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1.

Message from the Chairman

Excelentíssimos Senhores Accionistas:

To the Members of Sociedade Comercial Orey Antunes, SA,

Introdução:

Introduction:

2013 marca o primeiro ano do meu quarto mandato como
Presidente do Conselho de Administração da Orey que tentarei cumprir com todo o meu empenho, dedicação e alegria.

The year under review marks the first year of my fourth term
as chairman of the Board of Directors of Orey, which I shall
endeavour to fulfil with all my commitment, dedication and joy.

Terminei a mensagem do ano passado com um voto de confiança no sector público e privado e na capacidade de resistência e combate à adversidade dos portugueses. Apesar de
termos tido boas ajudas externas e alguma sorte assim foi,
as coisas melhoraram!

I close last year’s message with a vote of confidence in the
public and private sector and in the resilience to adversity
and fighting spirit of the Portuguese. Though with good
external aid and some luck, things went well!

Em Portugal e na Europa do sul assistiu-se a uma mudança radical da psicologia e do sentimento dos investidores.
De que Portugal e o sul da Europa iriam deixar o Euro,
entrar em “default” na sua divida publica e entrar numa
espiral recessiva e inflacionária, a uma confiança enorme
na reestruturação do sector bancário, na reforma do Estado, saneamento das contas públicas e no crescimento da
economia. Perguntamo-nos, legitimamente, o que é que realmente mudou? A que se deve esta mudança tão radical de
sentimento? Em minha opinião, a entrada do Sr. Draghi para
a presidência do BCE, a introdução da facilidade de crédito
a 3 anos aos bancos Europeus (LTRO) -que abriu as portas
a vários activos como colateral, facilitando muito o financiamento dos bancos e o enorme aumento da liquidez - a
sua intervenção em Julho de 2012 em Londres onde afirmou
fazer “Whatever it takes” seguido de uma reafirmação -em
tom de ligeira ameaça - onde diz “and believe me it will be
enough”, foi o ponto de viragem nos mercados. Associado
ao facto Draghi e BCE, esteve também alguma desilusão
para uns e “profit taking” para outros, em relação a alguns
mercados emergentes, nomeadamente os que nos últimos
anos estavam mais em voga e cujos “yields” estavam muito
inferiores aos praticados na velha Europa do Sul. De repente, quando o risco de, por exemplo, Espanha sair do Euro
desaparece e o “yield” das obrigações de Espanha a 10 anos
é quase o dobro das de algumas economias emergentes, os
investidores começam a pensar se algo não estará errado e
se aqui não existirá uma oportunidade…

In Portugal and in southern Europe there was a radical
change in investor psychology and sentiment. From
Portugal and southern Europe would leave the euro, go into
“default” on its public debt and enter into a recessionary
and inflationary spiral, to enormous confidence in the
restructuring of the banking sector, the reformation of the
State, the consolidation of public finances and economic
growth. We wonder, rightfully, what has really changed?
To what is a radical change of heart due? In my opinion,
the fact that Mr Draghi took over the chair of the ECB, the
introduction of the 3-year credit facility to European banks
(LTRO) – which opened the doors to various assets as
collateral, greatly facilitating the funding of banks and the
huge increase in liquidity – his speech in July 2012 in London
where he said he would do “Whatever it takes” followed by
a restatement – by way of a mild threat – in which he said
“and believe me it will be enough,” was the turning point in
the markets. Associated with Draghi and ECB fact, there was
also some disappointment for some and “profit taking” for
others, in relation to some emerging markets, particularly
those most in vogue in recent years and whose “yields”
were much lower than those in the old Europe of the South.
Suddenly, when the risk of, for example, of Spain leaving
the euro disappears and the yield of Spain’s 10-year bonds
is almost twice that of some emerging economies, investors
begin to wonder if something is wrong and whether there
might be an opportunity here...

Este ano marcou também mais um período de austeridade
no âmbito do Programa de Assistência Económica e Financeira em que o maior foco do governo foi a implementação de
políticas pró-ciclicas tendo por objectivo o reforço do ajustamento orçamental. Aparecem alguns sinais de melhoria e
de inversão da forte contracção da economia Portuguesa. A
diminuição do PIB sofreu uma evolução positiva significativa
estimando-se que tenha contraído 1,7%, depois de em 2012
ter contraído praticamente o dobro (cerca de 3,3%).

This year also marked another period of austerity under the
Programme for Economic and Financial Assistance in which
the government’s main focus was on implementation of
pro-cyclical policies aiming to strengthen fiscal adjustment.
Some signs appeared of improvement and reversal the sharp
contraction of the Portuguese economy. The decrease of the
GDP underwent a significant positive trend, the estimate
being that it declines by 1.7% following a contraction of
almost twice that figure (about 3.3%) in 2012.

Juntando o optimismo dos mercados à visível recuperação
de alguns indicadores macroeconómicos, geram-se assim
boas perspectivas e um continuado clima de maior optimismo para o futuro do país, levando pessoas a consumir mais,
empresas a investir e Bancos a confiar, ou seja, começar a
voltar a dar crédito.
Apesar disso, o Estado Social continuou muito pressionado, com o desemprego em valores elevados, apesar de já
ter estabilizado e ter tido até uma diminuição na segunda
metade do ano.
A procura interna foi ainda muito afectada pelas dificuldades
das famílias e pela redução do rendimento disponível registada nos últimos anos bem como pelo clima de incerteza
que ainda existiu na maior parte do ano, mantendo-se assim
um perfil de retracção no consumo.
As exportações Portuguesas merecem, uma vez mais, destaque registando um crescimento de praticamente 6%, num
ano em a economia mundial contraiu ligeiramente face ao
ano passado.

Adding the optimism of the markets to the visible recovery
of several macroeconomic indicators meant good prospects
and a continuing climate of greater optimism for the future
of the country, leading people to consume more, companies
to invest and banks to trust, that is, to begin to extend
credit once again.
Nevertheless, the welfare state remained very depressed,
with high unemployment, despite having stabilised and even
decreased in the second half of the year.
Domestic demand was still largely affected by the difficulties
of households and by the reduction of disposable income in
recent years, as well as by the uncertainty that still existed
during most of the year, thus maintaining a profile of falling
consumption.
Once again, Portuguese exports warrant emphasis, with a
growth of almost 6%, in a year when the global economy
contracted slightly compared to the previous year.
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De facto 2013 não começou com uma retoma generalizada
do crescimento da economia mundial, pois estima-se uma
contracção na taxa de crescimento, com o PIB mundial a
crescer cerca de 2,0%, um valor inferior em cerca de 2 pontos percentuais relativamente a 2012.
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In fact, 2013 did not begin with a general upturn in the
world economy, for it is estimated that growth rate will
have declined, with global GDP up be about 2.0%, about 2
percentage points lower than in 2012.

É neste contexto de mudança, de ajustamento, de austeridade e de rigor para todos os agentes económicos Portugueses e Internacionais que o Grupo Orey cumpriu mais um ano
da sua longa história, no novo enquadramento e na nova
orientação estratégica já detalhada em comunicações anteriores. O Principal objectivo em 2013 foi precisamente dar
continuidade à execução desse plano e repensar o futuro à
luz de todas as mudanças que vivemos.

It is in this context of change, adjustment, austerity and
rigour for all Portuguese and international economic agents
that the Orey Group that complete yet another year of its
long history in the new environment and under the new
orientation detailed in previous communications. The
main aim in 2013 was precisely to lend continuity to the
implementation of that plan and to rethink the future in light
of all the changes we are undergoing.

Do ano de 2013 gostaria de destacar:

Of 2013 I would like to highlight:

- Os resultados, de cerca de 3 milhões de Euros, um
Resultado muito positivo considerando o ainda muito
condicionante contexto macroeconómico;

- The profit of about €3 million, a very good result
considering the macroeconomic environment still
subject to great constraints;

- A melhoria da maior parte das actividades operacionais das empresas do grupo;

- The improvement of most of the operational activities
of the group companies;

- A consolidação do nosso processo de organização e a
visão de portfolio que permite decisões integradas e
muito eficientes sobre as diferentes classes de activos;

- The consolidation process of our organization and
the portfolio vision that allows integrated and very
efficient decisions about the various asset classes;

- A aquisição em Espanha de 50% do Banco Inversis
numa operação conjunta com a Banca March e em
parceria com o Andbank. Esta operação permite-nos
entrar no sector bancário Espanhol com um sócio de
muito prestigio e com um banco com um grande potencial devido à sua excelente plataforma tecnológica; (Esta transacção está ainda em processo de autorização pelas autoridades competentes, esperando-se
que se concretize em 2014)

- The acquisition in Spain of 50% of Banco Inversis in
a joint operation with Banca March and in partnership
with Andbank. This operation allows us to move into
the Spanish banking sector with a very prestigious
partner and with a bank of great potential due to its
outstanding technological platform. (This transaction
is still in the process of approval by the competent
authorities, and expected to be finalised in 2014);

- Finalmente, A mudança para o plano de contas financeiro e consequentemente as diferenças na apresentação das mesmas. Hoje apresentamo-nos como uma
holding financeira e com este tipo de sociedades seremos comparados no futuro, pelo que teremos que
terminar de ajustar e enquadrar a nossa actividade de
forma a podermos verdadeiramente ser comparáveis.
Resumo da Actividade em 2013
Depois da conclusão do processo de reorganização estratégica interna obtivemos em 2013 um Resultado Consolidado
de 3.078.876,00 Euros.
Os negócios core detidos pela Holding estão dentro das expectativas do Grupo para o ano de 2013 e a boa gestão das
diferentes classes de activos permitiu um contributo muito
positivo das diferentes actividades.
Alguns dos nossos activos não têm rendimentos recorrentes
como são os investimentos nas operações do Brasil (Opincrivel e Araras) pelo que à medida que vão chegando à sua
maturidade esperamos que tragam retornos que compensem os anos que passaram sem rentabilidade.
O desafio de crescer o balanço continua e 2014 tem como
objectivo executar a operação de compra do banco Inversis,
enquadrá-lo na estratégia financeira do grupo, fazer uma
rotação dos outros activos, bem como apresentar a nova
estratégia da Orey, agora como Holding Financeira.
Enquadramento Macroeconómico
Na zona Euro, apesar dos sinais de melhoria que emergiram
no segundo semestre, nomeadamente nas economias Espanhola e Italiana, o ano ainda assistiu a uma ligeira contracção económica.
No sector financeiro registaram-se também alguns sinais de
melhoria da confiança dos investidores nos países periféricos,
incluindo Portugal, como consequência da evolução positiva
das medidas de ajustamento orçamental e da melhoria das

- Lastly, the change to the plan of financial accounts
and therefore the differences in their presentation.
Today, we present ourselves as a financial holding
company and we shall be compared with companies
of this kind in the future, so we shall have to conclude
the adjustment and establish the framework of our
business so that we can be truly comparable.
Summary of the Business in 2013
After the completion of the internal strategic reorganisation
process, we returned a Consolidated net Profit of
€3,078,876.00 in 2013.
The core business of the holding company is within
the expectations of the Group for 2013 and the good
management of the various asset classes made a very
positive contribution to the different activities.
Some of our assets do not have recurring income, such
as the investments in operations in Brazil (OpIncrível and
Araras) and therefore as they reach their maturity we expect
that they will provide returns that compensate for the years
of no profitability.
The challenge of growing the balance sheet continues and
the goal in 2014 is to finalise the purchase of Banco Inversis,
to establish it within the framework of the Group’s financial
strategy, to undertake a rotation of the other assets, as well
as to present a new strategy for Orey, now as a Financial
Holding Company.
Macroeconomic Framework
In the Eurozone, despite signs of improvement that emerged in
the second half, particularly in the Spanish and Italian economies,
the year again witnessed a slight economic downturn.
In the financial sector there were also some signs of
improvement in investor confidence in the peripheral
countries, including Portugal, as a result of the good
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Espanha apresentou já sinais de melhoria na segunda metade do ano, registando-se um grande esforço do governo Espanhol para conter a despesa com a implementação
de políticas de forte restrição orçamental, observando-se
já uma redução do défice. O desemprego é ainda a maior
preocupação, mantendo-se em níveis muito elevados, com
taxas superiores a 25%.

In Portugal, economic growth is still constrained by the
austerity measures that have been implemented. However,
from the end of the first half there were the first signs of
recovery and the economy began to grow, with domestic
demand performing well, having returned a y-o-y growth in
the last quarter of more than the 1.5% growth that surpassed
that of any other state member of the Eurozone. We are
seeing a steady though not yet sustained improvement and
are experiencing mixed climate of encouraging signs that
have to be taken with caution if we are to avoid counterproductive excesses of optimism.
Spain has already shown signs of improvement in the
second half of the year, with a major effort by the Spanish
government to contain spending through implementation of
policies of strong fiscal constraint, and a deficit reduction
can already be seen. Unemployment is still a major concern,
remaining at very high levels, with rates exceeding 25%.

Do outro lado do Atlântico os Estados Unidos voltaram a
apresentar uma performance muito positiva, estimando-se
um crescimento de praticamente 2%. Este crescimento foi
potenciado por diversos factores nomeadamente os gastos
em consumo, exportações e investimento privado. Os mercados accionistas atingiram continuamente máximos históricos
e a liquidez disponibilizada pelo programa de “Quantative
Easing” levou a maior procura por activos com risco.

Across the Atlantic the United States again provided a very
good performance, with an estimated growth of almost
2%. This growth was boosted by several factors including
consumer spending, exports and private investment. The
stock markets reached successive record highs and the
liquidity provided by the Quantitative easing programme led
to greater demand for risk assets.

No Brasil, outro dos países onde estamos presentes, destacamos as fortes pressões inflacionistas, como não poderia
deixar de ser numa economia onde se as infra-estruturas
estão no limite da sua capacidade e se começa a fazer uma
política monetária expansionista. Apesar da taxa de câmbio
favorecer muito o desempenho da economia, prevê-se um
crescimento de apenas 2%.

In Brazil, another country where we do business, we would
highlight the strong inflationary pressures, and it could not
be otherwise in an economy where the infrastructures are at
the limit of their capacity and a start is being made to an
expansionary monetary policy. Although the exchange rate
is very favourable to the performance of the economy, an
increase of just 2% is expected.

Como conclusão temos perspectivas mais animadoras, quer
a nível global, quer a nível da economia portuguesa. No
entanto, ainda não atingimos um patamar de crescimento
sustentado. Para isso precisamos seguir no mesmo caminho,
com realismo, pragmatismo e confiança nas nossas empresas e empresários em Portugal e nos Portugueses!
Síntese da Actividade da Orey em 2013:
O Orey Capital Partners, fundo de Private Equity no qual
se integraram todos os investimentos da área não financeira, concentra hoje os negócios das áreas de Transportes
& Logística Nacional, Transportes & Logística África, Transportes & Logística Espanha e Sectores Naval e Segurança
e Industrial. De uma forma geral os negócios tiveram um
comportamento positivo e as perspectivas para 2014 são
ainda melhores.
Na actividade financeira, uma das áreas estratégicas do Grupo, a actividade da Orey Financial fica marcada pela aquisição da Orey Financial Brasil e pela assessoria à aquisição
do Banco Inversis por parte da holding do Grupo e, apesar
do contexto económico ainda muito adverso, manteve-se o
crescimento da actividade.
A aquisição da Orey Financial Brasil, tem por objectivo a
dinamização da actividade e a exploração de novas oportunidades numa lógica “cross-border”, alicerçada numa actividade de Gestão de “Distressed Funds” e de Investimentos
em Situações Especiais.

In conclusion, we have a more encouraging outlook, both
globally and as to the Portuguese economy. Nevertheless, we
have not achieved a threshold of sustained growth. For this
we need to follow the same path, with realism, pragmatism
and confidence in our companies and entrepreneurs, in
Portugal and in the Portuguese!
Summary of Orey’s Business in 2013:
Orey Capital Partners, a Private Equity fund that includes
all investments of the non-financial area, now embraces
businesses in the areas of Transport & National Logistics,
Transport & Logistics Africa, Transport & Logistics Spain
and the Naval and Safety and the Industrial areas. Generally
speaking, the businesses performed well and the prospects
for 2014 are even better.
In financial business, one of the strategic areas of the Group’s
activity, Orey Financial is marked by the acquisition of Orey
Financial Brasil and by the consultancy on the acquisition of
Banco Inversis by the Group’s holding company and, despite
the still very difficult economic context, it continued to grow
the business.
The aim of the acquisition of Orey Financial Brasil is to boost
activity and the exploration of new opportunities from a
cross-border standpoint based on Management of Distressed
Funds and of and Investment in Special Situations.

1. Message from the Chairman

No nosso país o crescimento económico está ainda condicionado pelas medidas de austeridade implementadas.
Contudo, a partir do termo do primeiro semestre ocorreram
os primeiros sinais de recuperação e a economia começou a
crescer com a procura interna a evoluir positivamente, tendo registado no último trimestre um crescimento homólogo
superior a 1,5% que superou o de qualquer outro estado
membro da Zona Euro. Estamos a assistir a uma melhoria
constante embora ainda não sustentada e vivemos um clima
misto de sinais animadores, mas que têm de ser tomados
com precaução, para evitar os contraproducentes excessos
de optimismo.

performance of the fiscal adjustment measures and improved
prospects for the recovery of economic activity, reflected
in the progressive declines in the funding rates of public
and private debt securities. A special word is due to the
alteration of the regulatory framework, with the adoption of
centralised measure of great impact on the banking sector,
including the construction of the European Banking Union,
which will certainly have also contributed to the increase of
investor expectations and confidence.
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perspectivas de retoma da actividade económica, materializados nas descidas progressivas das taxas de financiamento
através dos títulos de dívida pública e privada. Nota de relevo para a alteração do quadro regulamentar com a adopção
de medidas centralizadas de grande impacto para o Sector
Bancário, nomeadamente a construção da União Bancária
Europeia e que certamente terá também contribuído para o
incremento das expectativas e da confiança dos investidores.
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Perspectivas futuras:

The Outlook:

Com a melhoria das perspectivas macroeconómicas registadas em particular na segunda metade de 2013 e depois
de comprovado o sucesso do novo modelo organizativo da
Sociedade é com algum optimismo que encaramos o futuro
do Grupo.

With the improvement of the macroeconomic prospects, in
particular in the second half of 2013 and after the proven
success of the Company’s new organisational model, it is
with some optimism we view the future of the Group.

É fundamental em 2014 conseguir executar o programa de
transformação e rotação de activos bem como implementar
a estratégia de holding financeira. Este passo vai-nos permitir dar o salto de escala que começou com a compra do
Banco Inversis.
A capacidade técnica e agilidade, complementada pela persistência e espírito de equipa, capacidade e poder de adaptação das nossas equipas, é hoje, mais do que nunca, um
motor de geração de oportunidades e de sucesso para o
capital humano e para os negócios que constituem o ADN
da Orey.
Agradecimentos:
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de compra do Banco Inversis. Sem eles teria sido impossível.

1. Mensagem do Presidente

10

Queria agradecer a todos os colaboradores da Orey envolvidos nesta operação, Em especial aos Srs. Drs. Francisco
Bessa e Rogério Celeiro e à equipa da Orey em Madrid, o seu
apoio incondicional, mesmo quando tudo parecia perdido.
Obrigado por acreditarem e confiarem!
Queria também agradecer aos nossos assessores financeiros, Societé Generale e N+1, sem os quais também não teria
sido possível fazer esta operação.
Finalmente, quero terminar agradecendo a todos os Excelentíssimos Senhores Accionistas, colaboradores do Grupo e
membros dos Órgãos Sociais toda a colaboração, compromisso e suporte que deram ao Conselho de Administração
no ano que agora findou, bem como a confiança depositada
para um novo ano cheio de desafios!

It is crucial that in 2014 we be able to execute the he
programme of transformation and asset rotation and to
implement financial holding company strategy. This step
will allow us to take the leap of scale that began with the
purchase of Banco Inversis.
Technical ability and agility, complemented by persistence
and team spirit, ability and power of adaptation of our
teams is now, more than ever, an engine for generating
opportunities and success for the human capital and for
businesses that constitute Orey’s DNA.
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confidence in a new year full of challenges!
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2.1

Enquadramento Externo

2.1

Foreign Background

2013 representou mais um ano de contracção na taxa de
crescimento internacional, com o PIB mundial a crescer 2,0%
(estimativa), um valor inferior em 2 pontos percentuais ao
registado em 2012. O ano de 2013 foi sinónimo, em muitos
estados, com particular incidência no Bloco europeu, de um
processo de desalavancagem do sector privado e público,
o que contribuiu para este abrandamento generalizado da
performance mundial.

The year under review was another year of contraction in the
rate of international growth, with global GDP growing 2.0%
(estimate), 2 percentage points less than the 2012 figure. It
was synonymous, in many states, with particular emphasis
on the European block, with a process of deleveraging of
the private and public sector, which contributed to this
widespread slowdown of global performance.

Na Zona Euro assistiu-se a uma ligeira contracção económica, estimada em 0,4%, apesar de sinais de melhoria na
segunda metade do ano, com destaque para as economias
Italiana e Espanhola. O desemprego no continente Europeu
continua a manter níveis elevados, estimando-se um valor
médio de cerca de 12,1% para 2013. Na Europa, destaque
também para a necessidade de um resgate ao Chipre, surgindo assim um novo foco de risco e incerteza com o efeito
de contágio negativo nas economias periféricas do Sul da
Europa e nos países intervencionados.

In the Eurozone there was a slight economic downturn,
estimated at 0.4%, despite signs of improvement in the
second half of the year, with emphasis on the Italian
and Spanish economies. Unemployment in the European
continent remained high, the average being estimated at
about 12.1% for 2013. In Europe, also highlighted is the
need for a bailout for Cyprus, a new focus of risk and
uncertainty, bringing about an effect of negative contagion
to the peripheral economies of Southern Europe and to the
bailout countries.

No nosso país, e em pleno programa de ajustamento, o
maior foco do governo Português foi para a adopção de
políticas pró-ciclicas tendo por objectivo o reforço do ajustamento orçamental. A contracção do PIB sofreu uma evolução
positiva significativa e estima-se que PIB tenha contraído
1,7%, depois de em 2012 ter contraído praticamente o dobro (cerca de 3,3%), gerando boas perspectivas e um clima
de maior optimismo para o futuro próximo do país. O desemprego ainda atinge valores elevados, mas estabilizou,
registando inclusive uma diminuição na segunda metade do
ano, cifrando-se no final de 2013 em cerca de 15,3%. Destaque para a boa prestação das exportações que cresceram
praticamente 6%, contribuindo para uma evolução positiva
da balança comercial.
Estima-se que o ano termine com o PIB português a crescer
cerca de 0,8%.
No nosso país vizinho, após uma contracção do crescimento
de 1,6% em 2012, Espanha apresentou uma diminuição do
PIB de 1,2% (estimativa) em 2013. O ano foi marcado por
uma política de forte restrição orçamental e pelos níveis
elevados de desemprego, na ordem dos 26,4%, Ainda assim, o terceiro e quarto trimestres do ano apresentaram já
alguns sinais de estabilização com a crescente importância
da procura externa.
As medidas de ajuste orçamental permitiram uma redução
do défice de 10,6% em 2012 para 6,80% (estimativa) em
2013. Destaque ainda para os custos de financiamento em
que, beneficiando da redução do prémio de risco Euro, Espanha conseguiu diminuir os seus custos de financiamento
a 10 anos que caíram dos 5,3%, registados no final de 2012,
para os 4,2% em Dezembro de 2013.

In Portugal, in the midst of an adjustment programme, the
main focus of the government was to adopt pro-cyclical
policies with the aim of strengthening the fiscal adjustment.
The downturn of the GDP improved significantly and it is
estimated that GDP will have contracted by 1.7% in 2012 after
having declined by almost twice that figure (about 3.3%) in
2012, generating good prospects and a climate of greater
optimism for the country’s near future. Unemployment is still
high though it has stabilised and even decreased in the
second half of the year, to stand at about 15.3% at the
end of 2013. Emphasis is given to the good performance
of exports which grew almost 6%, contributing to good
performance of the trade balance.
The Portuguese GDP is expected to grow around 0.8% at
the year end.
In our neighbouring country, following a 1.6% downturn of
growth in 2012, Spain’s GDP declined by an estimated 1.2%
in 2013. The year was marked by a policy of strong fiscal
constraint and by high unemployment in the order of 26.4%.
Even so, the third and fourth quarters of the year already
showed signs of stabilisation, with growing importance of
foreign demand.
The fiscal adjustment measures led to a deficit reduction
from 10.6% in 2012 to an estimated 6.80% in 2013. Also
highlighted are financing costs through which, benefiting
from the reduction of the euro risk premium Euro, Spain was
able to reduce its 10-year borrowing costs from 5.3% at the
end of 2012 to 4.2% in December 2013.

