38 cotas seniores e seis cotas juniores sendo que as cotas juniores são subordinadas às 

cotas seniores. Das 38 cotas seniores, 32 foram subscritas pela FAWSPE tendo sido objeto de 

dação em pagamento à Araras Finance BV, liquidando os diversos empréstimos 

concedidos pela Araras á FAWSPE desde o exercício de 2011. As restantes seis cotas seniores e 

as seis cotas juniores são detidas pela Orey Investments Holding BV.  
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Na medida em que: (1) nem a SCOA nem as suas subsidiárias têm obrigação legal ou 

construtiva de liquidar o empréstimo obrigacionista contraído pela Araras Finance BV, (2) o 

Grupo Orey não detém a maioria dos direitos de voto no FIDC nem na Araras Finance BV, e (3) 

o Grupo Orey não controla nenhum destes ativos, a SCOA decidiu alterar a forma de 

contabilização da FAWSPE e da Araras BV. Assim, atendendo à IFRS 10 e no pressuposto de 

que não estão reunidas cumulativamente as condições que estabelecem a existência de 

controlo, exposição a retornos variáveis e poder para controlar esses retornos, foram des-

reconhecidos os ativos e passivos correspondentes aos investimentos na massa falida da A. 

Araújo, sendo que estas operações estão agora consolidadas pelo valor do investimento do 

Grupo Orey nas mesmas. 
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4. Demostrações Financeiras  

 

3.1 DEMONSTRAÇÃO ESTATUTÁRIA DA POSIÇÃO FINANCEIRA 

CONSOLIDADA (contas não auditadas) 

Dez-15

ACTIVO 
BRUTO

IMPARIDADE 
AMORTIZA.

ACTIVO 
LÍQUIDO

ACTIVO 
LIQUIDO

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 7.540                  -                    7.540                 9.133                    -17%

Disponibilidades em outras instituíções de crédito 3.931.785          -                    3.931.785         28.544.299          -86%

Ativos financeiros detidos para negociação 259.446             -                    259.446            83.646                  210%

Outros ativos financeiros ao justo valor através de resultados 8.928                  -                    8.928                 13.992.992          -100%

Outros ativos financeiros 16.117.406        -                    16.117.406       11.720.697          38%

Ativos financeiros disponíveis para venda 56.139               -                    56.139               56.138                  0%

Aplicações em instituições de crédito 11.914               -                    11.914               59.747                  -80%

Crédito a clientes 4.785.013          -                    4.785.013         1.248.307            283%

Empréstimos a associadas e filiais 2.228.458          -                    2.228.458         760.745                193%

Propriedades de investimento 3.470.000          -                    3.470.000         3.470.000            0%

Outros ativos tangíveis 6.506.664          2.172.480        4.334.184         4.431.725            -2%

Ativos intangíveis 2.277.607          1.749.300        528.307            162.849                224%

Goodwill 10.733.880        1.988.115        8.745.765         8.745.765            0%

Investimentos em associadas e empreendimentos conjuntos 9.904.923          226.784           9.678.139         9.355.911            3%

Ativos por impostos correntes 6.247                  -                    6.247                 -                        -

Ativos por impostos diferidos 13.425               -                    13.425               10.448                  28%

Gastos a reconhecer e devedores por acréscimo 3.907.598          -                    3.907.598         24.426.409          -84%

Outros ativos 3.463.318          252.840           3.210.478         3.424.249            -6%

Sub-Total do Ativo 67.690.290        6.389.519        61.300.771       110.503.058        -45%
Ativos não correntes detidos para venda e em descontinuação 48.697.529,05 -                    48.697.529,05 48.721.574          0%

Total do Ativo 116.387.819     6.389.519        109.998.300     159.224.632        -31%

PASSIVO E CAPITAL PRÓPRIO Set-16 Dez-15 1%

Passivos financeiros detidos para negociação 5.981                 5.648                    6%

Recursos de outras instituíções de crédito 9.570.383         29.430.195          -67%

Responsabilidades representadas por títulos 30.360.080       58.936.702          -48%

Empréstimos a Associadas e Filiais 120.703            728.500                -83%