Em 2013 o bloco americano voltou a ter uma prestação positiva crescendo cerca de 1,9% (estimativa). Este valor bateu
as expectativas da FED e foi impulsionado pela contribuição
positiva de inventários, gastos em consumo, exportações e
investimento privado. A definição da política monetária da
Reserva Federal Norte-Americana marcou o ano 2013 e a
liquidez disponibilizada pelo programa de Quantative Easing
levou a maior procura por activos com risco. Os mercados
accionistas atingiram máximos históricos e, no mercado de
dívida, apesar de terem sido atingidos níveis historicamente
baixos, as yields das obrigações americanas a 10 anos iniciaram um ciclo de subida após a intervenção do Presidente
da FED em finais de Maio.

In 2013 the American bloc returned to positive performance,
growing by an estimated 1.9% This figure outperformed the
Fed’s expectations and was driven by the positive contribution
of inventories, consumer spending, exports and private
investment. The definition of the U.S. Federal Reserve’s
monetary policy marked 2013, and the liquidity provided by
the Quantitative Easing programme led to greater demand
for risk assets. Equity markets rose to record highs and, in
the debt market, despite the historically low levels seen, the
yields of 10-year U.S. bonds began an upward cycle following
the speech by the Fed chair in late May.

No sector financeiro o ano de 2013 foi marcado pela manutenção do apetite pelo risco iniciado no Verão do ano de
2012. Para minimizar o abrandamento da economia global
fruto das medidas de desalavancagem do sector privado e
público, os principais Bancos Centrais mundiais tomaram
medidas não convencionais de estímulo económico através

The year under review was marked by continuation of
the appetite for risk that began in the summer of 2012.
To minimise the global slowdown caused by the measures
to deleverage the private and public sectors, the world’s
main Central Banks took unconventional economic stimulus
measures involving the purchase of bonds on the secondary
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da compra de obrigações em mercado secundário e manutenção das principais taxas de juro directoras em mínimos
históricos, beneficiado os activos de maior risco.
Os mercados accionistas americanos apresentaram subidas
que atingiram máximos históricos. Em contrapartida, os mercados emergentes apresentaram, no decorrer de 2013, uma
performance bastante negativa e underperformance significativa face aos países desenvolvidos, com quedas acentuadas
entre finais de Maio e início de Julho essencialmente pela
sinalização da possibilidade da FED abrandar o ritmo mensal
de compras de títulos de divida (Quantative Easing Program).
As melhorias generalizadas na economia global permitem
encarar o futuro com algum optimismo, mas ainda estamos
longe de um clima de crescimento sustentado.

2.2

Evolução dos Negócios

A metodologia da apresentação das contas de 2013, sofreu
uma alteração significativa, representando, agora, a futura
estratégia da Sociedade. A partir destas contas, as demonstrações financeiras são apresentadas de acordo com a apresentação das instituições financeiras.

2. EXECUTIVE SUMMARY

Os resultados consolidados foram 3.078.876 euros, traduzindo-se numa diminuição de 66% relativo ao ano anterior. No
entanto, o resultado do período anterior estava afectado por
rubricas em descontinuação, que não acontece neste ano.
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Com esta diminuição do resultado líquido, o ROE atingiu
10% e o ROA 3,34%.
As contas consolidadas foram alteradas no seu perímetro
de consolidação, passando as contas dos investimentos
em Distressed Funds do Brasil a serem consolidadas integralmente, deixando de aparecer nas rubricas de activos e
passivos disponíveis para venda. Esta situação altera a comparabilidade das demonstrações financeiras.
O desempenho dos investimentos da Sociedade está dentro
dos parâmetros esperados, no início do ano.
Embora, se tenha mantido um nível muito razoável de resultados, continua a existir uma falta de liquidez na economia
portuguesa, o que impossibilita que possa apostar em novos projectos, em Portugal.

market and maintaining the main refi rates at historic lows,
benefiting riskier assets.
The U.S. equity markets rose to historic highs. In contrast,
the emerging markets returned a quite negative performance
in the course of 2013, significantly underperforming the
developed countries, with sharp falls between late May and
early July, essentially the result of the Fed signalling the
possibility of a slowdown of the monthly purchases of debt
securities (Quantitative Easing Programme).
The widespread improvements in the global economy allow
us to view the future with some optimism, but we are still
far from a climate of sustained growth.

2.2

Evolution of the Business

The method of presentation of accounts underwent a
significant change in 2013, now reflecting the future strategy
of the Company. From now on, the financial statements
are presented in keeping with the presentation of financial
institutions.
Consolidated profit stood at €3,078,876, a 66% decrease
compared to the preceding year. However, the result of the
previous period was affected by discontinuing item, which
was not the case this year.
With this decrease in net income, RoE amounted to 10% and
RoA to 3.34%.
The consolidation perimeter of the consolidated accounts
has been altered, and the accounts of the investments in
distressed funds in Brazil are now fully consolidated and
are no longer carried under held-for-sale financial assets
and liabilities. This alters the comparability of the financial
statements.
The performance of the Company’s investments lies within
the expectations at the beginning of the year.
Although results have been kept at a very reasonable level,
there continues to be a lack of liquidity in the Portuguese
economy, which makes it impossible to invest in new
projects in Portugal.
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3.1

Economia Internacional

3.1

International Economy

O ano de 2013 fica ainda caracterizado por um comportamento positivo da maioria das classes de maior risco, em
virtude da manutenção do apetite para maior risco por parte
dos investidores que vigorou desde meados de Junho de
2012, depois da célebre intervenção do presidente do BCE,
Mario Draghi, com o objectivo de manter a coesão da Zona
Euro, contribuindo fortemente para o restauro da confiança
neste bloco económico e redução do prémio de risco Euro.

The year under review was also marked by the positive
behaviour of most of the classes of greater risk, due to the
continuation of the appetite for greater risk among investors,
which lasted from mid-June 2012 after the famous statement
by ECB President Mario Draghi directed at maintaining the
cohesion of the Eurozone and making a strong contribution
to the restoration of confidence in this economic block and to
the reduction of euro risk premium.

Os níveis de inflação nos países desenvolvidos mantiveram-se bastante ancorados ao longo de 2013 (Zona Euro 1,3%,
EUA 1,5%, UK 2,6%), o que permitiu um maior espaço de
intervenção dos diversos bancos centrais.

Inflation in the developed countries remained fairly stable
throughout 2013 (Eurozone 1.3%, USA 1.5%, UK 2.6%),
providing more room for action by several central banks.

O comportamento foi concertado entre os principais bancos
centrais na implementação de estímulos económicos através
de programas de Quantitative Easing e redução de taxas
de juro (taxas de juro de referência no final do ano: BCE
0,3%; BoE 0,5%, FED 0,0% - 0,3%, BoJ 0,1%), para além
de consecutivas injecções de liquidez - Outright Monetary
Transactions (OMT) e Long Term Refinancing Operations
(LTRO) - e programas de compra de dívida soberana nas
mais diversas maturidades e de mortgage-backed securities.
Estas acções contribuíram para que as yields soberanas dos
EUA e países membros da Zona Euro se mantivessem baixas
- com especial destaque para o recuo assinalável das yields
dos países periféricos – e para a manutenção do nível das
taxas de juro de referência dos principais bancos centrais
em níveis historicamente baixos.

The behaviour of the major central banks was concerted,
focused on implementation of economic stimulus through
Quantitative Easing programmes and on reducing interest
rates (interest rate benchmark at year end: ECB 0.3%, BoE
0.5%, Fed 0.0% - 0.3%, BoJ 0.1%), besides consecutive
injections of liquidity - Outright Monetary Transactions (OMT)
and Long Term Refinancing Operations (LTRO)) and on buying
sovereign debt of the most varied maturities and mortgagebacked securities. These actions contributed to keeping the
yields of the debt of the USA and member countries and
Eurozone low - with particular emphasis on the remarkable
decline of the yields of the peripheral countries - and to
maintaining the level of the refi rates of the major central
banks at historically low levels.

Estas actuações contribuíram ainda para um estímulo adicional ao financiamento das empresas e ao consumo dos
particulares, embora, ao nível dos países emergentes, se tenha sentido alguma pressão nos preços, tendo os respectivos
bancos centrais se abstido de uma intervenção mais expansiva e, nalguns casos, sendo forçados a implementar políticas
mais restritivas de forma a controlar a depreciação da moeda.

3.2

Economia da Zona Euro

Em 2013, o bloco Europeu apresentou uma contracção económica de 0,4% (estimativa), sendo contudo de salientar
a recuperação observada no último semestre do ano, com
destaque para a recuperação registada em Itália no terceiro
e quarto trimestres (-0,3% e 0,1% QoQ a preços constantes,
respectivamente) e para a recuperação registada em Espanha (0,1% e 0,3% QoQ a preços constantes). A taxa de desemprego na Zona Euro manteve-se em valores elevados,
12,1% (estimativa) em 2013.
A principal economia europeia, a Alemanha, viu a sua taxa
de crescimento cifrar-se nos 0,4% (estimativa) em 2013 face
aos 0,7% apresentados em 2012. Em 2013 a taxa de desemprego cresceu marginalmente dos 6,8% apresentados em
2012 para 6,9%, com a taxa de financiamento alemã a 10
anos a subir de 1,3% em Dezembro de 2012 para 1,9% em
Dezembro de 2013.
Ao longo do ano, a componente política demonstrou ser
um factor de risco de downside. O impasse gerado em Itália pelo período alargado de indefinição política resultante
das eleições no início do ano e, em Setembro, a tentativa
de derrube do governo de coligação por parte do antigo
primeiro-ministro, Sílvio Berlusconi, foram catalisadores de
risco. Adicionalmente, a agência de notação Fitch cortou o
rating italiano de A- para BBB+ mantendo o outlook nega-

These actions also contributed to an additional stimulus to
financing both companies and private consumption, although
some pressure was felt on prices in the emerging countries,
and their central banks refrained from a more growth
oriented intervention and, in some cases, they were forced to
implement more restrictive policies to control the depreciation
of the currency.

3.2

Eurozone Economy

In 2013, the economy of the European bloc contracted by an
estimated 0.4%), and yet emphasis is given to the recovery
seen in the last half of the year, and we would underscore
the recovery in Italy in the third and fourth quarters (-0.3
% and 0.1% QoQ at constant prices, respectively) and the
recovery in Spain (0.1% and 0.3% QoQ at constant prices).
The unemployment rate in the Eurozone remained high,
estimated at 12.1% in 2013.
The main engine of the European economy, Germany, saw its
growth rate stand at an estimated 0.4% in 2013 compared
to 0.7% in 2012. In 2013 the unemployment rate increased
marginally from 6.8% in 2012 to 6.9%, with the German 10year financing rate rising from 1.3% in December 2012 to
1.9% in December 2013.
Throughout the year, the political component proved to be
a downside risk factor. The stalemate in Italy caused by the
long political uncertainty resulting from the elections early
in the year and, in September, the attempt to overthrow the
coalition government by the former prime minister, Silvio
Berlusconi, were risk catalysers. Additionally Fitch the credit

3. Macroeconomic Review

The rate of growth of the world GDP in 2013 fell once again,
to stand at an estimated 2.0% in 2012, compared to 2.2% in
2012. This slowdown of global economic growth is intrinsically
linked to the deleveraging of the private and public process
sector undertaken by several states, in particular the various
states of the European block on a larger scale. Albeit with
less intensity than in 2012, the fiscal consolidation measures
contributed to the expected slowdown in economic growth.
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Em 2013 o PIB mundial voltou a registar uma redução na
taxa de crescimento, que se terá situado em 2,0% (estimativa), face aos 2,2% observados em 2012. Este abrandamento
do crescimento económico global está intrinsecamente ligado ao processo de desalavancagem do sector privado e
público levado a cabo por vários estados, nomeadamente
pelos diversos estados do Bloco Europeu em maior escala. Ainda que com menor intensidade do que em 2012, as
medidas de consolidação orçamental contribuíram para a
desaceleração do crescimento económico esperado.

3. Macroeconomic Review
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tivo. Também a instabilidade e incerteza política, na Grécia
e posteriormente em Portugal, elevaram o prémio de risco
na Zona Euro em meados do ano. As eleições na Alemanha,
realizadas em Setembro, não conduziram a um governo de
maioria por parte da líder Angela Merkel, facto que viria a
acontecer mais tarde mas que não condicionou particularmente o mercado.

rating agency, cut the Italian rating from -A to BBB+, keeping
the outlook negative. The instability and political uncertainty
in Greece and later in Portugal also increased raised the
risk premium in the Eurozone in the middle of the year. The
elections in Germany, held in September, did not result in a
majority government for Angela Merkel, which came about
later but did not condition the market particularly.

Um evento extraordinário foi ao resgate a Chipre, contribuindo também para o surgimento de um novo foco de risco. O
país pediu um resgate de 10 mil milhões de Euros à União
Europeia, tendo sido obrigado a resgatar o segundo maior
banco do país e, pela primeira vez desde a adopção da moeda única, os depósitos superiores a 100 mil euros não foram
assegurados. Este episódio acabou por evidenciar uma vez
mais as divergências no seio da União Europeia, originando
um efeito de contágio negativo nas economias periféricas
do Sul da Europa, tendo-se verificado um incremento dos
prémios de risco, principalmente nas economias periféricas
e países intervencionados. Também a dificuldade, em determinados países, na implementação de reformas, contribuiu
ao longo do ano para subidas do prémio de risco.

An extraordinary event was the Cyprus bail-out, which also
contributed to the emergence of a new source of risk. The
country asked European Union for a bailout of €10 billion,
having been obliged to save the country’s second largest
bank and, for the first time since the adoption of the single
currency, deposits exceeding €100,000 were not spared. This
episode ended up by highlighting once again the differences
within the European Union, causing a negative contagion
effect in peripheral economies of southern Europe, and there
was an increase of risk premiums, especially in peripheral
economies and in the bail-out countries. Also the difficulty,
in some countries, in implementing reforms contributed to
increases of the risk premium throughout the year.

A posição activa e expansiva do BCE foi o principal suporte
para a normalização do prémio de risco da Zona Euro e do
mercado monetário, e exemplo desta actuação foram não
só os programas de estímulo económicos implementados
(OMT e LTRO) como também a descida da taxa de juro de
referência do BCE para o valor mínimo histórico de 0,25% e
uma retórica de manutenção de uma política monetária acomodatícia enquanto necessário, mantendo a possibilidade
da adopção de medidas não convencionais em aberto (como
por exemplo a possibilidade de taxas de juro de deposito
negativas, junto do BCE).

The active and expansionist position of the ECB was the
main support for the normalisation of the risk premium of
the Eurozone and of the money market, and an example of
this action was not only the economic stimulus programmes
implemented (LTRO and OMT) but also the reduction
of the ECB’s refi rate to an historic low of 0.25% and a
rhetoric of maintaining an accommodative monetary policy
while needed, keeping open the possibility of adopting
unconventional measures (such as the possibility of negative
interest rates on deposits at the ECB).

Adicionalmente, no seio da União Europeia, foram adoptadas medidas no sentido da criação da União Bancária. O Parlamento Europeu aprovou o mecanismo único de supervisão
bancária, que abrangerá cerca de 150 dos maiores bancos
da zona euro, conferindo a supervisão destes ao Banco Central Europeu a partir de finais de 2014.
A moeda única apreciou-se 4,5% face ao dólar, em 2013,
com a taxa de câmbio EUR/USD a encerrar o ano nos 1,3789
(face a 1,3197 observados no final de 2012).

3.3

Economia Portuguesa

Additionally, within the European Union, measures
towards the creation of the Banking Union were adopted.
The European Parliament approved the single bankingsupervision mechanism, which will cover about 150 of the
largest banks of the Eurozone, conferring their supervision
on the European Central Bank from late 2014.
The single currency appreciated 4.5% against the dollar in
2013, with the EUR/USD exchange rate closing the year at
1.3789 (compared with 1.3197 seen at the end of 2012).

3.3

Portuguese Economy

Num cenário de ajustamento e correcção de desequilíbrios
estruturais, o Governo Português manteve como objectivo
central o ajustamento orçamental, com a adopção de políticas pró-ciclicas. Assim, é estimado que o PIB português tenha contraído 1,7% em 2013, depois de em 2012 ter contraído cerca de 3,3%. Destaque, no entanto, para a recuperação
registada no segundo, terceiro e quarto trimestres de 1,1%,
0,3% e 0,5% (QoQ a preços constantes), respectivamente.

In a scenario of adjusting and correcting structural imbalances,
the Portuguese government has maintained fiscal adjustment
as its core objective of, with the adoption of pro-cyclical
policies. Thus, it is estimated that the Portuguese GDP
contracted by 1.7% in 2013, after having contracted in 2012
about 3.3%. Emphasis is given, however, to the recovery
recorded in the second, third and fourth quarters of 1.1%,
0.3% and 0.5% (QoQ at constant prices), respectively.

Embora em níveis elevados, a taxa de desemprego estabilizou em 2013 em torno de 16,3% registando-se uma redução
da mesma nos dois últimos trimestres do ano, para 15,3%.

Although high, the unemployment rate stabilised in 2013 at
around 16.3%, falling in the last two quarters of the year to 15.3%.

De uma forma geral, assistiu-se a uma recuperação da actividade económica nos dois últimos trimestres do ano. A contracção da procura interna abrandou em 2013 e, simultaneamente, os índices de confiança dos consumidores abandonaram
mínimos registados em 2012. No que se refere à evolução da
balança comercial, o Banco de Portugal estima que as exportações tenham crescido 5,9% em 2013 e as importações cerca
de 2,7%, o que se traduz num superávite de 1,7%.
Na sequência da sétima avaliação do Programa de Assistência Económica e Financeira, o Governo acordou com o Fundo Monetário Internacional, Comissão Europeia e o Banco
Central Europeu uma revisão da meta do défice orçamental
para 2013 de 4,5% do Produto Interno Bruto para 5,5%, e
de 2,5% para 4,0% em 2014.
Com as medidas de ajustamento, Portugal reduziu o défice
Orçamental, de 6,4% verificado em 2012, para cerca de 5,9%
(estimativa).

In general, there was a recovery of economic activity in the
last two quarters of the year. The downturn of domestic
demand slowed in 2013 and, at the same time, the consumer
confidence indices rose from the minimum recorded in 2012.
As regards the evolution of the trade balance, the Bank of
Portugal estimates that exports will have grown 5.9% in 2013
and imports by 2.7%, which translates into a surplus of 1.7%.
In the wake of the seventh review of the Economic and
Financial Assistance Programme, the government agreed with
the International Monetary Fund, the European Commission
and the European Central Bank a revision of the budget
deficit target for 2013 of from 4.5% of the GDP to 5.5%, and
from 2.5% to 4.0% in 2014.
Through the adjustment measures, Portugal reduced the
budget deficit from 6.4% in 2012 to about 5.9% (estimated).
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Os custos de financiamento de Portugal a 10 anos registaram uma tendência decrescente durante 2013, com excepção do período de turbulência política verificado no Verão,
altura em que as yields voltaram a atingir os 7,5%. O ano
terminou com a yield dos 10 anos nos 6,1%, beneficiando de
uma visão mais optimista dos países periféricos por parte
dos investidores, depois do fim do programa de assistência
financeira à Irlanda no final de 2013. Adicionalmente, ao
longo do ano, Portugal colocou dívida, através de Bilhetes
do Tesouro e da reabertura sindicada de uma linha a 5 anos,
considerados passos bem-sucedidos e suporte para uma
saída bem-sucedida do programa de assistência financeira.

Financing costs of Portugal at 10 years showed a downward
trend during 2013, except for the period of political turmoil
in the summer when yields again rose to 7.5%. The year
ended with the 10-year yield at 6.1%, benefiting from a more
optimistic view of the peripheral countries by investors after
the end of Ireland’s financial assistance programme at the end
of 2013. Additionally, throughout the year, Portugal placed
debt through Treasury Bills and through the reopening of a
syndicated 5-year line, measures considered successful and
supporting a successful exit from the financial assistance
programme.

Para 2014, estima-se que Portugal apresente um crescimento
de 0,8% do seu Produto Interno Bruto (PIB).

For 2014, it is estimated that Portugal’s gross domestic
product (GDP) will grow by 0.8%.

3.4

3.4

Após uma contracção de 1,60% em 2012, Espanha apresentou uma contracção do PIB de 1,20% (estimativa) em 2013.
Apesar do ano de 2013 ter sido caracterizado por uma política de forte restrição orçamental e pelos níveis elevados de
desemprego, na ordem dos 26,4%, o terceiro e quarto trimestres do ano apresentaram alguns sinais de estabilização
com a crescente importância da procura externa.

Following the 1.6% downturn in 2012, Spain’s GDP fell by an
estimated 1.20% in 2013. Although 2013 was characterised by
a policy of strong fiscal constraint and high unemployment
in the order of 26.4%, the third and fourth quarters of the
year showed some signs of stabilisation as a result of the
growing importance of foreign demand.

Em 2013 foi dado como terminado o programa de assistência espanhol ao sector bancário, com o Mecanismo Europeu
de Estabilidade a desembolsar 41,3 mil milhões de euros
para recapitalizar a banca espanhola.

In 2013 the Spanish programme of assistance to the banking
industry, with the European Stability Mechanism disbursing
€41.3 billion to recapitalise Spanish banks, came to an end.

No mercado imobiliário observou-se a realização de algumas operações de venda de portfolios institucionais, o que
constituiu um passo de valorização dos portfolios de real
estate. Simultaneamente, o governo espanhol anunciou que
os bancos vão ser autorizados a converter os Deferred Tax
Assets em créditos fiscais.

In the property there were several operations involving the
sale of institutional portfolios, which was a step towards
the appreciation of the real-estate portfolios. At the same
time, the Spanish government announced that banks will
be allowed to convert Deferred Tax Assets into tax credits.

As medidas de ajuste orçamental permitiram uma redução do
défice de 10,6% em 2012 para 6,80% (estimativa) em 2013.

The fiscal adjustment measures led to a deficit reduction
from 10.6% in 2012 to an estimated 6.80% in 2013.

Beneficiando da redução do prémio de risco Euro, Espanha
viu os custos de financiamento a 10 anos caírem dos 5,3%,
registados em Dezembro de 2012, para os 4,2% em Dezembro de 2013.

Benefiting from the reduction of the euro risk premium Euro,
Spain’s 10-year borrowing costs fell from 5.3% in December
2012 to 4.2% in December 2013.

Ao longo do ano, Espanha realizou vários leilões de divida considerados bem-sucedidos. No leilão de Dezembro, as
yields das obrigações a 5 anos atingiram mínimos de 2005.

Throughout the year, Spain undertook several debt auctions
considered successful. In the December auction, the yields
of 5-year bonds fell to the 2005 minimum.

Para 2014 estima-se que Espanha apresente um crescimento
do PIB na ordem dos 0,6%.

3.5

Economia Americana

Em 2013 o bloco Americano surpreendeu pela positiva, apresentando uma taxa de crescimento económico em torno de
1,9% (estimativa), acima das estimativas da Reserva Federal
Americana, com a contribuição positiva de inventários, gastos em consumo, exportações e investimento privado. Em
sentido oposto, os gastos do sector público e importações
registaram variações negativas.
Num cenário de crescimento económico modesto e baixos níveis de volatilidade, a definição da política monetária da Reserva Federal Norte-Americana marcou o ano 2013 e a liquidez
disponibilizada pelo programa de Quantative Easing levou a
maior procura por activos com risco. Durante 2013, a Reserva
Federal Americana comprou mensalmente 85 mil milhões de
dólares em obrigações do tesouro de maturidades mais longas e obrigações hipotecárias, reiterando que irá manter as
taxas de juro reduzidas por um período alargado de tempo,
mantendo a condicionalidade dessas compras à recuperação
da economia americana, especificamente à taxa de desemprego, nos 6,5%, e taxa de inflação, em torno dos 2,0%.
Neste cenário, os mercados accionistas americanos registaram máximos históricos. No mercado de dívida, apesar de
terem sido atingido níveis historicamente baixos, as yields
das obrigações americanas a 10 anos iniciaram um ciclo de
subida após a intervenção do Presidente da FED em finais
de Maio, quando sinalizou a possibilidade de abrandar o

In 2014 Spain is expected to return a GDP growth of around 0.6%.

3.5

American Economy

In 2013 the American bloc performed surprisingly well, with
an estimated rate of economic growth of around 1.9%,
above estimates of the U.S. Federal Reserve, with a positive
contribution by inventories, consumer spending, exports and
private investment. Conversely, public sector spending and
imports returned negative growth.
Against a background of modest economic growth and
little volatility, the definition of the U.S. Federal Reserve’s
monetary policy marked 2013, and the liquidity provided by
the Quantitative Easing programme led to greater demand
for risk assets. During 2013, each month the U.S. Federal
Reserve purchased 85 billion dollars of government bonds
of longer maturities and mortgage bonds, reiterating that it
would keep interest rates low for a long time, conditioning
these purchases to the recovery of American economy,
specifically the unemployment rate, at 6.5%, and the
inflation rate at around 2.0%.
In this scenario, the American equity markets recorded
historical highs. On the debt market, despite having reached
historically low levels, the yields of American 10-year bonds
began an upward cycle following the speech by the chair
of the Red in late May, when she signalled the possibility
of slowing the stimulus programme (QE), given the more
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programa de estímulos (QE), dadas as perspectivas mais
positivas para a economia americana e as expectativas de
redução continuada da taxa de desemprego. As yields das
obrigações a 10 anos subiram dos 1,8% no final do ano de
2012 para os 3,0% no final de Dezembro de 2013.

positive outlook for the U.S. economy and expectations of
continued reduction of the unemployment rate. The yields of
10-year bonds rose from 1.8% at the end of 2012 to 3.0% at
the end-December 2013.

A 18 Dezembro de 2013, a Reserva Federal anunciou a redução efectiva, em cerca de 10 mil milhões de dólares para
um total de 75 mil milhões de dólares de compras mensais
que realiza no âmbito do programa de Quantitative Easing,
reduzindo 5 mil milhões de dólares na compra de títulos de
obrigações do tesouro e 5 mil milhões de dólares na compra
de obrigações hipotecárias.

The December 18, 2013, the Federal Reserve announced a
reduction by about 10 billion dollars to a total of 75 billion
dollars of the monthly purchases that it undertakes within
the scope of the Quantitative Easing programme, reducing
by 5 billion dollars the purchase of treasury bonds and by 5
billion dollars the purchase of mortgage bonds.

Apesar da subida das taxas associadas às hipotecas, o mercado imobiliário deu sinais de recuperação sustentada, com
o preço das casas a manter uma trajectória ascendente. Em
Novembro, o índice S&P/Case-Shiller Composite-20 Home
Price atingiu valores de 2008, com crescimento YoY na ordem dos 14,0%. As vendas de casas novas mantiveram-se
perto de níveis máximos dos últimos 5 anos, a um ritmo
anualizado de 464.000 de casas vendidas.

Despite the increase of the rates associated with mortgages,
the property market showed signs of sustained recovery,
with the price of homes maintaining an upward trajectory.
In November, the S&P/Case-Shiller Composite-20 Home Price
rose to the 2008 figures, with a YoY growth of around 14.0%.
Sales of new homes remained near the peak levels of the
past 5 years, at an annualised rate of 464,000 homes sold.

A taxa de desemprego apresentou uma trajectória descendente, cifrando-se em Dezembro nos 6,7%, o valor mais
baixo desde 2008, com a economia americana a criar em
média 190.000 postos de trabalho por mês.

The unemployment rate showed a downward trend, standing
at 6.7% in December, the lowest since 2008, with the U.S.
economy to create an average of 190,000 jobs per month.

O ano fica ainda marcado pelo impasse em torno da discussão entre Democratas e Republicanos sobre o orçamento
para 2014, bem como pelo entendimento sobre o limite máximo de endividamento (debt ceilling) do governo federal e
consequente shutdown de serviços federais não essenciais
por 16 dias em Outubro, contribuindo para a queda dos
níveis de confiança dos consumidores americanos.
Para 2014, estima-se que os EUA apresentem um crescimento de 3,0% no seu Produto Interno Bruto.

3.6

Economia Japonesa

A economia japonesa deverá, segundo as estimativas, ter
crescido cerca de 1,6% em 2013, e registado um avanço
de preços na ordem dos 1,6%, o que representa a primeira
perspectiva inflacionista em mais de uma década e que se
aproxima do objectivo do Banco Central do Japão. Em 2012,
com a eleição do Partido Democrata Liberal liderado por
Shinzo Abe, foi definida uma abordagem ao combate à deflação. Em Abril de 2013, o Banco Central do Japão anunciou
que iria aumentar a base monetária em 60-70 trln de ienes
anuais através da compra de 50 trln anuais de títulos de
dívida (Quantitative and Qualitative Monetary Easing).
Esta intervenção levou a que o iene depreciasse cerca de
21,5% face ao dólar em 2013 e cerca de 27,0% face ao euro,
tornando assim as exportações japonesas mais atractivas;
no entanto, a depreciação acentuada do iene levou também
ao aumento do défice da balança comercial japonesa impulsionado pela subida dos custos energéticos, depois de, em
2011, o acidente de Fukushima ter levado à suspensão da
produção nuclear.
Para 2014 estima-se que a economia japonesa cresça cerca
de 1,5%.

3.7

Economia Angolana

The year was also marked by the stalemate surrounding
the discussion between Republicans and Democrats on the
budget for 2014, and the understanding as to the federal
government’s maximum borrowing limit (debt ceiling) and
consequent shut-down of non-essentials federal services for
16 days in October, contributing to the fall in confidence of
American consumers.
For 2014, the U.S. gross domestic product is expected to
grow by 3.0%.

3.6

Japanese Economy

According to the estimates the Japanese economy is set to
have grown by about 1.6% in 2013, with prices increasing in
the order of 1.6%, the first inflationary outlook in more than
a decade and approaching Central Bank of Japan’s target. In
2012, with the election of the Liberal Democratic Party led by
Shinzo Abe, an approach to fighting deflation was defined.
In April 2013, the Bank of Japan announced that it would
increase the monetary base by 60-70 trillion yen annually
by purchasing 50 trillion of debt securities (Quantitative and
Qualitative Monetary Easing).
This caused the yen to depreciate by about 21.5% against
the dollar in 2013 and by about 27.0% against the euro,
making Japanese exports more attractive; however, the
sharp depreciation of the yen has also led to increased
Japanese trade deficit driven by rising energy costs, after the
Fukushima accident that led to the suspension of nuclear
production in 2011.
In 2014 the Japanese economy is expected to grow by about 1.5%.

3.7

Angolan Economy

A economia Angolana deverá apresentar uma taxa de crescimento (estimado) do PIB (a preços correntes) de 7,4% em
2013, face aos 5,2% observados em 2012 sendo a indústria
transformadora, o sector da construção e os serviços mercantis os principais contribuidores da vertente não petrolífera.

The Angolan economy is set to see a GDP growth rated
estimated (at current prices) at 7.4% in 2013, compared to
5.2% in 2012, manufacturing, construction and marketing
services the main contributors of the non-oil sector.

Segundo o Instituto Nacional de Estatística de Angola, a inflação acumulada a 30 de Dezembro de 2013 é de 7,7%,
verificando-se uma diminuição quando comparada com os
9,0% observados em 2012.

According to the National Statistics Institute of Angola,
accumulated inflation as at December 30, 2013, stands at 7.7%,
a reduction when compared with the figure of 9.0% for 2012.

A produção petrolífera manteve-se em torno dos 1.7 mil barris
em 2013.

Oil production remained around 1.7 billion barrels/day in 2013.

Para o ano de 2014, o Banco Mundial estima que a economia Angolana cresça a um ritmo em torno dos 8,0%.

In 2014, the World Bank estimates that the Angolan economy
will grow at a rate of around 8.0%.
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3.8

Brazilian Economy

O Brasil apresentou em 2013 uma taxa de crescimento do
PIB estimada na casa dos 2,2% e uma taxa de inflação na
ordem dos 5,9%, acima do objectivo do Banco Central de
4,5% e, simultaneamente, um défice da balança corrente na
ordem dos 3,7% do PIB. As pressões inflacionistas e desvalorização do real levaram a uma alteração da política do
Banco Central em Abril, iniciando-se um ciclo de subida de
taxas de juro desde os 7,3% registados em Março para os
10,0% em Dezembro de 2013 e um maior controlo cambial
por parte das autoridades Brasileiras.

In 2013 Brazil returned a GDP growth rate of GDP estimated
at around 2.2% and an inflation rate of around 5.9%, above
the Central Bank target of 4.5% and, at the same time, a
current account deficit in the order of 3.7% of the GDP. The
inflationary pressures and the devaluation of the real led
to a change in the policy of the Central Bank in April, when
it made a start to a cycle of rising interest rates, up from
7.3% in March to 10.0% in December 2013, and to greater
exchange control by the Brazilian authorities.

O real terminou o ano a depreciar-se cerca de 15,0% face
ao dólar e cerca de 20,0% face ao euro. Não obstante, continuou a assistir-se a um considerável inflow de capital estrangeiro, com o Investimento Directo Estrangeiro a totalizar
2,9% do PIB.

The real ended the year down by 15.0% against the dollar
and 20.0% against the euro. Nevertheless, there continued
to be a considerable inflow of foreign capital, with foreign
direct investment totalling 2.9% of the GDP.

Para 2014 estima-se que a economia brasileira cerca de 2,1%.

3.9

Economia Chinesa

A China prosseguiu com a estratégia de alteração do modelo
de crescimento, encontrando-se em processo de consolidação do mercado interno. Na sessão plenária do 18.º Comité
Central do Partido Comunista Chinês, o Governo revelou o
plano da reforma para a China para a próxima década, com
uma abordagem mais orientada para o mercado, na qual
o estado cede algum controlo sobre a economia. No quarto trimestre reportou um crescimento anualizado do PIB na
ordem dos 7,7%, valor acima do objectivo do governo de
7,5% em 2013 e para os próximos anos. Adicionalmente, os
níveis de inflação mantiveram-se em valores considerados
confortáveis, em torno dos 3,0%.
Por outro lado, depois de ter adoptado, em 2009, um programa de estímulos de larga escala, a China encontra-se
agora com uma política mais restritiva. A braços com o controlo da especulação financeira e imobiliária e do sector
bancário “sombra”, o Banco Central tem adoptado uma política menos flexível por forma a limitar a concessão de crédito e assim evitar bolhas no mercado imobiliário.
A China deverá continuar a estratégia de consolidação do
mercado interno, com estimativas de estabilização da taxa
de crescimento em torno dos 7,5% em 2014.

3.10

Mercados Financeiros

O ano de 2013 foi marcado pela manutenção do apetite
pelo risco iniciado no Verão do ano de 2012. Para mitigar
o abrandamento da economia global fruto das medidas de
desalavancagem do sector privado e público, os principais
Bancos Centrais mundiais tomaram medidas não convencionais de estímulo económico através da compra de obrigações em mercado secundário e manutenção das principais
taxas de juro directoras em mínimos históricos, beneficiado
os activos de maior risco. O índice accionista global MSCI
World valorizou-se 24,1% no ano.
Os mercados accionistas americanos apresentaram subidas
de dois dígitos, com o S&P 500 a subir 29,6% e o Dow Jones
a subir 26,5%, atingindo máximos históricos. O apetite por
activos com risco permaneceu em níveis elevados e o Índice
Chicago Board Options Exchange Volatility caiu 24,0%. Na
Europa, a performance também foi positiva, com o índice
accionista EuroStoxx 50 a subir 17,9%, o Dax 25,5%, o PSI20
15,9% e o Ibex35 21,4%.
Os mercados emergentes apresentaram, no decorrer de 2013,
uma performance bastante negativa e underperformance
significativa face aos países desenvolvidos, tendo o Índice
MSCI Emerging atingido uma desvalorização de 17,4% até
um mínimo atingido em Junho. Posteriormente, encetou
uma recuperação que permitiu o fecho do ano com uma
queda anual de 4,9%. As quedas verificadas nos mercados

In 2014 the Brazilian economy is expected to grow by about 2.1%.

3.9

Chinese Economy

China continued its strategy of alteration of the growth
model, and it is undergoing a process of consolidation of
the domestic market. At the plenary session of 18th Central
Committee of the Chinese Communist Party, the Government
revealed the plan of reform for China for the next decade,
with a more market-oriented approach, in which the state
cedes some control over the economy. During the fourth
quarter it reported an annualised GDP growth of around
7.7%, above the government target of 7.5% for 2013 and
for the coming years. Additionally, inflation remained at
valuesconsidered comfortable, around 3.0%.
On the other hand, after having adopted in 2009 a largescale stimulus programme, China is under a more restrictive
policy. Faced with control of financial and property
speculation and of the “shadow” banking sector, the Central
Bank has adopted a less flexible policy in order to limit
lending and avoid property-market bubbles.
China is set to continue its strategy of consolidation of the
domestic market, with expectations of stabilisation of the
growth rate around 7.5% in 2014.

3.10

Financial Markets

The year under review was marked by continuation of
the appetite for risk that began in the summer of 2012.
To mitigate the global slowdown caused by the measures
to deleverage the private and public sectors, the world’s
main Central Banks took unconventional economic stimulus
measures involving the purchase of bonds on the secondary
market and maintaining the main refi rates at historic lows,
benefiting riskier assets. The MSCI World equity index
appreciated 24.1% over the year.
The U.S. equity markets returned double-digit increases,
with the S&P 500 up 29.6% and the Dow Jones up 26.5%,
rising to historic highs. The appetite for risk assets remained
high and the Chicago Board Options Exchange Volatility fell
24.0%. In Europe the performance was also good, with the
EuroStoxx50 50 equity index rising 17.9%, the DAX 25.5%,
the PSI 20 15.9% and the Ibex 35 21.4%.
In 2013 the performance of the emerging markets was
quite negative, significantly underperforming the developed
countries, with the MSCI Emerging index depreciating 17.4%
to a minimum in June. Subsequently, it began a recovery
that led to a decrease of 4.9% over the year as a whole. The
downturns of the emerging markets increased between late
May and early July, essentially the result of the Fed’s signal
that it might slow the pace of monthly purchases of debt
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emergentes foram acentuadas entre finais de Maio e início
de Julho essencialmente pela sinalização da possibilidade
da FED abrandar o ritmo mensal de compras de títulos de
divida (Quantative Easing Program). As moedas domésticas
dos mercados emergentes apresentaram uma volatilidade
significativa.
O sector da energia foi o melhor performer dentro da classe
de commodities, com o crude a subir 7,2% em 2013, encerrando o ano, ainda assim abaixo do máximo atingido durante o ano ($110,53 por barril). A retoma da produção na Líbia,
das exportações do Irão (após a suavização do embargo às
exportações) e aumento da produção nos EUA contribuíram
para compensar a recuperação dos níveis de procura na Europa e EUA. Os metais preciosos também foram fustigados
em 2013, com o ouro a cair 28,1% e a onça da prata a cair
cerca de 35,7% no ano. As expectativas de abrandamento
da procura chinesa, em simultâneo com a manutenção dos
níveis de oferta, contribuíram para a correcção dos preços
dos metais industriais, o índice S&P GCI Ind Metal Spot
corrigiu cerca de 9,3% no ano. As commodities agrícolas
apresentaram uma queda de 13,2% em 2013, com níveis de
produção recorde a levarem à queda dos preços.
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O Baltic Dry Index, índice que mede a variação de custos no
transporte marítimo de matérias-primas em 22 rotas marítimas
globais, encerrou o ano de 2013 a subir 225,8%, com destaque para a subida verificada no segundo semestre do ano.
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securities (Quantitative Easing Programme). The domestic
currencies of the emerging markets experienced significant
volatility.
The energy sector was the best performer within the
commodities class, crude oil up 7.2% in 2013, though closing
the year below the peak reached during the year ($110.53
per barrel). The resumption of production in Libya and of
Iranian exports (following the softening of the embargo on
exports), and the increase of production in the U.S. helped
to meet the recovery of demand in Europe and the USA.
Precious metals were also thrashed in 2013, with gold down
28.1% and an ounce of silver falling by around 35.7% over
the year. The expectations of a slowdown of Chinese demand
at a time of unchanged supply levels contributed to the
correction of prices of industrial metals, the S&P GSCI Ind
Metal Spot correcting by 9.3% during the year. Agricultural
commodities fell by 13.2% in 2013, with record production
levels leading to the fall of prices.
The Baltic Dry Index, an index that measures the change
in the cost of shipping raw materials along 22 global sea
lanes, closed the year 2013 up 225.8%, with emphasis on
the upswing in the second half of the year.
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A partir do ano do ano de 2009 o Grupo traçou um novo rumo
na sua orientação estratégica, posicionando-se como holding
de investimentos e lançando as bases de um processo de
centralização da sua actividade na Área Financeira, através
da criação de um fundo de private equity para o sector não
financeiro.
Hoje podemos afirmar que o caminho percorrido desde 2009
foi uma escolha acertada pois foram concretizados os objectivos que haviam sido traçados:
>>▪Simplificámos a apresentação do Grupo ao mercado
de capitais, uma vez que a anterior complexa estrutura
de negócios e investimentos limitava o comportamento
e liquidez da acção da Orey em Bolsa e tornava complexa a análise do Grupo pelos analistas e, consequentemente, minimizava a atractividade de novo capital para
potenciar o crescimento;
>>▪Abrir o investimento a capital externo;
>>▪Rentabilizámos o elevado know-how de mais de 128
anos do Grupo na área de Transportes & Logística para
novos investimentos no espaço atlântico constituído
pela Península Ibérica, Brasil e Angola, onde o Grupo
ocupa uma posição de destaque neste sector.
Para uma simplificação de apresentação do seu portfolio, o
Grupo definiu várias classes de agrupamento dos seus investimentos, que se apresentam de seguida.
Private Equity
O Fundo, denominado Orey Capital Partners | SCA SICAR, sedeado e regulado no Luxemburgo, é hoje a ferramenta que
que materializa a nova opção estratégica do Grupo e que
agrega o conjunto de investimentos das actividades não financeiras e históricas do Grupo, nomeadamente:
>>▪Transportes & Logística - Mercado Nacional
>>▪Transportes & Logística - África
>>▪Transportes & Logística - Espanha
>>▪Área Naval e Segurança
>>▪Área Industrial
A estratégia deste fundo passa por atrair capital de investidores externos no sentido de aumentar a presença nestas áreas
de negócio, potenciando o já referido elevado know-how e
especialização das equipas de gestão nestas áreas.
Existe também o objectivo de expandir os negócios destes
sectores através de possíveis aquisições oportunísticas, ou
da incorporação das mesmas no portfolio das empresas da
Holding como forma de investimento dos detentores de capital dessas sociedades.

4.

Strategic Positioning

As from 2009, the Group has charted a new course for its
strategic orientation, coming to be an investment holding
company and laying the foundations for a process of
centralisation of its business in the Financial Area, through the
creation of a private equity fund for the non-financial sector.
Today we can state that the path taken since 2009 was a wise
choice as the objectives that were outlined were achieved:
>>We have simplified the presentation of the Group to
the capital market, since the previous complex business
and investment structure limited the performance and
liquidity of the Orey share on the stock market and
rendered complex analysis the analysts of the Group by
analysts and hence minimised the ability to attract new
capital to drive growth;
>>Opening investment to foreign capital;
>> We made good use of the Group’s considerable knowhow acquired over more than 128 years in the area of
Transport & Logistics for new investments in the Atlantic
area comprising the Iberian Peninsula, Brazil and Angola,
where the Group occupies a leading position in this sector.
To simplify the presentation of its portfolio, the Group has
defined several classes for its investments, which are listed
below.
Private Equity
The fund, called Orey Capital Partners | SCA SICAR, based in
and regulated by Luxembourg, is not the tool that embodies
the Group’s new strategy and groups together all the Group’s
historic and non-financial businesses investments, namely:
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>>Transport & Logistics - Domestic Market
>>Transport & Logistics - Africa
>>Transport & Logistics - Spain
>>Naval & Safety Area
>>Industrial Area
The strategy of this fund is directed at attracting raising
capital from outside investors with a view to increasing
our involvement in these business areas, fostering the
considerable know-how and expertise of the management
teams in these areas.
Another goal is to enlarge the business of these sectors
through timely acquisition, or through their inclusion in
the portfolio of the companies of the holding company
as a means of investment by the shareholders of these
companies.

A estratégia adoptada é crescer nas áreas tradicionais do Grupo utilizando o conhecimento adquirido ao longo de toda a
sua história para trazer níveis acrescidos de eficiência a novos
investimentos e negócios, mantendo o foco e vocação nas
geográficas atlânticas e nas áreas de Transportes & Logística
e áreas técnicas.

The strategy is to grow in the Group’s traditional areas using
the knowledge gained throughout its history to bring about
greater efficiency in new investments and businesses, keeping
the focus and vocation on the Atlantic geographies and on the
Transport & Logistics areas and the technical areas.

Strategic Assets

Strategic Assets

O novo posicionamento do Grupo passa pela centralização
e clara aposta no Sector Financeiro, quer no espaço ibérico,
quer em território Brasileiro. Esta estratégia tem vindo a ser
implementada respectivamente através da Orey Financial, com
presença em Portugal e Espanha e da Orey Financial Brasil.

The Group’s new positioning calls for centralisation and
a clear focus on the financial sector, both in the Iberian
Peninsula and in Brazilian territory. This strategy has been
implemented through Orey Financial, present in Portugal and
Spain, and Orey Financial Brasil respectively.

Em Portugal a Orey Financial, licenciada como Instituição Financeira de Crédito, tem vindo a consolidar a sua posição,

In Portugal, Orey Financial, licensed as a Financial Credit
Institution, has consolidated its position both through
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quer através do crescimento sustentado dos negócios que
lançou desde o início da sua actividade, quer através da exploração bem sucedida de novas áreas de negócio e novos
segmentos.

sustained growth, both through the sustained growth of
businesses that is has launched since it began its activity,
and also through successfully exploring new business areas
and new segments.

Desde o início da actividade a Orey Financial sempre se caracterizou pelo lançamento de soluções inovadoras, pelo que as
perspectivas de futuro são muito optimistas, pois a empresa
possui hoje uma estrutura experiente muito ágil e flexível, que
assim se encontra preparada para responder rapidamente e
de forma eficaz e eficiente a novas oportunidades e desafios.

From the start of its business Orey Financial has always been
noted for its introduction of innovative solutions, so that
future prospects are very optimistic because the company
now has an experienced, agile and flexible structure ready
to respond quickly and efficiently to new opportunities and
challenges.

Em Espanha, onde o Grupo actua através de uma sucursal da
Orey Financial, tem vindo a ser explorada a área de corretagem e, apesar do mercado altamente competitivo, a Orey tem
vindo a crescer de forma sustentada neste mercado e 2013
foi um ano muito positivo para esta actividade em Espanha.

In Spain, where the Group operates through a branch of
Orey Financial, the brokerage area has been exploited
and, despite the highly competitive market, Orey has seen
sustained growth in this market, and 2013 was a very good
year for this business in Spain.

No caso do Brasil, foi iniciada em 2011 uma reorganização
da actividade e definida uma nova estratégia centrada na
exploração das áreas de Distressed Assets, Private Equity,
Corporate Finance, Imobiliário, Private Wealth e Asset
Management. Com isto o Grupo espera crescer em cada um
dos segmentos referidos, garantindo a escala necessária para
as plataformas de negócio e elevando o retorno de forma
sustentável.

In the case of Brazil, a start was made in 2011 to reorganisation
of the business and a new strategy was established, focused
on exploring the Distressed Assets, Private Equity, Corporate
Finance, Real Estate, Private Wealth and Asset Management
areas. Through this the Group expects to grow in each of
these segments, ensuring the necessary scale for the business
platforms and increasing returns in a sustainable manner.

A Orey Serviços & Organização (OSO), empresa de serviços
partilhados passou a partir de 2006 a aglomerar para as diferentes empresas do Grupo em Portugal, Espanha, Angola,
Moçambique e Brasil, as funções de:

As from 2006 Orey Serviços & Organização (OSO), a sharedservices company, began to bring together the following
functions for the Group’s various companies in Portugal,
Spain, Angola, Mozambique and Brazil:

>>Contabilidade e Finanças

>>Accounting and Finance

>>Gestão Financeira

>>Financial Management

>>Gestão, Planeamento e Controlo Orçamental

>>Management, Planning and Budget Control

>>Tecnologias de informação

>>Information Technologies

>>Recursos Humanos

>>Human Resources

>>Administração de Instalações e Gestão de Contratos

>>Facilities Management and Contract Management

Esta foi uma aposta vencedora tendo sido gerados ganhos de
eficiência e agilidade têm permitido minimizar custos e alcançar resultados de execução muito superiores ao que cada uma
das unidades do Grupo conseguiria alcançar individualmente.

This was a winner, having generated efficiency and agility
that have allowed a minimisation of costs and achieves
results far greater that each of the Group’s units could
achieve individually.