Provisões 3.921.751         2.716.949            44%

Passivos por impostos correntes -                     21.939                  -100%

Passivos por impostos diferidos 647.741            647.221                0%

Credores por acréscimo e rendimentos a reconhecer 797.987            1.823.217            -56%

Outros passivos 9.908.993         9.013.691            10%

Subtotal do Passivo 55.333.619       103.324.063        -46%
Passivos não correntes detidos para venda e em descontinuação 32.908.931       33.050.469          0%

Total do Passivo 88.242.550       136.374.531        -35%

Capital 12.000.000       12.000.000          0%

Prémios de emissão 6.486.204         6.486.204            0%

Acções próprias (324.132)           (324.132)              0%

Reservas de reavaliação 640.597            639.903                0%

Outras reservas e resultados transitados 5.832.266         1.347.832            333%

Resultado do exercício (2.879.186)        3.048.793            -194%

Interesses que não controlam -                     (348.499)              -100%

Total dos Capitais Próprios 21.755.750       22.850.102          -5%
Total do Passivo e dos Capitais Próprios 109.998.300     159.224.632        -31%

RÚBRICAS EXTRAPATRIMONIAIS Set-16 Dez-15 Variação

Extrapatrimoniais 253.011.215 257.343.628 -2%
(Unidade Monetária - Euros)

VariaçãoATIVO

Set-16
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3.2 DEMONSTRAÇÃO ESTATUTÁRIA DOS RESULTADOS CONSOLIDADOS  

(contas não auditadas) 

 

Demonstração dos Resultados Set-16 Set-15 Variação 

Juros e rendimentos similares 74.333               154.518             -52%

Juros e encargos similares (2.062.756)        (2.238.363)        -8%
Margem Financeira Estrita (1.988.423)        (2.083.846)        -5%

Rendimentos de serviços e comissões 1.674.130          4.190.616          -60%

Encargos com serviços e comissões (146.235)            (170.379)            -14%
Comissões Líquidas 1.527.895          4.020.237          -62%

Rendimentos de instrumentos financeiros 709.698             18.156               3809%

Resultado de reavaliação cambial 8.187.600          (23.244)              35224%

Outros resultados de exploração 496.723             4.951.003          -90%
Produto da atividade 8.933.493          6.882.306          30%

Custos com pessoal (3.522.045)        (4.814.913)        -27%

Gastos gerais administrativos (2.986.525)        (2.861.518)        4%

Depreciações/Amortizações do exercício (97.057)              (202.900)            -52%
Custos de Estrutura (6.605.627)        (7.879.331)        -16%

Provisões Líquidas de reposições e anulações 8.986                 (400)                   2247%

Imparidade em outros ativos líquida de reversões e recuperações (1.162.390)        (17.561)              6519%

Resultados de associadas e empreendimentos conjuntos (4.304.686)        698.974             -716%
Resultado antes de impostos e de interesses que não controlam (3.130.224)        (316.012)            891%

Impostos diferidos -                      -                      -

Impostos correntes sobre lucros (49.485)              (223.606)            -78%
Resultado consolidado (3.179.709)        (539.618)            489%

Resultados de unidades operacionais em descontinuação 300.524             (960.969)            31%

Resultado atribuível a interesses que não controlam -                      (101.247)            -100%
Resultado consolidado do Grupo Orey (2.879.186)        (1.399.339)        106%

 Resultado por acção básico (0,243)                (0,118)                -

 Resultado por acção díluido (0,243)                (0,118)                -
(Unidade Monetária - Euros)  
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Comunicado disponível no  

site institucional da Orey 

www.orey.com 
 
 
 

Contactos para os Media  
Teresa Iñiguez  

Director de Relações Institucionais 
T:   +351 21 340 70 85 

Fax   +351 21 347 39 37 
 Teresa.iniguez@orey.com 

 

 

 

Contactos para  

os Investidores 
Nuno Vieira, CFA 

Relação com Investidores 
Sociedade Comercial  

Orey Antunes, S.A. 
Responsável pelas relações  

com o mercado 
T: +351 21 340 70 00 

nuno.t.vieira@orey.com  
ir@orey.com  
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