Na sequência do reposicionamento da holding e do novo
modelo de gestão numa perspectiva de Private Equity esta
unidade é hoje como uma ferramenta estratégica para
a gestão da Orey. Além dos ganhos óbvios ao nível dos
custos, da optimização das ferramentas à disposição das
diferentes empresas, da integração dos modelos ao nível
do Grupo, destaca-se a superior eficiência e a capacidade
de concretização na integração de novas empresas e
de novos investimentos no Portfolio Orey. O modelo de
serviços partilhados testado com sucesso da OSO permite
optimizar rapidamente a estrutura destas novas empresas no
portfolio de investimentos do Grupo, focando as actividades
e objectivos das equipas das empresas nas suas áreas de
especialização e no seu core business e, simultaneamente,
dotando a Administração da Orey de ferramentas de medição
e controlo uniformes e integradas para melhor avaliar a
performance destes investimentos.

Following the repositioning of the holding company
and the new management model based on a Private
Equity perspective, this unit is a strategic tool for Orey’s
management. Besides the obvious gains in terms of costs, the
optimisation of the tools available to the various companies
and the integration of models at Group level, emphasis is
given to the greater efficiency and implementation capacity
in the inclusion of new companies and new investments
into the Orey Portfolio. OSO’s successfully tested sharedservices model quickly optimises the structure of these new
companies in the Group’s investment portfolio, focusing
the activities and objectives of the companies’ teams on
their areas of expertise and on their core business, while
simultaneously providing Orey’s management with uniform,
integrated measurement and control tools the better to
assess the performance of these investments.

Alternative Investiments

Alternative Investments

Na década passada Orey, através da sua participada Orey Financial Brasil, identificou o potencial de negócio resultante da
aquisição e gestão de massas falidas com forte potencial superavitário mas que se encontram bloqueadas em complexos
processos legais e negociais e realizou a primeira aquisição
nascendo o projecto OP Incrível.

During the past decade Orey, through its subsidiary Orey
Financial Brasil, identified the business potential resulting
from the acquisition and management of bankrupt estates
having a major potential surplus but are locked in complex
legal and business processes and carried out the first
acquisition, giving rise to the OP Incrível project.

O plano de actuação e de gestão desta massa falida implicou
inúmeros processos negociais com os credores envolvidos,
advogados, o síndico da falência, o accionista e múltiplos in-

The operational and management plan for this bankrupt
estate involved countless negotiations with the creditors
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O Fundo Orey FIP I foi dissolvido em Dezembro de 2012, tendo a participação passado para a sociedade gestora FAWSPE,
que faz a aquisição e gestão das massas falidas e permitirá
explorar esta área recente na longa história do Grupo, mas de
enorme potencial dado o contexto de mercado.
Real Estate
Todo o imobiliário do Grupo encontra-se, repartido por duas
sociedades: a holding e a Orey Gestão Imobiliária, S.A. (OGI).
Esta última empresa foi criada para realizar a gestão do património imobiliário do Grupo, de tal modo que os últimos
investimentos nesta área já foram concretizados através desta
sociedade.
O objectivo é que todos os activos imobiliários sejam no futuro integrados na OGI, pelo que se tem vindo a transferir os
vários imóveis da holding para esta Sociedade.
Através da OGI a Orey tem atingido o que se propunha com
a sua criação, nomeadamente uma maior eficiência da gestão
do património imobiliário, quer através da melhor utilização
dos espaços pelas empresas do Grupo, quer pelo retorno
obtido através de rendimentos sobre a forma de rendas a
empresas externas.
Outros Investimentos
Os restantes investimentos continuam agrupados nesta categoria e referem-se às áreas de Investimentos Financeiros Não
Estratégicos, Outros Investimentos Financeiros, Depósitos e
Outros Activos.

Orey made use of this knowledge and, as a result of its
experience in the identification, management and liquidation
of Bankrupt Estates, it set up during 2010, through Orey
Financial Brasil (OFB), the Orey FIP I Investments in Holdings
Fund. At the end of that year, FIP I acquired from OFB the
Vehicle Company that held the management rights and
assets of another bankrupt estate.
The Orey FIP I Fund was wound up in December 2012, the
holding having been transferred to the FAWSPE management
company, which is engaged in the acquisition and
management of bankrupt estates, and will exploit this area,
new in the long history of the Group but of huge potential
given the market context.
Real Estate
All the Group’s real estate is split between two companies:
the holding company and Orey Gestão Imobiliária, SA (OGI).
The latter company was created to manage the Group’s
entire real-estate assets, so that recent investments in this
area have been made through this company.
The aim is that all the real estate assets be held by OGI
in the future, so all the various properties of the holding
company have been undergoing transfer to this company.
Through OGI, Orey has achieved what was intended with
its creation, notably more efficient management of property
assets, both through better use of the spaces by Group
companies, and for the income generated in the form of
rents received from external companies.
Other Investments
The remaining investments continue to be grouped in this
category and refer to the Non-Strategic Financial Investments,
Other Financial Investments, Deposits and Other Assets areas.

4. Strategic Positioning

A Orey aproveitou este conhecimento e, decorrente da sua
experiência na identificação, gestão e liquidação de Massas
Falidas constituiu ainda em 2010, através da Orey Financial
Brasil (OFB), o Fundo de Investimentos em Participações Orey
FIP I. No final desse ano o FIP I adquiriu à OFB a Sociedade
Veículo detentora dos direitos de Gestão e dos Activos de
outra Massa Falida.

involved, lawyers, the trustee in bankruptcy, the shareholder
and investors. Its complexity, impact and scope provided
Orey with incomparable experience and know-how in the
management of processes of this nature.
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vestidores. A sua complexidade, impacto e abrangência deram
à Orey uma experiência e um nível de Know-how incomparáveis na gestão de processos desta natureza.
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5.

Presentation the Accounts
Presentation Structure

Na sequência da Assembleia Geral realizada em 1 de Junho
de 2009, em que foi aprovada a passagem dos negócios não
financeiros do Grupo para um Fundo de Private Equity, o ano
de 2011 marca o início da implementação da nova metodologia de consolidação que reflectiu este posicionamento do
Grupo como Holding de investimentos.

Following the General Meeting held on June 1, 2009, at which
the transfer of the non-financial businesses of the Group to a
Private Equity Fund was approved, 2011 marks the beginning
of the implementation of the new consolidation method that
reflects this positioning of the Group as an investment holding
company.

No primeiro semestre de 2012 registou-se a passagem das
sub-holdings não financeiras para o Fundo de Private Equity,
sendo registadas na posição financeira como investimentos
financeiros, devido à alienação de partes do capital das entidades que exercem essas actividades, assim como a formalização de acordos parassociais.

In the first half of 2012 the non-financial sub-holding companies
were transferred to the Private Equity Fund, and were recorded
in the financial position as financial investments, due to the
sale of shares in the entities engaged in these activities, and
also to the formalisation of shareholders’ agreements.

Estes acordos parassociais vêm na sequência do processo
de transformação da Orey, que se traduziu na implementação
de um modelo de controlo conjunto, substituindo o controlo
solitário que vinha a ser adoptado pelo Grupo.

These shareholders’ agreement came about in the wake
of the Orey transformation process, which was reflected in
the implementation of a joint-control model, replacing the
individual control that the Group had employed till then.

Após a conclusão das alterações até final de 2012, foi decidido em 2013 alterar o modelo de apresentação de contas,
usando o modelo utilizado pelas instituições financeiras, nas
contas individuais e nas contas consolidadas.

Following the conclusion the changes by the end of 2012, it
was decided in 2013 to alter the model of presentation of
the accounts, when it came to use the model employed by
financial institutions, both in its separate account and its
consolidated accounts.

Esta alteração acontece em resultado das contas consolidadas reflectirem na maioria os registos das sociedades financeiras, em Portugal e no Estrangeiro, ou outras sociedades
com actividade que se enquadram nesta apresentação.
Este facto reflecte um início de um novo ciclo para a Orey e
vem de encontro às decisões tomadas na referida Assembleia
Geral de 1 de Junho de 2009.
Adicionalmente os activos e passivos classificados como
“Activos Classificados como detidos para Venda” e Passivos
classificados como “Passivos relacionados com os Activos
Classificados como detidos para Venda”, que se referem às
participações na Opincrível SGPS e da FAWSPE deixaram de
cumprir com os critérios definidos na IFRS 5 para esta classificação pelo que deixaram de ser apresentados como tal
neste exercício de 2013, sendo alvo de consolidação integral.
.

This change took place as a result of the consolidated accounts
reflecting the majority of the records of financial companies in
Portugal and abroad, or other companies doing business that
falls within this presentation.
This reflects the beginning of a new cycle for Orey and is in
keeping with the decisions taken at the said General Meeting
of June 1, 2009.
Additionally, assets and liabilities classified as Held-for Sale
Assets and as Liabilities related with Held-for-Sale Assets,
which relate to the holdings in OpIncrível SGPS and in
FAWSPE, no longer comply with the criteria set in IFRS 5 for
this classification, and, in 2013, they are no longer presented
as such and are subject to full consolidation.

5. Presentation the Accounts Presentation Structure
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Demonstração dos Resultados
Statement of Income

6.

Financial information and key
facts
Dez-13
Dec-13

Dez-12 Reexpresso Var. Dez-13 / Dez-12
Dec-12 Restated
Change Dec-13 /
Dec-12

Juros e rendimentos similares
Interest & similar income
Juros e encargos similares
Interest & similar costs

910 148

1 955 824

-53%

(5 937 818)

(2 395 826)

148%

Margem Financeira Estrita
Strict Net Interest Income

(5 027 670)

(440 002)

1043%

Rendimentos de serviços e comissões
Services and commissions income
Encargos com serviços e comissões
Services and commissions costs

5 324 541

5 915 360

-10%

(351 042)

(418 413)

-16%

Comissões Líquidas
Net Commissions

4 973 499

5 496 947

-10%

Rendimentos de instrumentos financeiros
Returns on capital instruments
Resultados de alienação de outros activos financeiros
Results of the sale of other financial assets
Resultado de reavaliação cambial
Currency revaluation results
Outros resultados de exploração
Other operating results

1 030 034

527 796

95%

28 715

(534 117)

-105%

(2 146 395)

74 657

-2975%

10 526 027

1 339 034

686%

9 384 210

6 464 315

45%

Custos com pessoal
Staff costs
Gastos gerais administrativos
Operating revenues
Depreciações/Amortizações do exercício
Depreciation(amortisation charges for the period

(4 640 649)

(6 506 999)

-29%

(7 974 712)

(4 305 471)

85%

(384 860)

(362 793)

6%

Custos de Estrutura
Overheads
Provisões Líquidas de reposições e anulações
Provisions net of items written back and written off
Imparidade em outros activos líquida de reversões e recuperações
Impairment of other assets net of reversals and recoveries
Resultados de associadas e empreendimentos conjuntos (equivalência patrimonial)
Results of associates and joint ventures (equity method)

(13 000 221)

(11 175 263)

16%

(1 572 432)

340 435

-562%

(29 328)

(2 017 427)

-99%

10 444 104

(258 339)

-4143%

Resultado antes de impostos e de interesses minoritários
Income before taxes and non-controlling interests

5 226 332

(6 646 280)

-179%

Impostos diferidos
Deferred taxes
Impostos correntes sobre lucros
Corporation tax

(1 390 750)

(83 251)

1571%

(900 255)

(334 098)

169%

Resultado consolidado
Consolidated Net Income

2 935 327

(7 063 629)

-142%

Produto da actividade
Product of the business

Resultados de activos financeiros disponíveis para venda
Results of available-for-sale financial assets
Resultado atribuível a interesses que não controlam
Profit attributable to non-controlling interests

-

16 124 389

-100%

(143 549)

-

-

Resultado consolidado do Grupo Orey
Consolidated net profit of the Orey Group

3 078 876

9 060 760

-66%

0,260

0,764

-66%

0,260

0,764

-66%

Resultado por acção básico
Basic earnings per share
Resultado por acção díluido
Diluted earnings per share

10,00%

29,49%

ROA

3,34%

9,93%

Os resultados consolidados foram 3.078.876 euros, traduzindo-se numa diminuição de 66% relativo ao ano anterior,
contudo e se olharmos para os resultados sem o efeito das
rubricas em descontinuação nota-se um aumento significativo.
Com a diminuição do resultado líquido, o ROE consequentemente diminuiu para 10% e o ROA para 3,34%.
Embora, se tenha mantido um nível muito razoável de resultados, continua a existir uma falta de liquidez na economia
portuguesa, o que impossibilita que o Grupo possa apostar
em novos projectos, em Portugal.
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A consolidated net income was returned in the sum of
€3,078,876, a 66% decrease from the previous year,
though if we look at the results excluding the effect of the
discontinued lines there was a significant increase.
With this decrease of net income, RoE fell to 10% and RoA
to 3.34%.
Although results have been kept at a very reasonable level,
there continues to be a lack of liquidity in the Portuguese
economy, which makes it impossible for the Group to invest
in new projects in Portugal.
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6.

7
Recursos Humanos
Human Resources

RELATÓRIO E CONTAS | ANNUAL REPORT 2013

7.

Human Resources

O capital humano constitui-se como um dos principais Activos do Grupo e é um dos seus factores diferenciadores e de
sucesso. A evolução pessoal e profissional e constituem uma
das prioridades da Administração do Grupo.

Human capital is one of the Group’s main assets and is
one of its differentiating and success factors. Personal and
professional development are one of the priorities of the
Group’s management.

Um dos objectivos estratégicos é, cada vez mais, alinhar
os macros processos de recursos humanos (recrutamento e
selecção, formação e desenvolvimento, sistemas de avaliação de desempenho, sistemas de remuneração e incentivos,
etc.) com o core business da empresa, de forma a maximizar
a criação de valor.

One of the strategic aims is to increasingly align the human
resources macro processes (recruiting and selection, training
and development, performance-assessment systems,
remuneration and incentives systems, etc.) with the
Company’s core business so as to maximise the creation
of value.

7.1

7.1

Recrutamento

Recruiting

O Grupo Orey privilegia o recrutamento interno como ferramenta de promoção da valorização do potencial humano,
proporcionando oportunidades de progressão de carreira e
contribuindo para a manutenção de elevados índices de satisfação e motivação dos quadros da empresa. Sempre que
se verifica necessidade de recrutamento externo o Grupo Orey
conta com a colaboração de alguns parceiros, nomeadamente, empresas de Recrutamento e Selecção e Executive Search.

The Orey Group favours internal recruitment as the tool to
promote the enhancement of the human potential, providing
career development opportunities and contributing to the
maintenance of high levels of satisfaction and motivation
of the Company staff. Where there is a need to recruit staff
outside, the Orey Group relies on the co-operation of several
partners, namely Recruiting and Selection and Executive
Search companies.

7.2

7.2

Formação e Desenvolvimento de Colaboradores

Employee Training and Development

O Plano de Formação do Grupo Orey prevê um investimento
contínuo na formação dos colaboradores, de forma a desenvolver, reforçar e optimizar as suas competências técnicas e
comportamentais, adaptando-os cada vez mais às exigências provocadas pelo crescimento e expansão do Grupo.

The Orey Group’s Training Plan calls for ongoing investment
in employee training, the aim being to develop, strengthen
and optimise their technical and behavioural skills, adapting
them increasingly to the demands created by the Group’s
growth and expansion.

A definição e implementação das acções de formação tem
por finalidade o desenvolvimento e optimização das competências que se pretendem promover na organização, proporcionar o desenvolvimento pessoal e profissional dos colaboradores, bem como promover elevados índices de motivação
e de produtividade e, consequentemente, a rentabilidade
da empresa.

The definition and implementation of training courses is
directed at the development and optimisation of skills within
the organisation, at ensuring the personal and professional
development of the employees and also at encouraging
greater motivation and productivity, thus increasing the
profitability of the Company.

7.3

7.3

Sistemas de Avaliação de Desempenho

Performance Assessment Systems

O Sistema de Avaliação de Desempenho baseia-se nos seguintes pressupostos:

The Performance Assessment System is based on the
following assumptions:

>> Identificação da contribuição de cada um na organização;

>>determination of the contribution of each to the
organisation;

>>Identificação de necessidades de formação, bem como
da adequação de cada colaborador à sua função;

>>determination of the training needs and of the
suitability of each employee to his job;

>>Estimulação dos desempenhos considerados adequados
e desejáveis à realidade de cada empresa do Grupo, sem
perder de vista a plena integração dos colaboradores,
oferecendo instrumentos facilitadores ao desempenho.
Este momento de avaliação permite também ao colaborador clarificar para si mesmo e para a organização, quais as
competências que possui e quais as que poderão ser desenvolvidas, de forma a estar alinhado com as competências da
própria estrutura organizacional, bem como com os valores,
missão e cultura do Grupo.

7.4

Sistemas de Remuneração e Incentivos

O Grupo Orey procura promover uma filosofia de remuneração
e benefícios que proporcione um equilíbrio entre as necessidades dos seus colaboradores e os interesses da organização.
Pretende-se, desta forma, ter um sistema de remuneração justo, adequado e competitivo face ao praticado no mercado,
que promova comportamentos e desempenhos de excelência
e que, por outro lado, permita atrair e reter talentos.

>>stimulating performance considered appropriate to
and desirable for each Group company, without losing
sight of full integration of the employees, providing
performance-simplification instruments.
This moment of assessment also allows employees to clarify
for themselves and for the organisation, what skills they e
has and which can be developed, in order to be aligned with
the competencies of the organisational structure itself, as
well as with the values, mission and culture of the Group.

7.4

Remuneration and Incentives Systems

The Orey Group seeks to promote a remuneration and benefit
philosophy that provides a balance between the needs of its
employees and those of the organisation. The intention is
therefore to have a fair remuneration, suitable and competitive
system vis-à-vis that the ruling in the marketplace, that will
promote excellent performance and behaviour and, on the
other hand, can attract and retain talent.

7. Human Resources
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7.5

Estrutura de Recursos Humanos do Grupo

7.5

A 31 de Dezembro de 2013 e 31 de Dezembro de 2012 o
número de colaboradores do grupo por área de negócio era
o seguinte:

The Group’s Human Resources Structure

As at December 31, 2013, and December 31, 2012, the
number of Group employees by business area is as follows:

SCOA

OSO

Orey Financial

Orey Financial Brazil

SubTotal

Private Equity

2012

7

39

57

23

126

299

425

2013

5

40

60

5

110

332

442

299

TOTAL

332

2012
2013

39
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46

40

57

60
23

5

SCOA
		

OSO

Em Dezembro de 2013 o número total de colaboradores incluídos nas empresas que consolidam integralmente e as
empresas que estão integradas no fundo de Private Equity
era 442. Quando comparado com Dezembro de 2012 verifica-se um aumento de 17 colaboradores.

Orey Financial

5

Orey Financial
Brazil

Private Equity

In December 2013 the total number of employees included
in the companies consolidated using full consolidation and
the included in the Private Equity fund was 442. Compared
to December 2012, there was an increase of 17 employees.

8
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Private Equity

A alocação a Private Equity é feita através do fundo Luxemburguês Orey Capital Partners – Transports and Logistics
– SCA, SICAR. Esperam-se rentabilidades superiores a 10%
com objectivo de 15%.
A Orey Capital Partners Transports and Logistics SCA SICAR
(SICAR), é uma sociedade de investimento em capital de
risco gerida pela Orey Capital Partners GP.
O SICAR tem como objectivo o investimento em empresas
que operem no sector de transportes e logística e com actuação na Península Ibérica, Brasil e África.
O Orey Capital Partners Transports and Logistics SCA SICAR
apresenta um portfolio com um mix de investimento em
mercados em desenvolvimento, como Angola e Moçambique, que representam 64% do valor dos investimentos e
investimentos em mercados desenvolvidos, como Portugal e
Espanha, mas que buscam expansão através de processos
de internacionalização. A aquisição do portfolio de investimento foi efectuada através de leveraged buyouts. É um fundo sectorial, com um foco específico na área de transportes
e logística. Do ponto de vista da alocação geográfica dos
activos, tem como objectivo investir na Península Ibérica,
em África (particularmente em Angola e em Moçambique),
e no Brasil.
É objectivo da sociedade gestora continuar o processo de
captação de capital junto de investidores de modo a poder
concretizar o pipeline de oportunidades de investimento até
agora identificadas.
No final do ano de 2013 o SICAR apresenta um valor de
34,99 milhões de euros, conforme relatório de avaliação de
múltiplos de mercado.
O crescimento verificado nos activos geridos pelo SICAR resultou da revalorização, ao justo valor, dos investimentos.
A criação de valor foi influenciada por uma boa performance operacional demonstrada no crescimento do EBITDA das
empresas do portfolio, quer ao nível do crescimento das
receitas quer também devido a uma maior eficiência nos
custos operação. Verificou-se, ainda, uma melhoria operacional no portfolio localizado na Península Ibérica por força da
introdução de novas linhas de negócio, de um maior foco na
internacionalização das operações e um controlo apertado
da estrutura de custos. Verificou-se, também, até Dezembro
de 2013, uma redução ligeira do nível de Net Debt.

8.

Investment Portfolio Analysis

8.1

Private equity

The allocation to Private Equity is undertaken through the
Luxembourgian fund Orey Capital Partners - Transports and
Logistics - SCA, SICAR. Yields in excess of 10% are expected,
with a 15% target.
Orey Capital Partners Transports and Logistics SCA SICAR
(SICAR) is venture capital investment company managed by
Orey Capital Partners GP.
SICAR aims to invest in companies operating in the transport
and logistics sector operating in the Iberian Peninsula, Brazil
and Africa.
Orey Capital Partners SCA SICAR Transports and Logistics has
a portfolio with a mix of investments in developing markets
such as Angola and Mozambique, which account for 64% of
the amount of the, and investments in developed markets
such as Portugal and Spain, but looking for expansion
through internationalisation processes. The acquisition of the
investment portfolio was made through leveraged buyouts.
It is a sectorial fund with a specific focus on the transport
and logistics area. From the stand of geographical allocation
of assets, it aims to invest in the Iberian Peninsula, Africa
(especially Angola and Mozambique), and Brazil.
The management company aims to continue the process of
attracting capital from investors in order to make good use
of the pipeline of investment opportunities identified so far.
At the end of 2013 SICAR was valued at €34.99 million,
according to the market-multiples valuation report.
The growth seen in the assets managed by SICAR is the
result of the revaluation of the investments at fair value.
The creation of value was driven by the good operational
performance demonstrated in the growth of the EBITDA
growth of the companies included in the portfolio, both in
revenue growth and also either owing to greater efficiency in
operating costs. There was also an operational improvement
in the portfolio located in the Iberian Peninsula by virtue of
the introduction of new business lines, greater focus on the
internationalisation of operations and tight control of the
cost structure. By December 2013 there was also a slight
reduction of Net Debt.

8. Investment Portfolio Analysis
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Activos Estratégicos

8.2

Strategic Assets

Por activos estratégicos entendem-se aqueles onde temos
uma vocação directa de gestão, onde, por princípio, queremos ter uma posição de controlo e onde estamos a longo
prazo. Por essas razões estes são os activos que, nesta nova
lógica, fazem sentido consolidar.

Strategic assets are deemed to be those in which we have
a direct management vocation, where, in principle, we have
a controlling position in the long term. These are therefore
the assets that it makes sense to consolidate from the
standpoint of this new reasoning.

Esperam-se para estes activos rentabilidades superiores a
5% com objectivo de 15%.

Yields greater than 5% are expected for these assets, with
a 15% target.

8.2.1 Orey Financial

8.2.1 Orey Financial

A Orey Financial presta serviços de intermediação financeira
especializados, nas áreas de:

Orey Financial provides specialised financial intermediation
services in the areas of:

i)

i)

Corretagem Online

Online Brokerage

ii) Consultoria de Investimento e Gestão Discricionária

ii) Investment Consultancy and Discretionary Management

iii)	Gestão de Fundos de Investimento Mobiliários

iii) Mutual Fund Management

iv)	Gestão de Fundos de Investimento Imobiliários

iv) Real-Estate Fund Management

v)	Gestão de Fundos de Private Equity

v) Private Equity Fund Management

vi) Concessão de Crédito

vi) Extending Credit

vii) Consultoria sobre a estrutura de capital, estratégia industrial e questões conexas

vii) Consultancy in capital structure, industrial strategy and
related issues

No decorrer do primeiro semestre de 2013, e por intermédio da subsidiária Orey Management B.V., a Orey Financial
adquiriu a Orey Financial Holding, sociedade brasileira detentora da Orey Financial Brasil que actualmente centra a
sua actividade na gestão de passivos (massas insolventes),
sendo esta a principal alteração ocorrida em 2013 da estrutura da Orey Financial.

During the first half of 2013, through its subsidiary Orey
Management BV, Orey Financial acquired Orey Financial
Holding, a Brazilian company which holds the Financial
Brasil, which currently focuses its activity in management of
liabilities (insolvent estates), and this was the main change
in 2013 to the structure of Orey Financial.
As at December 31, 2013 & 2012, total assets under
management and net commissions Of Orey Financial on a
consolidated basis were as follows:

Em 31 de Dezembro de 2013 e de 2012, o total dos activos
sob gestão e das comissões líquidas em base consolidada
da Orey Financial era o seguinte:
TOTAL > Total

2013

2012

(Milh. Euros)
(Thous. Eur)

13 vs 12

		
Activos sob Gestão Assets under Management
175 984
141 175
24,7%
Comissões Líquidas* Net Comissions*
6 154
5 127
20%
* Inclui comissões não relacionadas com os activos sob gestão * Includes comission not related with assets under management

On those dates, assets under management were broken
down by Orey Financial business area as follows:

Nestas mesmas datas, os activos sob gestão repartiam-se
da seguinte forma por área de actividade da Orey Financial:

Activos sob Gestão > Assets Under Management

2013

2012

13 vs 12

Corretagem Online
Online Brokerage
Consultoria de Inv. E Gestão Discricionária
Investment Consultancy and Discretionary Management
Fundos de Investimento Mobiliário
Mutual Fund Management
Fundos de Investimento Imobiliário
Real-Estate Fund Management
Private Equity
Gestão de Passivos
Liability Management

52 913

33 502

57,9%

57 805

59 853

-3,4%

1 152

3 151

-63,4%

11 542

12 645

-8,7%

34 998

32 024

9,3%

17 575

-

-

175 984

141 175

-24,7%

Total Gerido Total Managed

(Milh. Euros)
(Thous. Eur)
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Corretagem Online

Na área de corretagem online, o ano de 2013 apresentou um
crescimento dos activos sob gestão de 27% em Portugal e de
127% em Espanha, um crescimento significativo face ao ano
de 2012. Ainda assim, apesar da redução observada do volume de transacções em Portugal e de um volume praticamente
inalterado em Espanha, é sempre gratificante confirmar os
aumentos das comissões angariadas e do número de novos
clientes no âmbito desta actividade, especialmente na Sucursal de Espanha, onde esse crescimento foi mais significativo.
A Orey Financial prossegue a aposta na formação dos clientes, seja em colaboração com a Deco Proteste (Curso de
bolsa “Invista Melhor”), seja através da Queiroga Carrilho
(curso especializado em Forex) ou ainda pela disponibilização de ferramentas gratuitas como o FXGPS e o “Peça
que Nós Pesquisamos”. Em Espanha foi também mantida a
presença e participação nas iniciativas “Sala de Inversión” e
“Panel de Análisis”.

8.2.1.1

Online Brokerage

In the online brokerage 2013 of assets under management
grew by 27% in Portugal and by 127% in Spain, a significant
increase compared to 2012. Even so, despite the reduction
of the volume of transactions in Portugal and the almost
unchanged volume in Spain, it is always gratifying to confirm
the increases of commissions collected and of the number of
new customers within the scope of this business, especially
at the Spain Branch, where this growth was more significant.
Orey Financial continues to focus on training the clients,
both in collaboration with Deco Proteste (“Invest Better”
stock market course), and through Queiroga Carrilho (course
specialising in Forex) and also by providing free tools such
as the FXGPS and the “Ask and We’ll Search”. In Spain
presence and participation in the “Sala de Inversión” and
“Panel de Análisis” initiatives was also continued.

Corretagem Portugal > Bokerage Portugal

2013

Activos sob Gestão > Assets Under Management

2012

13 vs 12

29 388

23 148

27,0%

7 625 836

11 273 315

-32,4%

Comissões Líquidas > Net Comissions

3 505

3 159

11,0%

Nº de Clientes > Clients

2 994

2 415

24,0%

Volume de transacções (CFD e FX) > Transactions Volume (CFD e FX)

Confirmando o potencial observado, e como se pode verificar no quadro abaixo, a actividade da Sucursal de Espanha
evidenciou uma vez mais a tendência de aumento significativo de novos clientes (+47,8%), novamente acompanhada
pelo aumento das comissões e dos activos sob gestão, certificando e consolidando o crescimento firme e sustentado
desta operação.

Confirming the observed potential, and as can be seen in
the following table, the business of the Spanish Branch
showed once again the trend of significant increase of new
customers (up 47.8%), again accompanied by an increase
of commissions and of assets under management, certifying
and consolidating the steady and sustained growth of this
operation.

Corretagem ESPANHA > Bokerage SPAIN

2013

Activos sob Gestão > Assets Under Management
Volume de transacções (CFD e FX) > Transactions Volume (CFD e FX)
Comissões Líquidas > Net Comissions
Nº de Clientes > Clients

8.2.1.2

Consultoria de Investimento e Gestão
Discricionária

Ao longo do ano, manteve-se a tendência para a diversificação de investimentos. No entanto, verificou-se uma maior
apetência dos investidores para privilegiar o investimento
em produtos de taxa fixa. A oferta de estratégias e de produtos de taxa fixa, com objectivos de retorno focados no
médio/longo prazo, foi ao encontro dessa procura.
Desta forma, 2013 ficou marcado por um aumento da oferta
de produtos de taxa fixa, permitindo assim fidelizar e aumentar o envolvimento dos clientes existentes, bem como
contribuir para a captação de novos clientes, sendo que
a base de clientes com serviços de consultoria de investimento apresentou um crescimento apreciável nos últimos
12 meses.
O aumento da base de clientes ficou igualmente associado
à consolidação do aumento da cobertura do território nacional, já iniciada no ano de 2011. Neste sentido, face ao
mesmo período de 2012, em 2013 assistimos a um aumento
do número de clientes de 17%, que ainda assim não foi
suficiente para evitar uma redução dos activos sob gestão
nesta actividade, de 3,4%.

(Milh. Euros)
(Thous. Eur)

8.2.1.2

2012

13 vs 12

23 525

10 354

127,2%

2 582 531

2 568 432

0,5%

948

655

44,6%

1 763

1 193

47,8%

(Milh. Euros)
(Thous. Eur)

Investment Consultancy and Discretionary
Management

Throughout the year, the trend towards diversification of
investments was maintained. However, there was a greater
investor propensity to invest in fixed-income securities. The
offer of fixed-rate strategies and products, with yield goals
focused on the medium/long term, was in keeping with
this demand.
In this way, 2013 was marked by an increase in the supply
of fixed-rate products, thus increasing the involvement and
loyalty of existing customers as well as helping to attract new
clients, the client base with investment advisory services
having returned considerable growth in the past 12 months.
The increase of the customer base was also associated with
the consolidation of the increased coverage of the national
territory, begun in 2011. In this, compared to the same
period 2012, in 2013 client numbers increased 17%, that still
was not enough to prevent a 3.4% decrease of assets under
management in this area.

8. Investment Portfolio Analysis

8.2.1.1

During 2013, the most relevant aspects of the business of
each of these areas can be summarised as follows:
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Durante o ano de 2013, os aspectos mais relevantes da actividade de cada uma destas áreas podem ser resumidos nos
seguintes termos:
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Consultoria de Investimento e Gestão Discricionária
Investment Consultancy and Discretionary Management
Activos sob Gestão > Assets Under Management

8. Investment Portfolio Analysis

13 vs 12

57 805

59 853

-3,4%

595

630

-5,5%

Nº de Clientes > Clients

563

481

17,0%

8.2.1.3

8. Análise do Portfólio de Investimentos

2012

Comissões Líquidas > Net Comissions

Com o intuito de reforçar a aposta na consultadoria de investimento, que consequentemente implicará um maior envolvimento e partilha de informação com o cliente na gestão
da sua carteira, o serviço de gestão discricionária deixou
de ser disponibilizado aos clientes desde 30 de Setembro
de 2013.
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2013

Gestão de Fundos de Investimento Mobiliário

(Milh. Euros)
(Thous. Eur)

In order to strengthen the focus on investment consultancy,
which in turn will imply greater involvement and information
sharing with the clients in managing their portfolios, the
discretionary management service has not been available to
clients since September 30, 2013.

8.2.1.3

Mutual Fund Management

Desde a sua criação em 1999, o fundo (Orey Opportunity
Fund) apresentou uma rentabilidade média anual de 6,3%,
com uma volatilidade de 7,6%.

Since its creation in 1999, the fund (Orey Opportunity Fund)
has provided an average annual return of 6.3% with a
volatility of 7.6%.

Porém, o fundo encontra-se em processo de liquidação que
se estima concretizar no decorrer do primeiro semestre de
2014, estando na origem e justificando a variação negativa
de activos sob gestão e comissões liquidas apresentadas no
quadro abaixo.

However, the fund is in liquidation which is expected to
be concluded during the first half of 2014, the cause of
and justification for this being the negative change in assets
under management and net commissions presented in the
table below.

Fundos de Investimento Mobiliário
Mutual Fund Management

2013

2012

13 vs 12

Activos sob Gestão > Assets Under Management

1 152

3 151

-63,4%

37

86

-57,7%

Comissões Líquidas > Net Comissions

8.2.1.4

Gestão de Fundos de Investimento Imobiliário

8.2.1.4

(Milh. Euros)
(Thous. Eur)

Real-Estate Fund Management

O mercado imobiliário foi um dos sectores económicos mais
negativamente afectados pelo actual período de resgate e
assistência financeira.

The real-estate market was one of the economic sectors most
adversely affected by the current bail-out and financial aid.

A conjugação de uma forte desalavancagem bancária com a
quebra abrupta e muito focalizada no financiamento disponível para o sector, tem colocado enormes desafios a todos os
agentes económicos, principalmente construtores e promotores imobiliários, o que se reflecte num aumento do número
de insolvências e num crescimento do volume global de crédito malparado para níveis sem precedente para este sector.

The combination of strong banking deleveraging with the
sudden and very focused downturn of financing available to
the sector has raised enormous challenges for all economic
agents, especially builders and property developers, reflected
in an increase in the number of insolvencies and in the growth
of the overall volume of bad loans to unprecedented levels
in this sector.

Existem, no entanto, já alguns sinais que poderão indicar o
início de inversão de ciclo, neste primeiro momento apenas
no mercado prime. A procura induzida pelos Golden Visa
está a ter reflexos positivos no mercado residencial prime na
zona de Lisboa, com um aumento considerável do número
de transacções e do valor médio unitário de venda, e o reaparecimento de investidores institucionais internacionais no
mercado português, com algumas transacções de imobiliário
comercial de dimensão relevante já efectuadas em 2013, tem
criado a expectativa que o acentuado ajustamento de preços
dos últimos cinco anos poderá já estar concluído.
Relativamente aos fundos geridos pela Orey Financial, em 31
de Dezembro de 2013 encontravam-se em actividade dois fundos (menos um que no mesmo período do ano anterior) com
um valor líquido global de 11,5 milhões de euros. Recorde-se
que no terceiro trimestre de 2012 havia sido já liquidado o
Fundo Incity – FEIIF, e o Fundo REF – Real Estate Fund – FIIF
foi encerrado já no decorrer do primeiro semestre de 2013.
Fundos de Investimento IMobiliário
Real-Estate Fund Management

There are, however, already some signs that may indicate the
beginning of a reversal of the cycle, initially just in the prime
market. The Golden Visa induced demand is having a positive
impact on the prime residential market in the Lisbon area,
with a considerable increase in the number of transactions
and average unit sales price, and the reappearance of
international institutional investors in the Portuguese market,
with several transactions of commercial real estate of relevant
dimension in 2013 has created expectations that the sharp
price adjustment over the past five years may have come to
an end.
Regarding the funds managed by Orey Financial as at
December 31, 2013, two funds were active (one less than at
the same time last year) with a total value of €11.5 million. It
should be recalled that in the third quarter of 2012 the Incity
Fund - FEIIF had already been wound up, and the REF - Real
Estate Fund- FIIF was shut down during the first half of 2013.
2013

2012

13 vs 12

11 542

12 645

-8,7%

Comissões Líquidas > Net Comissions

93

95

-2,4%

Nº Fundos > Funds

2

3

-33,3%

Activos sob Gestão > Assets Under Management

(Milh. Euros)
(Thous. Eur)
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A Orey Financial tem vindo a concentrar a sua actividade
nesta área no fundo Orey Capital Partners Transports and
Logistics SCA SICAR (fundo de Buyout na sua essência), que
no final e 2013 e 2012 apresentava os seguintes indicadores:

8.2.1.5

Private equity

Orey Financial has been focusing its activity in this area on
the Orey Capital Partners Transports and Logistics SCA SICAR
(a Buyout fund in essence), the indicators of which at the
end of 2013 and 2012 were as follows:

Fundo de Private Equity > Private Equity

2013

2012

13 vs 12

Activos sob Gestão > Assets Under Management

34 998

32 024

9,3%

440

468

-6,0%

Comissões Líquidas > Net Comissions

(Milh. Euros)
(Thous. Eur)

O Orey Capital Partners Transports and Logistics SCA SICAR
apresenta um portfolio com um mix de investimento em mercados em desenvolvimento, como Angola e Moçambique, que
representam 64% do valor dos investimentos e investimentos
em mercados desenvolvidos, como Portugal e Espanha, mas
que buscam expansão através de processos de internacionalização. A aquisição do portfolio de investimento foi efectuada
através de leveraged buyouts. É um fundo sectorial, com um
foco específico na área de transportes e logística. Do ponto
de vista da alocação geográfica dos activos, tem como objectivo investir na Península Ibérica, em África (particularmente
em Angola e em Moçambique), e no Brasil.

Orey Capital Partners SCA SICAR Transports and Logistics has
a portfolio with a mix of investments in developing markets
such as Angola and Mozambique, which account for 64% of
the amount of the, and investments in developed markets
such as Portugal and Spain, but looking for expansion
through internationalisation processes. The acquisition of the
investment portfolio was made through leveraged buyouts.
It is a sectoral fund with a specific focus on the transport
and logistics area. From the stand of geographical allocation
of assets, it aims to invest in the Iberian Peninsula, Africa
(especially Angola and Mozambique), and Brazil.

O General Partner manteve iniciativas de road-show com vista à captação de investidores adicionais para o SICAR.

The General Partner continues its road-show activities aimed
at attracting additional investors for the SICAR.

8.2.1.6

8.2.1.6

Concessão de Crédito

Fortemente condicionado pelos reduzidos níveis de liquidez
do sector financeiro, que mantém condições muito restritivas
e limitadas de acesso ao crédito, 2013 ficou novamente marcado, à semelhança do que tinha acontecido nos anos precedentes, por um número reduzido de emissões de dívida por parte
de empresas portuguesas, impedindo o acesso ao funding
indispensável para uma maior dinamização desta actividade.
Neste contexto, procurando maximizar as sinergias entre as
diversas áreas de negócio da Orey Financial, a actividade de
concessão de crédito continuou a centrar-se no Crédito para
Aquisição de Valores Mobiliários (Crédito ao Investimento),
contribuindo para a dinamização das actividades de Consultoria de Investimento e Gestão Discricionária, e facilitando a
gestão do risco de crédito.

Extending Credit

Strongly influenced by low liquidity levels in the financial
sector, which continues to have has very restrictive, limited
conditions of access to credit, 2013 was again marked, as
in preceding years, by a small number of debt issues by
Portuguese companies, preventing access to the funding
indispensable to greater dynamism of this activity.
In this context, seeking to maximise synergies between Orey
Financial’s various business areas, lending activity continued
to focus on the Credit for the Acquisition of Securities
(Investment Credit), helping to foster Investment Advisory
and Discretionary Management business and simplifying
management of the credit risk.

Crédito > Extending Credit

2013

2012

13 vs 12

Crédito a clientes > Credit to clients

3 628

4 754

-23,7%

409

395

3,4%

Margem Financeira > Financial Margin

Apesar da actual notação de rating da Orey Financial de BBB,
e dos sinais positivos de aumento de liquidez observados
no final de 2012 e início de 2013 no mercado obrigacionista,
a notação de rating de emissões portuguesas condicionaram
os esforços que vinham sendo desenvolvidos de dinamização desta actividade, cujo desenvolvimento se mantém
entre os objectivos estabelecidos para um futuro próximo.

8.2.1.7

Corporate Finance

O serviço de Corporate Finance é assegurado por uma equipa preparada para prestar de forma independente, a nível
nacional e internacional, um vasto conjunto de serviços e
soluções personalizadas de assessoria e assistência em:
>>Fusões, Aquisições e Alienações (M&A)
>>Finance Advisory
>>Project Finance
>>Avaliação de Empresas e Negócios

(Milh. Euros)
(Thous. Eur)

Despite Orey Financial’s current rating notation of BBB the
and positive signs of increased liquidity seen in late 2012
and early 2013 in the bond market, the ratings of Portuguese
emissions conditioned the efforts being made to stimulate
this activity, development of which continues to be one of
the objectives established for the near future.

8.2.1.7

Corporate Finance

The Corporate Finance service is provided by a team ready
to provide independently, nationally and internationally, a
wide range of customised services and solutions involving
consultancy and assistance in:
>>Mergers, Acquisitions and Disposals (M&A)
>>Finance Advisory
>>Project Finance
>>Companies and Business Valuation

8. Investment Portfolio Analysis
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>>Reestruturação Empresarial

>>Corporate Restructuring

>>Estratégia Empresarial

>>Corporate Strategy

>>Estruturação e Montagem de Veículos de Investimento.

>>Structuring and Setting up Investment Vehicles.

As dificuldades económicas e financeiras nos países do sul
da Zona Euro e em particular no mercado português têm
mantido uma forte pressão sobre o mercado de M&A, cujos
números são de algum modo disfarçados pela onda de privatizações e de consolidação de empresas registada em alguns sectores de elevada dimensão como o sector energético, segurador e de telecomunicações. Segundo fontes de
mercado, 2013 registou um crescimento de 18% no número
de transacções quando comprado com 2012 e um volume de
investimento que atingiu 18.3 biliões de euros.

The economic and financial difficulties in the southern
countries of the Eurozone and in particular the Portuguese
market have maintained strong pressure on the M&A
market, the numbers of which are somewhat disguised by
the wave of privatisations and consolidation of companies
seen in some major sectors such as energy, insurance and
telecommunications. According to market sources, the
number of transactions in 2013 grew by 18% when compared
with 2012, the investment volume amounting to €18.3 billion.

A Orey Financial tem procurado posicionar-se no mercado
com o intuito de divulgar e fomentar as suas competências,
reforçando a experiência adquirida ao longo dos últimos
anos e posicionando-se cada vez mais como uma entidade
capaz de prestar um serviço de elevada qualidade às de
pequenas e médias empresas em processos complexos e
exigentes desta natureza.

Orey Financial has sought to position itself in the market in
order to promote and foster its skills, building on experience
gained in recent years and positioning itself increasingly as
an entity able to provide high quality service to small and
medium enterprises in complex and demanding processes
of this nature.

Contudo, em 2013 a actividade de Corporate Finance teve
um marco particularmente relevante pelo papel de destaque
na assessoria à aquisição do Banco Inversis (Espanha) por
parte da Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A. (SCOA),
num negócio avaliado em cerca de 217 milhões de Euros. Ao
longo de vários meses a Orey Financial apoiou a SCOA no
complexo processo de venda do banco espanhol dedicado à
gestão de investimentos que conta com cerca de 350 colaboradores, mais de 55 mil clientes, um volume de negócios
de 67 milhões de Euros e activos sob gestão superiores a
45 mil milhões de euros.

However, in 2013 the Corporate Finance business achieved
a particularly important milestone in March role in providing
counselling in the acquisition of Banco Inversis (Spain) by
Sociedade Comercial Orey Antunes, SA (SCOA), in a deal
valued at about 217 million euros. Over several months Orey
Financial supported SCOA in the complex process of the sale
of the Spanish bank engaged in investment management,
which has some 350 employees, over 55,000 customers, a
turnover of €67 million and assets under management in
excess of €45 billion.

Adicionalmente, em linha com a matriz de actuação do Grupo Orey, foram mantidos activos projectos que envolvem
diversos mercados geográficos para além do português, nomeadamente, Brasil, Espanha, Angola, Itália e Luxemburgo
onde a Orey Financial prossegue a estruturação de investimentos, a implementação de veículos de investimento especializados, a captação de financiamento e ainda diversos
mandatos de M&A e projectos de assessoria estratégica e
financeira.

Additionally, in line with the Orey Group’s operational matrix,
projects involving several geographic markets other than the
Portuguese were kept active, namely, Brazil, Spain, Angola,
Italy and Luxembourg, where Orey Financial structures
investments, implements specialised investment vehicles,
attracts funding and also undertakes several M & A mandates
and strategic and financial advisory projects.

Para 2014 e em linha com o processo de reorganização
estratégica da Orey Financial Brasil, a área de Corporate
Finance pretende dinamizar a sua actividade numa lógica
cross-border e potenciar as oportunidades geradas pelo interesse dos investidores portugueses no mercado brasileiro
e pelo interesse cada vez maior dos investidores brasileiros
no mercado português.

For 2014 and in line with the process of strategic
reorganisation of Orey Financial Brasil, the Corporate Finance
area intends to foster its business in a cross-border rationale
and to leverage the opportunities generated by the interest
of Portuguese investors in the Brazilian market and by the
growing interest of Brazilian investors in the Portuguese
market.

8.2.1.8

Gestão de passivos

Fruto do dinâmico crescimento da economia brasileira e do
consequente aumento da concorrência por parte de grandes
Players mundiais na gestão de Fundos de Investimento e na
Gestão de Carteiras de clientes particulares, a Orey Financial
Brasil conduziu um processo de reorganização estratégica, concluído no início de 2013, com o intuito de focar a sua actividade num nicho de mercado na qual é altamente especializada.
Deste modo, desde 2013 que a Orey Financial Brasil centrou
a sua actividade de Gestão de Activos Distressed (insolvências) e na gestão de Investimentos em Situações Especiais.
As operações de activos Distressed estruturadas e geridas
pela Orey Financial Brasil representam um grande avanço no
mercado brasileiro, onde este tipo de activos tem sido inadequadamente explorados enquanto produtos de investimento.
O track-record na gestão bem-sucedida destas transacções
proporciona à Orey Financial Brasil uma compreensão profunda, uma experiência e expertise ímpares e o acesso privilegiado aos diferentes participantes do mercado, características essenciais para lidar com sucesso com processos
complexos desta natureza.
Adicionalmente, como complemento a esta actividade e fru-

8.2.1.8

Liability Management

As a result of the dynamic growth of the Brazilian economy
and the consequent increase of competition by major global
players in the management of Investment Funds and in
Portfolio Management for private clients, Orey Financial Brasil
conducted a strategic reorganisation process, completed in
early 2013, in order to focus its business on a niche market
in which it is highly specialised.
Thus, since 2013 Orey Financial Brasil has focused its
business on Management of Distressed Assets (insolvencies)
and on management of Investments in Special Situations.
The distressed assets operations structured and managed
by Orey Financial Brasil constitute a major advance in the
Brazilian market, where such assets have been inadequately
exploited as investment products.
The track record in the successful management of these
transactions provides Orey Financial Brasil with a deep
understanding, experience and unrivalled expertise
and privileged access to the various market players,
characteristics essential for successfully dealing with
complex cases of this nature.
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A Orey Serviços & Organização, empresa de serviços partilhados, é hoje uma área estratégica para a Orey. Além
dos ganhos ao nível dos custos de acesso a soluções, da
optimização das ferramentas à disposição das diferentes
empresas, da integração dos modelos ao nível do Grupo,
destaca-se a elevada eficiência e a capacidade de resposta
na integração de novas empresas e de novos investimentos.

8.2.2 Orey Serviços e Organização
Orey Serviços & Organização, a shared-services company, is
now a strategic area for Orey. Besides the gains in the cost
of access to solutions, optimisation of the tools available
to the various companies and the integration of models at
Group level, there is great efficiency and response capacity
in the integration of new businesses and new investments.

Em 2013 esta unidade alcançou um volume de facturação de
cerca de 2,11 milhões de Euros e um Resultado Líquido de
aproximadamente 47 mil Euros.

During 2013 this unit achieved a turnover of about €2.11
million and a net profit of approximately €47,000.

8.3

8.3

Investimentos Alternativos

Alternative Investments

Por Investimentos Alternativos entendem-se aqueles onde o
retorno não depende do mercado, mas sim de outros factores nomeadamente do gestor. Incluem-se aqui hedge funds,
special situation funds, Distressed Funds, e todo o tipo de
investimentos não clássicos.

Alternative Investments are understood to be those where
the return does not depend on the market, but on other
factors, the manager in particular. This includes hedge funds,
special-situation funds, distressed funds and all types of
non-classical investments.

O objectivo é atingir rentabilidades anuais de 30%.

The aim is to achieve annual returns of 30%.

Estes investimentos referem-se à FAWSPE e à OP Incrível,
ambos relativos a situações Distressed no Brasil. Estes investimentos têm uma duração temporal superior a um ano e
o seu retorno só é realizável no final do processo.

These investments relate to FAWSPE and OP Incrível, both
relating to distressed situations in Brazil. These investments
have a duration of more than one year and their return is
realisable only at the end of the process.

8.4

8.4

Imobiliário

Por Imobiliário entendem-se investimentos em imóveis directa ou indirectamente, em qualquer território. Podem ser
feitos numa lógica de arrendamento ou de promoção imobiliária.
O objectivo é atingir rentabilidades anuais de 8%.
O património imobiliário do Grupo encontra-se classificado
como Activos Fixos Tangíveis e Propriedades de Investimento e distribuído da seguinte forma:

Real Estate

Real Estate is understood to mean direct or indirect realestate investments in any territory. The investments may
be undertaken from a standpoint of leasing or of property
development.
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The aim is to achieve annual returns of 8%.
The Group’s real estate assets are classified as Property, plant
and equipment and as Investment property and distributed
as follows:

Imóveis > Properties	Área Bruta Total m2 Total gross area / m2
Rua dos trabalhadores do Mar, nº16, 2º piso, sala D - Setúbal

228

Rua Espírito Santo nº187 Leça da Palmeira - Matosinhos

732

Rua Roberto Ivens, 317 - Matosinhos

407

Dois Armazéns localizados no complexo logístico Leziria Park em Forte da Casa - Vila Franca de Xira

4 370

Rua São Francisco de Borja, 63 - Lisboa

710

Rua da Arriaga, 2 - Lapa - Lisboa

229

Propriedades de Investimento > Properties	Área Bruta Total m2 Total gross area / m2
Rua dos Remolares, 12 a 18 - Lisboa

1 380

Rua Luísa Holstein, 20 / Rua Maria Santa Isabel Saint-Léger, 5, Álcântara - Lisboa

2 134

Rua do Patrocínio, 63 - 3ºB - Lisboa
Rua Luísa Holstein, 18, Álcântara - Lisboa

8. Investment Portfolio Analysis

8.2.2 Orey Serviços e Organização

Additionally, as a complement to this activity and as a result
of its experience and know-how, it also advises on Corporate
Finance and Real Estate.

69
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8. Análise do Portfólio de Investimentos

to da sua experiência e know-how, presta ainda assessoria
em Corporate Finance e Imobiliário.
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8.5

Listed Equities

Por Listed Equities entendem-se investimentos em acções
cotadas em bolsa directa ou indirectamente, em qualquer
território. Podem ser feitos numa lógica de trading ou de
médio prazo.
Estes activos não têm actualmente representação nos Activos do grupo (numa lógica de investimentos).

8. Investment Portfolio Analysis

8.6

8. Análise do Portfólio de Investimentos
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Fixed Income

8.5

Listed Equities

Listed Equities is understood to mean direct or indirect
investments in shares listed in any territory. The investments
can be made in a trading or medium term reasoning.
These assets currently account for little as part of the Group’s
assets (from an investment standpoint).

8.6

Fixed Income

Por Fixed Income entendem-se investimentos em obrigações
Sovereign ou Corporate feitas directa ou indirectamente
através de fundos, em qualquer território. Podem ser feitos
numa lógica de trading ou de médio prazo.

Fixed Income is understood to be investments in Sovereign
or Corporate bonds made directly or indirectly through funds,
in any territory. The investments can be made in a trading or
medium term reasoning.

O objectivo é atingir rentabilidades anuais de 10%. Cada
caso é analisado numa base risco/retorno.

The aim is to achieve annual returns of 10%. Each case is
analysed on a risk/return basis.

Incluem-se nestes investimentos a carteira própria de obrigações, emitidas durante o segundo trimestre de 2013, em
que a Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A. detém 3,120
milhões de Euros e a Orey Financial IFIC S.A. detém 2,454
milhões de Euros. É expectável que estas obrigações sejam
colocadas no mercado secundário até ao final primeiro semestre de 2014.

Included in these investments is the own portfolio of bonds
issued during the second quarter of 2013, in which Sociedade
Comercial Orey Antunes, SA, holds €3,120 million and Orey
Financial IFIC, SA, holds €2.454 million. It is expected that
these obligations will be placed on the secondary market by
the end of the first half of 2014.

8.7

Cash & Deposits

Por Cash and Deposits entende-se caixa ou depósitos bancários feitas directa ou indirectamente através de fundos, em
qualquer território.
De qualquer forma, cada caso é analisado numa base risco/
retorno, sobretudo nos tempos em que o risco dos bancos
é um tema complexo.

8.8

Outros Activos

Esta rubrica engloba os restantes activos, nomeadamente
Activos Fixos Tangíveis, Activos Intangíveis, Activos por Impostos Diferidos, Contas a Receber e Diferimentos.

8.7

Cash & Deposits

Cash and Deposits are understood as cash or bank deposits
made directly or indirectly through funds, in any territory.
Anyway, each case is examined on a risk/return basis,
especially in times when the risk of the banks is a complex
issue!

8.8

Other Assets

This item includes all other assets, including Tangible Fixed
Assets, Intangible Assets, Deferred Tax Assets, Receivables
and Deferrals.

9
Objectivos e Políticas em
Matéria de Gestão de Risco
Goals and Objectives in the
Matter of Risk Management
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A Gestão de Riscos é peça crucial no desenvolvimento sustentável, uma vez que tem como objectivo o controlo das
oportunidades e das ameaças que podem afectar o bom desempenho do Grupo Orey. Este esforço de controlo das variáveis às quais estamos expostos e que condicionam o êxito
do Grupo faz parte do compromisso assumido com todas as
partes relacionadas e intervenientes nos negócios do Grupo.
O risco de estratégia é considerado como sendo o principal
risco a que a Orey está sujeita. Relativamente ao risco de
estratégia, a Comissão Executiva recorre frequentemente a
entidades externas – Consultores, com o objectivo de traçarem um plano estratégico, ou avaliação de um já existente,
e que em conjunto com a Comissão Executiva, efectuam a
respectiva avaliação face aos cenários considerados.
O risco reputacional é também um risco relevante a que a
Orey está sujeita, sendo transversal a todo o Grupo. Este
baseia-se na forma de como os clientes, parceiros e accionistas/investidores vêem a Orey. A sua avaliação fundamenta-se na identidade da Orey, sua visão e estratégia, assim
como a sua actuação ao longo do tempo e responsabilidade
social. O risco reputacional é, portanto, a perda potencial da
reputação, através de publicidade negativa, perda de rendimento, litígios, declínio na base de clientes ou saída de
colaboradores relevantes.

9.

Goals and Policies in the Matter
of Risk Management

Risk management is crucial to sustainable development,
since it aims to control the opportunities and threats that
may affect the performance of the Orey Group. This effort to
control the variables to which we are exposed and condition
the success of the Group is part of its commitment to all
related parties and stakeholders in the business of the
Group.
The risk strategy is deemed to be the main risk to which
the Orey is exposed. With regard to the strategy risk, the
Executive Committee makes frequent use of external entities
– consultants – with a view to drawing up a strategic plan or
to appraise an existing one, which, in conjunction with the
Executive Committee, perform the assessment in the light of
the scenarios under consideration.
The reputational risk is also a relevant risk to which Orey
is subject, one transverse to the entire Group. It is based
on the way in which customers; shareholders and investors
view Orey. Their assessment is based on Orey’s identity,
its vision and strategy, its activity over time and its social
responsibility. Reputational risk is therefore the potential
loss of reputation through negative publicity, loss of income,
litigation, decline of the customer base or departure of
important employees.

O risco operacional é também considerado como um dos
principais a que a Orey se encontra sujeita, sendo definido
como a potencial ocorrência de falhas relacionadas a pessoas, a especificações contratuais e documentações, à tecnologia, à infra-estrutura e desastres, a projectos, a influências
externas e relações com clientes. A estrutura organizacional
compreende papéis e responsabilidades, identifica linhas
hierárquicas, assegura a comunicação apropriada e oferece
ferramentas e sistemas que permitem a adequada gestão do
Risco Operacional, tendo sempre por base a dimensão da
empresa e as respectivas necessidades.

Operational risk is also considered one of the main risks
to which Orey is exposed. It is defined as the potential
occurrence of failures related with people, contractual
specifications and documentation, technology, infrastructure
and disasters, projects, external influences and customer
relations. The organisational structure involves roles and
responsibilities, determines the lines of the hierarchy,
ensures appropriate communications and provides tools and
systems allowing adequate Operational-Risk management,
based at all times on the Company’s size and on its needs.

Mais, a Sociedade, através da área de Planeamento e Controlo de Gestão, tem como objectivo primordial a redução do
impacto destes riscos, e consequentemente das respectivas
implicações no negócio.

Furthermore, the Company, through the Planning &
Management Control area, has as a prime objective a
reduction of the impact of these risks and, consequently, of
their implications as far as the business is concerned.

Caso haja necessidade de intervenção imediata em alguma
situação/área, revelando-se a existência de riscos materialmente significativos para a Sociedade, a Comissão Executiva
admite recorrer a uma consultoria externa para o efeito.

Should a need arise for immediate intervention in any
situation/ area revealing the existence of materially
significant risks for the Company, the Executive Committee
is prepared to call in an external consultant for the purpose.

No que respeita à análise de investimentos e do risco, nas
várias vertentes, foi criada, na sucursal da sociedade em
Madrid, uma função de assets e liabilities manager. No que
respeita às outras áreas a Orey Financial presta os serviços
necessários à Sociedade.

With regard to investment and risk analysis, in the various
aspects, the post of assets and liabilities management was
created at the Company’s branch in Madrid. As regards other
areas Orey Financial provides the necessary services to the
Company.

9. Goals and Policies in the Matter of Risk Management

Objectivos e políticas em
matéria de gestão de risco
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Remunerações dos Orgãos Sociais
Remuneration of Governing Bodies

RELATÓRIO E CONTAS | ANNUAL REPORT 2013

10. Remunerações dos Órgãos
Sociais

10. Remuneration of Governing
Bodies

Em 31 de Dezembro de 2013, as remunerações pagas aos
Órgãos Sociais da Sociedade, respeitam exclusivamente a
benefícios de curto prazo, e foram os seguintes:

As at December 31, 2013, remuneration paid to the Company’s
Governing Bodies has to do solely with short-term benefits,
as follows:

Remunerações auferidas pelo pessoal chave > Remuneration earned by key personnel

2013

2012

Conselho de administração > Board of directors

819 991

622 316

Conselho fiscal > Audit Committee

24 000

21 000

10. Remuneration of Governing Bodies

		
(Euro)

10. Remunerações dos Orgãos Sociais
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11
Eventos mais significativos do ano
(incluindo posteriores)
Highlights of the year
(including subsequent events)
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11. Highlights of the year
(including subsequent events)

A 18 de Março a Orey informou sobre convocatória para Assembleia Geral de Accionistas a realizar dia 8 de Abril de 2013.

18 | 03

On March 18, Orey provides information on the notice of the
General Meeting to be held on April 8, 2013.

A 18 de Março a Orey informou sobre Relatório e Contas do
exercício de 2012 – Proposta a apresentar à Assembleia Geral
de Accionistas.

18 | 03

On March 18 Orey provides information on the 2012 Report
& Accounts - Proposal to be submitted to the Annual General
Meeting.

A 18 de Março a Orey informou sobre propostas à Assembleia
Geral de Accionistas a realizar dia 8 de Abril de 2013.

18 | 03

On March 18, Orey provides information on the notice of the
General Meeting to be held on April 8, 2013.

A 18 de Março a Orey informou sobre Relatório de Governo
das Sociedades de 2012 – Proposta a apresentar à Assembleia Geral de Accionistas.

18 | 03

On March 18 Orey provides information on the 2012 Corporate
Governance Report - Proposal to be submitted to the Annual
General Meeting.

A 18 de Março a Orey informou sobre os resultados consolidados de 2012.

18 | 03

On March 18, Orey provides information on the 2012
consolidated results.

A 19 de Março a Orey informou sobre a justificação da sua
proposta de deliberação de limitação do direito de preferência relativamente ao aumento de capital proposto.

19 | 03

On March 19 Orey provides information on the justification for
its proposed resolution to limit the pre-emptive rights relating
to the proposed share capital increase.

A 1 de Abril a Orey informou sobre Síntese Anual de Informação Divulgada em 2012.

01 | 04

On April 1, Orey provides information on the Annual Summary
of Information Divulged in 2012.

A 8 de Abril a Orey informou sobre as deliberações da Assembleia Geral de Accionistas de 8 de Abril de 2013.

08 | 04

A 8 de Abril a Orey informou sobre emissão de empréstimo
obrigacionista.

08 | 04

On April 8 Orey provides information on the bond loan issue.

A 15 de Abril a Orey informou sobre Relatório e Contas do
exercício de 2012.

15 | 04

On April 15, Orey provides information on the 2012 Report
and Accounts.

A 15 de Abril a Orey informou sobre Relatório do Governo das
Sociedades de 2012.

15 | 04

On April 15 Orey provides information on the 2012 Corporate
Governance Report.

A 18 de Abril a Orey informou sobre a apresentação de uma
proposta não vinculativa para a aquisição do Banco Inversis, S.A.

18 | 04

In April 18 Orey provides information on the presentation of
a non-binding offer for the acquisition of Banco Inversis, SA.

A 26 de Abril a Orey informou sobre o pagamento de dividendos relativos ao exercício de 2012.

26 | 04

On April 26 Orey provides information on the payment of the
2012 dividend.

A 17 de Maio a Orey informou sobre os Resultados Consolidados do 1º Trimestre de 2013.

17 | 05

On May 17 Orey provides information on Consolidated Results
for the First Quarter of 2013.

A 17 de Maio a Orey informou sobre nomeação dos Órgão
Sociais para o quadriénio 2013-2016.

17 | 05

On May 17 Orey provides information on appointment the
Governing Bodies for the 2013-2016 term of office.

17 | 06

On June 17 Orey provides information on the presentation of a
binding offer for the acquisition of Banco Inversis, SA.

On April 8, Orey provides information on the resolutions of the
Annual General Meeting on April 8, 2013.

11. Highlights of the year (including subsequent events)

11. Eventos mais significativos do
ano (incluindo posteriores)

A 17 de Junho a Orey informa sobre apresentação de uma
proposta vinculativa para a aquisição do Banco Inversis, S.A.

11. Eventos mais significativos do ano (incluindo posteriores)
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11. Eventos mais significativos do ano (incluindo posteriores)
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A 18 de Junho a Orey informa sobre transacções de dirigentes.

18 | 06

On June 18 Orey provides information on Managers’
Transactions

A 18 de Junho a Orey informa sobre participação qualificada.

18 | 06

On June 18 Orey provides information on qualifying holdings

A 12 de Julho a Orey informa sobre acordo para aquisição de
participação no capital do Banco Inversis, S.A.

12 | 07

On July 12 Orey provides information on the agreement for the
acquisition of a shareholding in Banco Inversis, SA.

A 2 de Agosto a Orey informa sobre os Resultados Consolidados do Primeiro Semestre de 2013

02 | 08

On August 2 Orey provides information on Consolidated
Results for the First Half of 2013.

A 30 de Agosto a Orey informa sobre o Relatório e Contas de
Consolidado do Primeiro Semestre de 2013

30 | 08

A 11 de Outubro a Orey informa sobre transacções de dirigentes.

11 | 10

A 11 de Outubro a Orey informa sobre participação qualificada.

11 | 10

On October 11 Orey provides information on qualifying holdings

A 14 de Outubro a Orey informa sobre transacções de dirigentes.

14 | 10

On October 14 Orey provides information on Managers’
Transactions

A 14 de Outubro a Orey informa sobre participação qualificada.

14 | 10

On October 14 Orey provides information on qualifying holdings

A 19 de Novembro a Orey informa sobre Resultados Consolidados do 3º Trimestre de 2013.

19 | 11

On November 19, Orey provides information on the
Consolidated Results for the Third Quarter of 2013

On August 30, Orey provides information on the Consolidated
Report and Accounts for the First Half of 2013.

On October 11 Orey provides information on Managers’
Transactions

12
Proposta de Aplicação de Resultados
Proposal for the Appropriation
of Profit
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12. Proposta de Aplicação de
Resultados

12. Proposal for the Appropriation
of Profit

A Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A. encerrou o exercício de 2013 com um resultado líquido positivo, apurado
em base consolidada, 3.078.876 Euros e com um resultado
positivo, apurado em base individual, 7.391.383 Euros.

Sociedade Comercial Orey Antunes, SA, closed 2013 with
net profit, calculated on a consolidated basis, in the sum
of €3,078,876 and, calculated on a separate basis, of
€7,391,383.

Considerando as disposições legais e estatutárias, o Conselho de Administração propõe que seja feita a seguinte
aplicação de resultados:

Taking legal and statutory provisions into account, the Board
of Directors proposes the following appropriation of profit:

>>The remainder to Retained Earnings.

Lisboa, 23 de Abril de 2014

Lisbon, April 23, 2014

O Conselho de Administração

The Board of Directors

12. Proposal for the Appropriation of Profit

>>O remanescente para Resultados Transitados.

>>To Legal Reserve (5%): €369,569
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>>Para reserva legal (5%): 369.569 Euros

13
Acções Próprias
Treasury Shares
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13. Acções Próprias

13. Treasury Shares

Ao abrigo do Artigo 66º do Código das Sociedades Comerciais, informamos que durante o exercício de 2013 a Sociedade não efectuou operações com acções próprias, sendo a
posição a 31 de Dezembro a seguinte:

Under Article 66 of the Commercial Companies Code, we
inform you that during 2013, the Company did not carry
out transactions with treasury shares, the position as at
December 31 being as follows:

Acções PRóprias 	Quantidade
Treasure Shares	
Quantity

Custo Médio	Valor Total
Average Cost
Total

Detidas a 31/12/13 por: SCOA
Held as at 31/12/13 by:
145 385
2,23
324 132
			
			
(Euro)

13. Treasury Shares

As at December 31, 2012, the Company directly and indirectly
holds 145,385 shares, corresponding to 1.21% of the share
capital and voting rights.
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13. Acções Próprias

Em 31 de Dezembro de 2013, a Sociedade detém directa e
indirectamente 145.385 acções próprias, correspondentes a
1,21% do capital social e direitos de voto.

14
Evolução da cotação do título Orey
Orey Share Price
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14. Evolução da cotação do título
Orey

14. Orey Share Price
The Sociedade Comercial Orey Antunes, SA, share capital is
currently represented by 12,000,000 ordinary, dematerialised
bearer shares, each of a par value of €1, admitted to listing
on Eurolist by Euronext Lisbon.

O capital social da Sociedade Comercial Orey Antunes S.A.
encontra-se representado por 12.000.000 acções ordinárias,
escriturais e ao portador, com o valor nominal de 1 Euro
cada, admitidas à cotação no Eurolist by Euronext Lisbon.

As at December 31 the Orey shares stood at €1.74.

A acção Orey a 31 de Dezembro apresentava o valor de 1,74 Euros.

EUR

Evolução Titulo Orey - 2013
Orey Share Prices - 2013
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The evolution of liquidity from 2003 to December 2013 is
as follows:

A evolução da liquidez desde o ano de 2003 até Dezembro
de 2013 foi a seguinte:

Liquidez - Orey (Títulos transaccionados) > Liquidity - Orey (Securities Transaction)
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1.822.848

1.119.741
858.457
737.552

470.060
381.344

120.015

2003

243.510

2004

118.182

2005

2006

2007

A Sociedade mantém em vigor um contrato de “liquidity
provider” com o Caixa – Banco de Investimento, S.A. o qual
entrou em vigor em 6 de Janeiro de 2005. Este contrato
tem como objectivo proporcionar o aumento da liquidez do
título cotado na Eurolist By Euronext Lisbon.

2008

2009

2010

2011

14. Orey Share Price

Fev

143.525

2012

265.169

2013

The Company has a liquidity provider contract with Caixa –
Banco de Investimento, SA, which came into force on January
6, 2005. The aim of this contract is to increase the liquidity
of the shares quoted on Eurolist by Euronext Lisbon.

14. Evolução da cotação do título Orey
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15. Transacções de Dirigentes

15. Directors’ Transactions

Em cumprimento do nº 8 do artigo 14º do Regulamento da
CMVM nº 5/2008, informamos que recebemos as seguintes
comunicações, relativas a transacções de dirigentes:

Pursuant to Article 14.8 of CMVM Regulation 5/2008, we
declare that we have received the following reports relating
to directors’ transactions:

A 18 de Junho de 2013 foi comunicada a seguinte transacção
de acções de Duarte Maia de Albuquerque d’Orey:

On June 18, 2013 the following transaction of shares by
Duarte Maia de Albuquerque d’Orey was reported:

Nº Transacção
Transaction Nº

Tipo Transacção
Transaction type

Quantidade
Quantity

Preço
Price

Data Transacção
Transaction date

Notas
Notes

1

Venda Sale

980 283

1,50

11/06/13

1)

2

Compra Purchase

980 283

1,50

11/06/13

2)

3

Venda Sale

4 497 058

1,50

18/06/13

1)

4

Compra Purchase

4 497 058

1,50

18/06/13

2)

Notas: 1) Triângulo - Mor 2) Orey Inversiones Finaceiras , SL > Notes: 1) Triângulo - Mor 2) Orey Inversiones Finaceiras , SL

>>Directamente: 135.218 acções.

>>Directly: 135,218 shares.

>>Indirectamente:

>>Indirectly:

-- Em nome da Orey Inversiones Financeira, S.L.
Sociedade dominada e onde exerce funções
de presidente do conselho de administração:
9.391.140 acções

-- In the name of Orey Inversiones Financieras,
SL, a controlled company in which he occupies
the post of chairman of the Board of Directors:
9,391,140 shares

-- Em nome da Triângulo-Mor – Soc, Gestora de
Participações Sociais, S.A., sociedade por si dominada e onde exerce funções de presidente do
conselho de administração: 0 acções.

-- In the name of Triângulo-Mor – Soc. Gestora de
Participações Sociais, SA, a company that he
controls and in which he occupies the post of
chairman of the Board of Directors: 0 shares.

-- Através da Orey Financial – Instituição Financeira
de Crédito, S.A. referente à carteira de clientes
de gestão discricionária: 0 acções.

-- Through Orey Financial – Instituição Financeira
de Crédito, SA, in respect of the discretionarymanagement client portfolio: 0 shares.

A 10 de Outubro de 2013 foi comunicada a seguinte transacção de acções de Duarte Maia de Albuquerque d’Orey:

On October 10, 2013, the following transaction of shares by
Duarte Maia de Albuquerque d’Orey was reported:

Nº Transacção
Transaction Nº

Tipo Transacção
Transaction type

Quantidade
Quantity

Preço
Price

Data Transacção
Transaction date

Notas
Notes

1

Venda Sale

138 191

1,50

07/10/13

1)

2

Compra Purchase

138 191

1,50

07/10/13

2)

3

Venda Sale

273 409

1,50

09/10/13

2)

Notas: 1) Orey Inversiones Financeiras, SL 2) Nome próprio > Notes: 1) Orey Inversiones Financeiras, SL 2) First Name

Assim, nesta data, o dirigente possuía: 9.252.949 acções representativas de 77,11% do capital social da Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A., distribuídas da seguinte forma:
>>Em nome da Orey Inversiones Financeira, S.L. Sociedade dominada e onde exerce funções de presidente do
conselho de administração: 9.252.949 acções
>>Em nome da Triângulo-Mor – Soc, Gestora de Participações Sociais, S.A., sociedade por si dominada e onde
exerce funções de presidente do conselho de administração: 0 acções.
>>Através da Orey Financial – Instituição Financeira de
Crédito, S.A. referente à carteira de clientes de gestão
discricionária: 0 acções.

Therefore, on this date, the director held: 9,252,949 shares
representing 77.11% of the share capital of Sociedade
Comercial Orey Antunes, SA, as follows:
>>In the name of Orey Inversiones Financieras, SL, a
controlled company in which he occupies the post of
chairman of the Board of Directors: 9,252,949 shares
>>In the name of Triângulo-Mor – Soc. Gestora de
Participações Sociais, SA, a company that he controls
and in which he occupies the post of chairman of the
Board of Directors: 0 shares.
>>Through Orey Financial – Instituição Financeira de
Crédito, SA, in respect of the discretionary-management
client portfolio: 0 shares.

15. Directors’ Transactions

Therefore, on this date, the director held: 9,526,358 shares
representing 79.39% of the share capital of Sociedade
Comercial Orey Antunes, SA, as follows:
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Assim, nesta data, o dirigente possuía: 9.526.358 acções representativas de 79,39% do capital social da Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A., distribuídas da seguinte forma:
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A 10 de Outubro de 2013 foi comunicada a seguinte transacção de acções de Tristão da Cunha Menezes:

Nº Transacção
Transaction Nº

1

On October 10, 2013, the following transaction of shares by
Tristão da Cunha Menezes was reported:

Tipo Transacção
Transaction type

Quantidade
Quantity

Preço
Price

Data Transacção
Transaction date

Notas
Notes

Aquisição Acquisition

273 409

1,50

09/10/13

1)

Notas: 1) Fora de Bolsa > Notes: 1) FOut of maket

15. Directors’ Transactions

Assim, nesta data, o dirigente possuía: 280.458 acções representativas de 2,34% do capital social da Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A.

15. Transacções de Dirigentes
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Therefore, on this date, the director held: 280,458 shares
representing 2.34% of the share capital of Sociedade
Comercial Orey Antunes, SA.

16
Acções e valores mobiliários detidos
pelos membros dos orgãos de
administração e fiscalização da Sociedade
Shares and securities held by the
Company’s corporate officers
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16. Shares and securities held
by the Company’s corporate
officers

Membros do concelho de Adminstração
Members of the Board of Directors

Detidas em Dez -12

Adquiridas

Transamitidas

Detidas em Dez -13

Held on Dez-13

Acquired

Transferred

Held on Dez-13

Duarte Maia de Albuquerque d’Orey
Joaquim Paulo Claro dos Santos
Francisco dos Santos Bessa
Tristão José da Cunha de Medonça e Menezes
Rogério Paulo Caiado Raimundo Celeiro
Juan Celestino Lázaro Gonzaléz
Jorge Declaux Bravo
Alexander Somerville Gibson
Miguel Ribeiro Ferreira
Francisco Van Zeller

135 218
7 049
-

138 191
273 409
-

(273 409)
-

280 458
-

Total

142 267

411 600

(273 409)

280 458

Detidas em Dez -12

Acquired

Transferred

Detidas em Dez -13

Held on Dez-13

Acquired

Transferred

Held on Dez-13

José Martinho Soares Barroso
Acácio Augusto Lougares Pita Negrão
Nuno de Deus Vieira Paisana Slavador Pinheiro

-

-

-

-

Total

-

-

-

-

Membros do Coselho Fiscal
Remuneration of the Board of Auditors

Duarte Maia de Albuquerque d’Orey: Detém directamente 0
acções da Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A. e detém
indirectamente 9.252.949 acções representativas de 77,11%
dos direitos de voto da Sociedade Comercial Orey Antunes,
S.A., nos termos do Artigo 20.º do Código dos Valores Mobiliários.
Joaquim Paulo Claro dos Santos: Não detém qualquer participação na Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A.
Francisco Manuel de Lemos dos Santos Bessa: Não detém
qualquer participação na Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A.

Duarte Maia de Albuquerque d’Orey: Directly holds 0 shares
in Sociedade Comercial Orey Antunes, SA, and indirectly
9,252,949 shares representing 77.11% of the voting rights in
Sociedade Comercial Orey Antunes, SA, under the terms of
Article 20 of the Securities Code.
Joaquim Paulo Claro dos Santos: Holds no shares in
Sociedade Comercial Orey Antunes, SA.
Francisco Manuel de Lemos dos Santos Bessa: Holds no
shares in Sociedade Comercial Orey Antunes, SA.

Tristão José da Cunha de Mendonça e Menezes: Detém directamente 280.458 acções da Sociedade Comercial Orey
Antunes, S.A. correspondentes a 2,34% dos direitos de voto
da Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A., nos temos do
Artigo 20º do Código dos Valores Mobiliários

Tristão José da Cunha de Mendonça e Menezes: Directly
holds 280,458 shares in Sociedade Comercial Orey Antunes
SA corresponding to 2.34% of the voting rights of Sociedade
Comercial Orey Antunes SA, under the terms of Article 20 of
the Securities Code

Rogério Paulo Caiado Raimundo Celeiro: Não detém qualquer participação na Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A.

Rogério Paulo Caiado Raimundo Celeiro: Holds no shares in
Sociedade Comercial Orey Antunes, SA.

Juan Celestino Lázaro González: Não detém qualquer acção directamente. Detém indirectamente, através da Florida
Blanca, 159.825 acções representativas de 1,33% dos direitos de voto, nos termos do Artigo 20.º do Código dos
Valores Mobiliários.

Juan Celestino Lázaro González: Holds no shares directly.
Indirectly holds, through Florida Blanca, 159,825 shares,
representing 1.33% of the voting rights, under Article 20 of
the Companies Code

Jorge Delclaux Bravo: Não detém qualquer participação na
Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A.

Jorge Delclaux Bravo: Holds no shares in Sociedade
Comercial Orey Antunes, SA.

Alexander Somerville Gibson: a 31 de Dezembro de 2013
não detém directamente qualquer acção da Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A., detém indirectamente através
de Jane e Melissa Gibson, 147.584 e 72.202 acções respectivamente. Possui no total 219.786 acções directamente e
indirectamente representativas de 1,83% do capital social da
Sociedade Comercial Orey Antunes, SA.

Alexander Somerville Gibson: As at December 31, 2012,
does not directly hold any shares in Sociedade Comercial
Orey Antunes SA, holds indirectly through Jane and Melissa
Gibson, 147,584 and 72,202 shares respectively. Holds a
total of 219,786 shares directly and indirectly representing
1.83% of the share capital of Sociedade Comercial Orey
Antunes, SA.

Miguel Ribeiro Ferreira: a 31 de Dezembro de 2013 detém
213.251 acções da Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A.,
indirectamente através da Invespri SGPS, SA, que correspondem a 1,78% dos direitos de voto.

Miguel Ribeiro Ferreira: As at December 31, 2013, holds
213,251 shares in Sociedade Comercial Orey Antunes, SA,
indirectly through Invespri SGPS, SA, corresponding to
1.78% of the voting rights..

Francisco Van Zeller: Não detém directa ou indirectamente
qualquer participação na Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A.

Francisco Van Zeller: Holds no shares in Sociedade Comercial
Orey Antunes, SA, directly or indirectly.

16. Shares and securities held by the Company’s corporate officers

(Nos termos do artigo 447º do Código das Sociedades Comerciais
e do nº 7 do Artigo 14º do Regulamento n.º 5/2008 da CMVM)

(Under Article 447 of the Companies Code and of Article 14.7
of CMVM Regulation 5/2008)
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16. Acções e valores mobiliários
detidos pelos membros dos
órgãos de administração e
fiscalização da Sociedade

17
Lista de titulares com participação
qualificada
List of holders of qualified
Shareholding
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17. 	Lista de titulares com
participação qualificada

17. List of Holders with Qualifying
Shareholding

(Nos termos do Artigo 448º do Código das Sociedades Comerciais e da alínea b) do n.º1 do Artigo 8º do Regulamento
n.º 5/2008 da CMVM)

(Under Article 448 of the Companies Code and of Article
8.1(b) of CMVM Regulation 5/2008)

Em 31 de Dezembro de 2013, os accionistas detentores de
participações qualificadas no capital social da Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A., eram os seguintes:
PARTICIPAÇÕES QUALIFICADAS
QUALIFIED SHAREHOLDINGS

As at December 31, 2013, shareholders with qualifying
shareholdings in Sociedade Comercial Orey Antunes, SA,
were as follows:

Quantidade de Acções
Number of Shares

% do Capital Social
Share Capital (%)

% dos direitos de voto
Voting Rights Held (%)

-

0,00%

0,00%

9 252 949

77,11%

77,11%

-

0,00%

0,00%

9 252 949

77,11%

77,11%

Joachin Michalski

324 449

2,70%

2,70%

SaxoBank AS

298 119

2,48%

2,48%

Tristão da Cunha Menezes

280 458

2,34%

2,34%

Indirectamente: > Indirectly:
- Orey Inversiones Financieras, SL
- Triângulo-Mor Consultadoria Económica e
Financeira, S.A.
Sub-Total

MCFA, SGPS, S.A.
SUB-TOTAL
TOTAL
PARTICIPAÇÕES NÂO QUALIFICADAS
TOTAL DO CAPITAL

Esta informação foi obtida com base na listagem fornecida
pela Interbolsa, sendo SaxoBank AS um banco depositário
de acções.

242 421

2,02%

2,02%

1 145 447

9,54%

9,54%

10 398 396

86,65%

86,65%

1 601 604

13,35%

13,35%

12 000 000

100,00%

100,00%

This information was obtained based on the list supplied
by Interbolsa, and SaxoBank AS is a share depositary bank.
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Directamente: > Directly:

17. List of Holders with Qualifying Shareholding

Duarte Maia de Albuquerque d’Orey
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18. Declaração de conformidade

18. Declaration of conformity

Declaração

Declaration

Para os efeito da alínea c) do nº 1 do artigo 245º do Código
dos Valores Mobiliários os abaixo assinados, na sua qualidade de Administradores da sociedade comercial anónima com
a firma “SOCIEDADE COMERCIAL OREY ANTUNES, S.A.”, sociedade aberta, com sede em Lisboa, na Rua Carlos Alberto
da Mota Pinto nº 17, 6º andar A, em Lisboa, com o número
único de registo e pessoa colectiva 500255342, declaram
que tanto quanto é do seu conhecimento, a informação contida nas demonstrações financeiras condensadas, foi elaborada de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis,
dando uma imagem apropriada do activo e do passivo, da
situação financeira e dos resultados da sociedade e das
sociedades incluídas no perímetro da consolidação.

For the purposes of Article 245.1(c) of the Securities Code, the
undersigned, in their capacity as directors of the company
known as “SOCIEDADE COMERCIAL OREY ANTUNES, SA”, a
public limited company having its registered office in Lisbon
at Rua Carlos Alberto da Mota Pinto 17, 6º, A, single VAT
and Company Registration number 500 255 342, declare
that, to their best knowledge, the information contained
in the condensed financial statements has been drawn up
in accordance with the applicable accounting standards,
providing a fair view of the assets and liabilities, of the
financial situation and of the results of the company and of
the companies included within the consolidation perimeter.

Mais declaram que, tanto quanto é do seu conhecimento, o
relatório de gestão expõe fielmente a evolução de negócios,
do desempenho e da posição da sociedade e das sociedades incluídas no perímetro da consolidação.

They further declare that, to the best of their knowledge, the
management report truly and fairly sets out the evolution
of the business, the performance and the situation of
the company and of the companies included within the
consolidation perimeter.

Lisboa, 23 de Abril de 2014

Duarte Maia de Albuquerque d’Orey
Joaquim Paulo Claro dos Santos
Francisco Manuel de Lemos dos Santos Bessa
Tristão José da Cunha de Mendonça e Menezes
Rogério Paulo Caiado Raimundo Celeiro
Juan Celestino Lázaro González
Jorge Delclaux Bravo
Alexander Somerville Gibson
Miguel Ribeiro Ferreira
Francisco Van Zeller
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Lisbon, April 23, 2014
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19. Relatório sobre o Governo da
Sociedade

19. Report on Corporate
Governance

Parte I – Informação sobre a estrutura accionista, organização e governo da Sociedade

Part I - Information on the shareholder
structure, organisation and governance of
the Company

1.1

Estrutura de capital (capital social, número
de acções, distribuição do capital pelos
accionistas, etc.), incluindo indicação das
acções não admitidas à negociação, diferentes
categorias de acções, direitos e deveres
inerentes às mesmas e percentagem de capital
que cada categoria representa (Art. 245.º - A,
n.º 1, al. a)).

O capital social da Sociedade, no valor de € 12.000.000 (doze
milhões de euros), encontra-se representado por 12.0000.000
(doze milhões) acções com o valor nominal de um Euro cada
(cfr. número 1 do artigo 5.º dos Estatutos).
As acções são nominativas e adoptam a forma de representação escritural (cfr. número 2 do artigo 5.º dos Estatutos).
Dispõe o número 6 dos Estatutos que nos aumentos de capital em dinheiro os accionistas gozam do direito de preferência na subscrição de novas acções, excepto se tal direito for
reduzido ou suprimido por deliberação da Assembleia Geral
tomada nos termos da lei para cada aumento específico.
As acções da Sociedade integram uma única categoria, encontrando-se totalmente realizadas. Não existem acções que
atribuam direitos especiais.
Existem 145.385 Acções Próprias não admitidas à negociação.

1.2

Restrições à transmissibilidade das acções,
tais como cláusulas de consentimento para
a alienação ou limitações à titularidade de
acções (Art. 245.º - A, n.º 1, al. b)).

Nos termos do disposto nos Estatutos, não existem quaisquer regras que imponham restrições à transmissibilidade
das acções, como por exemplo, cláusulas de consentimento
para a alienação, ou limitações à titularidade de acções.

1.3

Número de acções próprias, percentagem de
capital social correspondente e percentagem
de direitos de voto a que corresponderiam as
acções próprias (Art. 245.º- A, n.º1, al.a)).

Existem 145.385 Acções Próprias não admitidas à negociação.
Estas acções correspondem a 1,21% do capital da sociedade.

1.4

Acordos significativos de que a sociedade seja
parte e que entrem em vigor, sejam alterados
ou cessem, em caso de mudança de controlo da
sociedade na sequência de uma oferta pública
de aquisição, bem como os efeitos respectivos,
salvo se, pela sua natureza, a divulgação
dos mesmos for seriamente prejudicial para
a sociedade, excepto se a sociedade for
especificamente obrigada a divulgar essas
informações por força de outros imperativos
legais (art. 245.º- A, n.º 1, al.j)).

Não existem acordos significativos de que a Sociedade seja
parte e que entrem em vigor, sejam alterados ou cessem em
caso de mudança de controlo da Sociedade.

A. Shareholder Structure
Share capital structure
1.1

Share capital structure (share capital,
number of shares, distribution of share
capital among shareholders), including
indication of shares not admitted to trading,
different categories of shares, rights and
duties inherent therein and percentage of the
share capital represented by each category
(Article 245-A(1)(a)).

The Company’s share capital in the sum of €12,000,000
(twelve million euros) is represented by 12.0000.000 (twelve
million) shares each of a par value of one euro (see article
5.1 of the articles of association).
The shares are nominative and dematerialised (see article
5.2 of the articles of association).
Article 6 of the articles of association stipulates that in share
capital increases in cash shareholders enjoy pre-emption
right in subscribing to the new shares, unless such right is
reduced or suppressed by resolution passed by the General
Meeting under the terms of the law for each specific increase.
The Company’s shares comprise a single category, and they are
fully paid up. There are no shares that assign special rights.

19. Report on Corporate Governance

Estrutura de capital

107

There are 145,385 treasury shares not admitted to trading.

1.2

Restrictions to the transferability of shares,
such as consent clauses for their sale, or
limitations to share ownership (Article 245A(1)(b)).

Under the articles of association there are no rules imposing
restrictions on the transfer of shares, such as disposal
consent clauses, or limitations to ownership of shares.

1.3

Number of treasury shares, percentage of
share capital and corresponding percentage of
voting rights inherent in the treasury shares
(Article 245-A(1)(a.)).

There are 145,385 treasury shares not admitted to trading.
These shares represent 1.21% of the company’s share capital.

1.4

Significant agreements to which the company
is a party that come into force, are altered
or cease in the event of change of control of
the company in the wake of a take-over bid,
as well as the respective effects, unless, by
their nature, the disclosure thereof would be
seriously prejudicial to the company, provided
always that the company is not bound to
divulge such information by virtue of other
legal imperatives (Article 245-A(1)(j)).

There are no significant agreements to which the Company
is a party that come into force, are altered or cease in the
event of change of control of the company.

19. Relatório sobre o Governo da Sociedade
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1.5

Regime a que encontre sujeita a renovação
ou revogação de medidas defensivas, em
particular aquelas que prevejam a limitação
número de votos susceptíveis de detenção ou
de exercício por um único accionista de forma
individual ou em concentração com outros
accionistas.

A Sociedade não adoptou medidas defensivas que tenham
por efeito provocar automaticamente uma erosão grave no
património da Sociedade em caso de transição de controlo
ou de mudança de composição do Conselho de Administração, prejudicando a livre transmissibilidade das acções e a
livre apreciação por parte dos seus accionistas do desempenho dos membros do Conselho de Administração.
A Sociedade não adoptou, igualmente, quaisquer outras medidas que visem impedir o êxito de ofertas públicas de aquisição que pusessem em causa os interesses da Sociedade e
dos seus accionistas.
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Acordos parassociais que sejam do
conhecimento da sociedade e possam conduzir
a restrições em matéria de transmissão de
valores mobiliários ou direitos de voto (art.
245.º-A, n.º 1, al. g).

A Orey não tem conhecimento da existência de quaisquer acordos parassociais que possam conduzir a restrições em matéria
de transmissão de valores mobiliários ou de direitos de voto.

Participações Sociais e Obrigações detidas
1.7

Em 31 de Dezembro de 2013, os accionistas detentores de
participações qualificadas, calculadas nos termos do disposto no artigo 20.º do Cód.VM, no capital social da Sociedade,
eram os seguintes:

Mechanism governing the renewal or
revocation of defensive measures, particularly
those that provide for limitation of the
number of votes that may be held or exercised
by a single shareholder individually or with
other shareholders.

The Company has not adopted defensive measures that
automatically cause serious erosion of the Company’s
assets in the event of transfer of control or change in
the composition of the Board of Directors, hampering the
free transferability of the shares and free appraisal by its
shareholders of the performance of members of the Board
of Directors.
Likewise, the Company has not adopted other measures to
prevent the success of takeover bids that could challenge
the interests of the Company and its shareholders.

1.6

Shareholders’ agreements known to the
company that could lead to restrictions in
the matter of transfer of securities or voting
rights (Article 245-A(1)(g)).

Orey is not aware of any equityholders’ agreements that could
lead to restrictions in the matter of securities or voting rights.

Shares and Bond holdings
1.7

Identificação das pessoas singulares ou
colectivas, que, directa ou indirectamente, são
titulares de participações qualificadas (Art.
245.º - A, n.º 1, als. c) e d) e art. 16.º), com
indicação detalhada da percentagem de capital
e de votos imputável e da fonte e causas da
imputação.

PARTICIPAÇÕES QUALIFICADAS
QUALIFIED SHAREHOLDINGS

1.5

Identification of natural or corporate persons
who, directly or indirectly, are holders of
qualifying holdings (Articles 245-A(1(c) and (d)
and Article 16), with detailed indication of the
percentage of capital and votes attributable
and the source and cause of the imputation.

As at December 31, 2013, shareholders having qualifying
holdings, calculated under Article 20 of the Securities Code,
in the Company’s share capital were as follows:

Quantidade de Acções
Number of Shares

% do Capital Social
Share Capital (%)

% dos direitos de voto
Voting Rights Held (%)

Duarte Maia de Albuquerque d’Orey
Directamente: > Directly:

-

0,00%

0,00%

9 252 949

77,11%

77,11%

-

0,00%

0,00%

9 252 949

77,11%

77,11%

Joachin Michalski

324 449

2,70%

2,70%

SaxoBank AS

298 119

2,48%

2,48%

Tristão da Cunha Menezes

280 458

2,34%

2,34%

Indirectamente: > Indirectly:
- Orey Inversiones Financieras, SL
- Triângulo-Mor Consultadoria Económica e
Financeira, S.A.
Sub-Total

MCFA, SGPS, S.A.
SUB-TOTAL
TOTAL PARTICIPAÇÕES QUALIFICADAS
PARTICIPAÇÕES NÃO QUALIFICADAS
TOTAL DO CAPITAL
Esta informação foi obtida com base na listagem fornecida
pela Interbolsa, sendo o SaxoBank AS o banco depositário
das acções.

242 421

2,02%

2,02%

1 145 447

9,54%

9,54%

10 398 396

86,65%

86,65%

1 601 604

13,35%

13,35%

12 000 000

100,00%

100,00%

This information was obtained based on the list provided by
Interbolsa, while SaxoBank AS is the share depositary bank.
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1.8

(Nos termos do artigo 447º do Código das Sociedades Comerciais
e do nº 7 do Artigo 14º do Regulamento n.º 5/2008 da CMVM)
Membros do Conselho de Administração
Members of the Board of Directors
Duarte Maia de Albuquerque d’Orey
Joaquim Paulo Claro dos Santos
Francisco dos Santos Bessa
Tristão José da Cunha de Medonça e Menezes
Rogério Paulo Caiado Raimundo Celeiro

Indication of the number of shares and bonds
held by corporate officers.

(Under Article 447 of the Companies Code and of Article 14.7
of CMVM Regulation 5/2008)

Detidas em 31-12-2012

Adquiridas

Transmitidas

Detidas em 31-12-2013

Held on 31-12-2012

Acquired

Transferred

Held on 31-12-2013

135 218

138 191

(273 409)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7 049

273 409

-

280 458

-

-

-

-

Juan Celestino Lázaro Gonzaléz

-

-

-

-

Jorge Declaux Bravo

-

-

-

-

Alexander Somerville Gibson

-

-

-

-

Miguel Ribeiro Ferreira

-

-

-

-

Francisco Van Zeller

-

-

-

-

142 267

411 600

(273 409)

280 458

Detidas em 31-12-2012

Adquiridas

Transmitidas

Detidas em 31-12-2013

Held on 31-12-2012

Acquired

Transferred

Held on 31-12-2013

José Martinho Soares Barroso

-

-

-

-

Acácio Augusto Lougares Pita Negrão

-

-

-

-

Nuno de Deus Vieira Paisana Slavador Pinheiro

-

-

-

-

Total

-

-

-

-

Total
Membros do Conselho Fiscal
Remuneration of the Board of Auditors

Duarte Maia de Albuquerque d’Orey: Detém directamente 0
acções da Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A. e detém indirectamente 9.252.949 acções representativas de 77,11% dos
direitos de voto da Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A.,
nos termos do Artigo 20.º do Código dos Valores Mobiliários.
Joaquim Paulo Claro dos Santos: Não detém qualquer participação na Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A.
Francisco Manuel de Lemos dos Santos Bessa: Não detém
qualquer participação na Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A.
Tristão José da Cunha de Mendonça e Menezes: Detém directamente 280.458 acções da Sociedade Comercial Orey
Antunes, S.A. correspondentes a 2,34% dos direitos de voto
da Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A., nos temos do
Artigo 20º do Código dos Valores Mobiliários
Rogério Paulo Caiado Raimundo Celeiro: Não detém qualquer participação na Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A.
Juan Celestino Lázaro González: Não detém qualquer acção
directamente. Detém indirectamente, através da sociedade
Florida Blanca, 159.825 acções representativas de 1,33% dos
direitos de voto, nos termos do Artigo 20.º do Código dos
Valores Mobiliários.
Jorge Delclaux Bravo: Não detém qualquer participação na
Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A.
Alexander Somerville Gibson: a 31 de Dezembro de 2013 não
detém directamente qualquer acção da Sociedade Comercial
Orey Antunes, S.A., detém indirectamente através de Jane e
Melissa Gibson, 147.584 e 72.202 acções respectivamente.
São-lhe imputáveis no total 219.786 acções representativas
de 1,83% do capital social da Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A.
Miguel Ribeiro Ferreira: a 31 de Dezembro de 2013 detém
213.251 acções da Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A.,
indirectamente através da Invespri SGPS, S.A., que correspondem a 1,78% dos direitos de voto.

Duarte Maia de Albuquerque d’Orey: Holds directly 0 shares
in Sociedade Comercial Orey Antunes, SA, and indirectly
holds 9,252,949 shares representing 77.11% of the voting
rights in Sociedade Comercial Orey Antunes, SA, under the
terms of Article 20 of the Securities Code.
Joaquim Paulo Claro dos Santos: Holds no shares in
Sociedade Comercial Orey Antunes, SA.
Francisco Manuel de Lemos dos Santos Bessa: Holds no
shares in Sociedade Comercial Orey Antunes, SA.
Tristão José da Cunha de Mendonça e Menezes: Directly
holds 280,458 shares in Sociedade Comercial Orey Antunes
SA corresponding to 2.34% of the voting rights of Sociedade
Comercial Orey Antunes SA, under the terms of Article 20 of
the Securities Code
Rogério Paulo Caiado Raimundo Celeiro: Holds no shares in
Sociedade Comercial Orey Antunes, SA.
Juan Celestino Lázaro González: Holds no shares directly. He
indirectly holds, through the firm Florida Blanca, 159,825
shares, representing 1.33% of the voting rights, under Article
20 of the Securities Code
Jorge Delclaux Bravo: Holds no shares in Sociedade
Comercial Orey Antunes, SA.
Alexander Somerville Gibson: As at December 31, 2012,
does not directly hold any shares in Sociedade Comercial
Orey Antunes SA, holds indirectly through Jane and Melissa
Gibson, 147,584 and 72,202 shares respectively. A total
of 219,786 shares representing 1.83% of the share capital of
Sociedade Comercial Orey Antunes, SA, are attributable to him.
Miguel Ribeiro Ferreira: As at December 31, 2013, holds
213,251 shares in Sociedade Comercial Orey Antunes, SA,
indirectly through Invespri SGPS, SA, corresponding to
1.78% of the voting rights..
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Indicação sobre o número de acções e
obrigações detidas por membros dos órgãos
de administração e de fiscalização.
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Francisco Van Zeller: Não detém directa ou indirectamente
qualquer participação na Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A.

Francisco Van Zeller: Holds no shares in Sociedade Comercial
Orey Antunes, SA, directly or indirectly.

José Martinho Soares Barroso: Não detém directa ou indirectamente qualquer participação na Sociedade Comercial
Orey Antunes, S.A.

José Martinho Soares Barroso: Holds no shares in Sociedade
Comercial Orey Antunes, SA, directly or indirectly.

Acácio Pita Negrão: Não detém directa ou indirectamente
qualquer participação na Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A.
Nuno de Deus Pinheiro: Não detém directa ou indirectamente qualquer participação na Sociedade Comercial Orey
Antunes, S.A.
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Poderes especiais do órgão de administração,
nomeadamente no que respeita a deliberações
de aumento do capital (art. 245.º-A, n.º 1, al.
i), com indicação, quanto a estas, da data em
que lhe foram atribuídos, prazo até ao qual
aquela competência pode ser exercida, limite
quantitativo máximo do aumento do capital
social já emitido ao abrigo da atribuição de
poderes e modo de concretização dos poderes
atribuídos.

Nos termos da lei, o Conselho de Administração tem os mais
amplos poderes de gestão da Sociedade, durante o seu mandato de 2013 a 2016, cabendo-lhe deliberar sobre todos os
assuntos e praticar todos os actos legalmente considerados
como de exercício de poderes de gestão, nomeadamente:
>>Designação do(s) respectivo(s) Vice(s)-Presidente(s);
>>Cooptação de administradores;
>>Pedido de convocação de Assembleias Gerais;
>>Relatórios e contas anuais;

19. Relatório sobre o Governo da Sociedade

>>Aquisição, alienação e oneração de bens imóveis;
>>Prestação de caução e garantias pessoais ou reais pela
Sociedade;
>>Abertura ou encerramento de estabelecimentos ou de
partes importantes destes;
>>Extensões ou reduções importantes da actividade da
Sociedade;
>>Modificações importantes na organização da Sociedade;

Acácio Pita Negrão: Holds no shares in Sociedade Comercial
Orey Antunes, SA, directly or indirectly.
Nuno de Deus Pinheiro: Holds no shares in Sociedade
Comercial Orey Antunes, SA, directly or indirectly.

1.9

Special powers of the management body, in
particular regarding resolutions to increase
share capital (Article 245-A(1)(i)), indicating, as
for these powers, the date on which they were
granted, the term during which those powers
may be exercised, the maximum quantitative
limit increase of the share capital already
issued under the attribution of powers and
means of implementation of the powers
conferred.

Pursuant to the law the Board of Directors has the most ample
powers of management of the Company, during its 2013-16
term of office, and is charged with passing resolutions on all
matters and with carrying out all acts legally considered to
be exercise of management powers, in particular:
>> appointment of one or more deputy-chairs of the Board;
>>co-opting directors;
>>requesting General Meetings to be convened;
>>annual reports and accounts;
>>acquisition, sale and encumbrance of immovables;
>>posting bond and providing personal or real guarantees
for the Company;
>>opening or closing establishments or major parts
thereof;
>>major extensions to or reduction of the Company’s
business;
>>significant changes to the Company’s organisation;

>>Mudança de sede da Sociedade;

>>alteration of the Company’s registered office;

>>Projectos de fusão, de cisão e de transformação da
Sociedade;

>>projected mergers, splits or transformations of the
Company;

>>Qualquer outro assunto sobre o qual algum administrador requeira deliberação do Conselho de Administração;

>>any other matter in respect of which a director requests
the Board to pass a resolution.

1.10

Informação sobre a existência de relações
significativas de natureza comercial entre os
titulares de participações qualificadas e a
sociedade.

Em 2013 não foram celebrados quaisquer negócios entre a
sociedade e titulares de participação qualificada ou entidades que com estes estejam em qualquer relação nos termos
do artigo 20.º do Código dos Valores Mobiliários.

1.10

Information on the existence of significant
commercial relations between qualifying
shareholders and the company.

In 2013 no transactions were entered into between the
Company and holders of qualifying holdings or entities with
which they are in any relationship under article 20 of the
Securities Code.

RELATÓRIO E CONTAS | ANNUAL REPORT 2013

B. ÓRGÃOS SOCIAIS E COMISSÕES

B. GOVERNING BODIES AND COMMITTEES

Assembleia Geral

General Meeting

1.11

1.11

Identification and post of the members of the
board of the general meeting and its mandate.

A Mesa da Assembleia Geral da Orey é composta por dois
membros: o Presidente da Mesa da Assembleia Geral e o
respectivo Secretário.

The Orey Board of the General Meeting comprises two
members: the chair of the General Meeting and the Secretary.

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral dispõe de recursos
humanos e logísticos de apoio adequados às suas necessidades, considerada a situação económica da Sociedade.

The chair of the Board of the General Meeting has the human
and logistic support resources appropriate to its needs,
taking the Company’s economic situation into account.

A Mesa da Assembleia Geral em funções durante o exercício
de 2013, eleita na Assembleia Geral realizada em 8 de Abril
de 2013, nos termos do disposto no número 1 do artigo 12.º
dos Estatutos da Sociedade (adiante designados por “Estatutos”), para o quadriénio 2013-2016, é composta pelos
seguintes membros:

The General Meeting of Shareholders in office during
2013, elected at the General Meeting held on April 8,
2013, pursuant to Article 12(1) of the Company’s articles of
association (hereinafter “Articles”) for the 2013-16 term of
office comprises the following members:
Chair: Rui Chancerelle de Machete; and

Secretário: Dr.ª Cristiana Teixeira Lopes Soares Calheiros.

Secretary: Cristiana Teixeira Lopes Soares Calheiros.

Durante o decurso de 2013, o Dr. Rui Chancerelle de Machete
apresentou demissão dos cargos que ocupava na Sociedade, sendo que a eleição de um substituto será deliberada na
próxima Assembleia Geral de Accionistas.

During the course of 2013, Rui Chancerelle de Machete
tendered his resignation from the positions held in the
Company, and the election of a successor shall be decided
at the next General Meeting of Shareholders.

De acordo com o já referido número 1 do artigo 12.º dos Estatutos, as datas de início e termo do mandato actualmente
em curso são 2013 e 2016, respectivamente.

According to the aforementioned Article 12.1 of the Articles
of association, the start and end of the current term of office
are 2013 and 2016, respectively.

1.12

1.12

Eventuais restrições em matéria de direito de
voto, tais como limitações ao exercício de voto
dependente da titularidade de um número ou
percentagem de acções, prazos impostos para
o exercício do direito de voto ou sistemas de
destaque de direitos de conteúdo patrimonial.

Any restrictions on voting rights, such
as limitations on the exercise of voting
dependent on the ownership of a number or
percentage of shares, deadlines for exercising
voting rights or systems for equity rights.

A cada acção corresponde 1 (um) voto, de acordo com o
disposto no número 2 do artigo 10.º dos Estatutos.

Each share represents 1 (one) vote in accordance with the
provisions of Article 10(2) of the articles of association.

Os Estatutos não prevêem quaisquer regras que disponham
sobre a existência de acções que não confiram o direito de
voto ou que estabeleçam que não sejam contados direitos
de voto acima de certo número, quando emitidos por um só
accionista ou por accionistas com ele relacionados.

The Company’s articles of association do not contain any
rules on the existence of shares that do not grant voting
rights or determine that voting rights above a certain number,
when cast by a single shareholder or by shareholders related
with him, shall not be counted.

A titularidade das acções deverá, nos termos do número
1 do artigo 23.º-C do Cód.VM, ser demonstrada mediante
o envio ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, com
pelo menos 5 (cinco) dias de negociação de antecedência
em relação à data da realização da Assembleia Geral, de declaração emitida e autenticada pelo intermediário financeiro
junto do qual as acções se encontrem registadas, na qual
se confirme que as aludidas acções se encontram registadas
em nome do accionista desde, pelo menos, o quinto dia de
negociação anterior ao da data da realização da referida
Assembleia Geral (a “Data de Registo”).

Under Article 23.1 of the Securities Code, ownership of
the shares has to be demonstrated by sending to the
chair of the Board of the General Meeting, at least 5 (five)
trading days before the date on which the meeting is to
be held, a declaration issued and authenticated by the
financial intermediary with which the shares are registered,
confirming that the said shares have been registered in the
shareholder’s name at least since the fifth trading day next
before the date of the General Meeting (“Registration Date”).

Apenas serão admitidos a participar e votar em Assembleia
Geral os accionistas que tenham manifestado a intenção de
participar na Assembleia Geral e cujo intermediário financeiro junto do qual tenham aberto a conta de registo individualizado relevante tenha enviado ao Presidente da Mesa da
Assembleia Geral, até ao fim do dia correspondente à Data
de Registo, informação sobre o número de acções registadas
em seu nome, com referência à Data de Registo, informação
essa que pode ser remetida por correio electrónico (cfr. número 5 do artigo 10.º dos Estatutos).

Only shareholders who have indicated their intention to attend
the General Meeting and whose financial intermediary with
whom they have opened the individualise registration account
shall have sent to the Chair of the General Meeting by the end
the Registration Date information on the number of shares
registered in their name on the Registration may attend and
vote at the General Meeting, which information can be sent by
email (see Article 10(5) of the articles of association).

Os accionistas podem exercer o seu direito de voto por correspondência sobre cada um dos pontos da Ordem do Dia,
mediante comunicação postal ou electrónica, considerando-se esses accionistas como presentes para efeitos da constituição da Assembleia Geral. O exercício do direito de voto
por correspondência encontra-se regulado no artigo 11.º-A
dos Estatutos, nos termos descritos nos números 1.10 (via
postal) e 1.12 (via electrónica) abaixo.

Shareholders may exercise their voting right by
correspondence on each item of the Agenda, by means
of postal or electronic communication, such shareholders
being deemed present for the purpose of constitution
of the General Meeting. Exercise of the right to vote by
correspondence provided for in article 11-A of the articles of
association under as described in items 1.10 (by post) and
1.12 (electronically) hereunder.
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Identificação e cargo dos membros da mesa da
assembleia geral e respectivo mandato.
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A Sociedade não disponibiliza um modelo específico para o
exercício do direito de voto por correspondência. De acordo
com o disposto no número 3 do artigo 11.º-A dos Estatutos
e sem prejuízo da obrigatoriedade de fazerem prova dessa
qualidade nos termos do número 4 do artigo 10.º, os accionistas poderão votar por via postal através das declarações
que sejam assinadas pelos titulares das acções ou pelo seu
representante legal, acompanhadas de cópia autenticada do
bilhete de identidade ou do cartão de cidadão ou com assinatura reconhecida na qualidade e com poderes para o acto. De
acordo com o disposto no número 5 do artigo 11.º-A dos Estatutos da Sociedade, só serão consideradas válidas as declarações de voto das quais expressa e inequivocamente constem:
>> A indicação dos pontos da Ordem do Dia a que respeitem;
>>A proposta concreta a que se destina, com indicação
do ou dos seus proponentes; e
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>>A indicação precisa e incondicional do sentido de voto
para cada proposta.
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The Company has no form for the exercise of voting rights
by correspondence. Under article 11-A(3) of the articles of
association and without prejudice to the obligation to provide
proof of that standing under article 10(4), shareholders may
vote by post by means of declarations signed by the holders
of the shares or their legal representative, accompanied by a
certified copy of the identity card or citizen’s card or notarised
document attesting the signature, the capacity and the powers
for the act. In accordance with Article 11-A(5) of the Company’s
articles of association, ballot papers shall be considered valid
only if they expressly and unequivocally show:
>>indication of the items of the agenda to which they refer;
>>the specific proposal in question, with an indication of
its proposer or proposers; and
>>a precise, unconditional indication of the vote cast for
each proposal.

De acordo com o disposto no número 7 do artigo 23.º-C do
Cód.VM, o accionista que tiver declarado ao Presidente da
Mesa da Assembleia Geral a intenção de participar na Assembleia Geral e que tiver transmitido as suas acções, entre
a data de registo e o fim da Assembleia Geral, deve comunicar esse facto, imediatamente, ao Presidente da Mesa da
Assembleia Geral e à CMVM.

In accordance with Article 23-C(7) of the Securities Code,
shareholders who have declared to the chair of the Board
of the General Meeting their intention to take part in the
General Meeting and have transferred their shares between
the Registration Date and the end of the General Meeting,
shall so inform the chair of the Board General Meeting and
the CMVM immediately.

O número 1 do artigo 13.º dos Estatutos dispõe, relativamente ao quórum constitutivo, que em primeira convocação
a Assembleia Geral poderá deliberar qualquer que seja o
número de accionistas presentes ou representados.

Article 13(1) of the articles of association determine, in
respect of the constitutive quorum on first call, that the
general meeting may pass resolutions no matter what the
number of shareholders present or represented.

A sociedade não estabelece qualquer mecanismo que tenha por efeito provocar o desfasamento entre o direito ao
recebimento de dividendos ou subscrição de novos valores
mobiliários e o direito de cada acção ordinária.

The company has no mechanism having the effect of causing
a mismatch between the right to receive dividends or to
subscribe new securities and the right of each ordinary share.

1.13

Indicação da percentagem máxima dos direitos
de voto que podem ser exercidos por um único
accionista ou por accionistas que com aquele
se encontrem em alguma das relações do n.º1
do art. 20.º.

Não existe limitação da percentagem máxima dos direitos
de voto que podem ser exercidos por um único accionista
ou por accionistas que com aquele se encontrem em alguma
das relações do n.º1 do art. 20.º.

1.14

Identificação das deliberações accionistas
que, por imposição estatutária, só podem ser
tomadas com maioria qualificada, para além
das legalmente previstas, e indicação dessas
maiorias.

Nas deliberações referentes a alterações do contrato de sociedade, fusão, cisão, transformação, dissolução da Sociedade, ou outros assuntos para os quais a lei exija maioria
qualificada, sem a especificar, os Estatutos determinam, no
número 2 do referido artigo 13.º, replicando o disposto do
número 2 do artigo 383.º do Código das Sociedades Comerciais, que têm de estar presentes ou representados, accionistas que detenham, pelo menos, acções correspondentes
a um terço do capital social da Orey.
Em segunda convocação, a Assembleia Geral poderá deliberar, independentemente do número de accionistas nela presentes ou representados, ao abrigo do disposto do número
3 do artigo 13.º dos Estatutos.
Quanto ao quórum deliberativo, de acordo com o disposto
no artigo 14.º dos Estatutos, as deliberações da Assembleia
Geral são tomadas por simples maioria, seja qual for a percentagem do capital social nela representado, salvo disposição em contrário da lei ou dos Estatutos.

1.13

Indication of the maximum percentage of
voting rights that may be exercised by a single
shareholder or by shareholders who are, with
that shareholder, in any of the relations of
Article 20(1).

There is no limitation to the percentage of voting rights that
may be exercised by a single shareholder or by shareholders
who are, with that shareholder, in any of the relations of
Article 20(1).

1.14

Identification of shareholders resolutions
that, by imposition of the by-laws, can only
be passed by a qualifying majority, other than
those provided by law, and details of such
majorities.

Regarding resolutions on amendments to the articles of
association, merger, split, transformation, dissolution of
the Company, or other matters for which the law requires
a qualified majority, without specifying it, the articles of
association determine, in article 13(2), replicating the
provisions of Article 383(2) of the Companies Code, that
shareholders must be present or represented holding at least
shares corresponding to one third of the Orey share capital.
On second call, the General Meeting may pass resolutions
regardless of the number of shareholders present or
represented, under the provisions of article 13(3) of the
articles of association.
Regarding the deliberative quorum, in accordance with
the provisions of article 14 of the articles of association,
the resolutions of the General Meeting are passed by
simple majority, whatever the percentage of share capital
represented, unless otherwise provided for by law or the
articles of association.
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Administração e supervisão

Administration and supervision

1.15

1.15

Indicação do modelo de governo adoptado.

A Orey decidiu adoptar, como modelo estruturante dos seus
órgãos sociais, um modelo clássico ou latino de estrutura
complexa. Nesta medida, a administração e fiscalização da
Sociedade são asseguradas através do Conselho de Administração que tem a seu cargo a actividade de gestão da Sociedade e do Conselho Fiscal, ao qual compete a fiscalização
e o acompanhamento de toda a actividade da Orey, cabendo
ao Revisor Oficial de Contas o exame das demonstrações
financeiras da Sociedade. Acresce que nos termos do disposto na alínea a) do número 2 do artigo 413.º do Código
das Sociedades Comerciais, a inclusão do Auditor Externo
nesta estrutura é obrigatória.

Indication of the governance model adopted.

Orey decided to adopt, as the structural model of its
governing bodies, a classic or Latin or complex structure
model. To that extent, the management and supervision
of the Company are assured by the Board of Directors,
responsible for the management of the Company’s business,
and the Board of Auditors, responsible for the supervision
and monitoring of all Orey’s business, the Official Auditor
being charged with auditing the Company’s financial
statements. Additionally, pursuant to article 413.2(a) of the
Companies Code, the inclusion of the External Auditor in this
structure is mandatory.

Comissão de Remunerações
Remuneration Committee

Revisor Oficial de Contas
Official Auditor
Conselho de Administração
Board of Directors
Secretário da Sociedade
Company Secretary

O modelo adoptado tem a vantagem de conferir aos accionistas um importante papel na escolha dos membros do
órgão de administração e de fiscalização e de permitir uma
maior e melhor circulação das informações entre os administradores executivos e os não executivos, dado que ambos
participam nas mesmas reuniões.
A decisão de adopção de um modelo de gestão com estas
características prendeu-se com o facto de a Orey considerar
que esta é a melhor forma de assegurar com transparência,
clareza e rigor, a separação total de funções, procurando-se,
deste modo, uma especialização em matéria de fiscalização.
A Orey considera igualmente que o modelo adoptado contribui para uma mais eficiente gestão dos negócios sociais.
A Orey não identificou quaisquer constrangimentos ao funcionamento do modelo de governo societário adoptado,
pelo que não sentiu a necessidade de propor especiais medidas adicionais de actuação.

1.16

Regras estatutárias sobre requisitos
procedimentais e materiais aplicáveis à
nomeação e substituição dos membros,
consoante aplicável, do Conselho de
Administração, do Conselho de Administração
Executivo e do Conselho Geral e de Supervisão
(art. 245.º-A, n.º 1, al. h)).

The model adopted has the advantage of granting the
shareholders an important role in choosing the members
of the management and supervisory bodies, while allowing
more and better circulation of information among the
executive and non-executive directors since both attend the
same meetings.
The decision to adopt a management model having these
characteristics had to do with the fact that Orey considers it
to be the best way of ensuring, with transparency, clarity and
rigour, total separation of duties, thus seeking specialisation
of the field of supervision. Orey also believes that the model
adopted contributes to a more efficient management of the
business.
Orey has not identified any constraints to the functioning of
corporate governance model adopted, and therefore felt no
need to propose additional specific measures.

1.16

By-law rules on procedural and substantive
requirements governing the appointment and
replacement of members, as applicable, of the
Board of Directors, the Executive Board of
Directors and the General and Supervisory
Board (Article 245-A(1)(h)).

Os membros do Conselho de Administração são eleitos e
destituídos pela Assembleia Geral, a qual deverá designar,
de entre os membros daquele conselho, o membro que irá
ocupar o cargo de Presidente (cfr. números 1 e 2 do artigo
15.º dos Estatutos).

The members of the Board are elected and removed by
the General Meeting, which shall appoint from among the
members of the board, the member who will hold the
position of chair(see paragraphs 1 and 2 of Article 15 of the
articles of association).

O Vice-Presidente, quando exista, será designado pelo Conselho de Administração eleito.

The deputy-chair, if any, shall be appointed by the elected
Board of Directors.

Por outro lado, os Estatutos prevêem, nos termos do dis-

On the other hand, the Company’s articles of association
stipulate that, under Article 15(4), a number of members
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posto no número 4 do seu artigo 15.º, que um número de
membros do Conselho de Administração, não superior a um
terço da totalidade dos membros, seja isoladamente eleito
de entre as pessoas propostas em listas subscritas por grupos de accionistas, contanto que nenhum desses grupos
possua acções representativas de mais de 20% (vinte por
cento) ou menos de 10% (dez por cento) do capital social.

of the Board of Directors, no more than one third of all its
members, shall be separately elected from among persons
proposed in lists subscribed by groups of shareholders,
provided that no such group holds shares representing more
than 20% (twenty per cent) or less than 10% (ten per cent)
of the share capital.

Nos termos do disposto no artigo 393.º do Código das Sociedades Comerciais, no caso de ser necessário proceder à
substituição de um administrador, esta poderá ocorrer por
uma das seguintes formas: não existindo administradores
suplentes, o Conselho de Administração poderá proceder à
cooptação de um administrador, a qual deve ser submetida
a ratificação na primeira Assembleia Geral seguinte; no caso
de não se proceder à cooptação num prazo de 60 (sessenta)
dias, o Conselho Fiscal designa um substituto, designação
igualmente sujeita a ratificação na primeira Assembleia Geral
seguinte; se tal não suceder, a substituição far-se-á através
da eleição de um novo administrador pela Assembleia Geral.

Under Article 393 of the Companies Code, in the event of
a need to replace a director, the replacement may take
place in one of the following ways: if there are no alternate
directors, the Board of Directors may co-opt a director who
shall be submitted for ratification to the General Meeting
next following; in the event of no director being co-opted
within 60 (sixty) days, the Board of Auditors shall appoint a
replacement, an appointment likewise to be submitted for
ratification to the General Meeting next following; should
this not came about, the replacement shall be by means of
election of a new director by the General Meeting.
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Composição, consoante aplicável, do
Conselho de Administração, do Conselho de
Administração Executivo e do Conselho Geral
de Supervisão, com indicação do número
estatutário mínimo e máximo de membros,
duração estatutária do mandato, número
de membros efectivos, data da primeira
designação e data do termo de mandato de
cada membro.

Durante o exercício de 2013, o Conselho de Administração
foi composto por 10 (dez) membros, eleitos para o mandato
correspondente ao quadriénio 2013-2016 na Assembleia Geral realizada em 8 de Abril de 2013, 7 (sete) dos quais são
administradores não executivos, número que garante a efectiva capacidade de supervisão, fiscalização e avaliação da
actividade desenvolvida pelos administradores executivos,
visto corresponderem a 70% (setenta por cento) do total
dos membros do Conselho de Administração.
Conselho de Administração
Presidente:
Duarte Maia de Albuquerque d’Orey
Administrador executivo:
Joaquim Paulo Claro dos Santos

1.17

Composition, as applicable, the Board of
Directors, the Executive Board of Directors
and the General and Supervisory Board,
indicating the minimum and maximum statutory
number of members, statutory term of
office, number of full members, date of first
appointment and date of the end of the term
of office of each member.

During 2013, the Board of Directors comprised 10 (ten)
members elected for the 2013-2016 term by the General
Meeting held on April 8, 2013, 7 (seven) of whom are
non-executive directors, a number that ensures effective
supervision, monitoring and assessment of the work done
by the executive directors, in that they constitute 70%
(seventy per cent) of all members of the Board of Directors.
Board of Directors
Chair:
Duarte Maia de Albuquerque d’Orey
Executive director:
Joaquim Paulo Claro dos Santos

Administrador executivo:
Francisco Manuel de Lemos dos Santos Bessa

Executive director:
Francisco Manuel de Lemos dos Santos Bessa

Administrador não executivo:
Tristão José da Cunha Mendonça e Menezes

Non-executive director:
Tristão José da Cunha de Mendonça e Menezes

Administrador não executivo:
Rogério Paulo Caiado Raimundo Celeiro

Non-executive director:
Rogério Paulo Caiado Raimundo Celeiro

Administrador não executivo:
Juan Celestino Lázaro González

Non-executive director:
Juan Celestino Lázaro González

Administrador não executivo:
Jorge Delcaux Bravo

Non-executive director:
Jorge Delclaux Bravo

Administrador não executivo:
Alexander Somerville Gibson

Non-executive director:
Alexander Somerville Gibson

Administrador não executivo:
Miguel Ribeiro Ferreira

Non-executive director:
Miguel Ribeiro Ferreira

Administrador não executivo:
Francisco Van Zeller

Non-executive director:
Francisco Van Zeller
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Presidente

Não Independente

2003

2016

Francisco Manuel de Lemos dos Santos Bessa

Administrador executivo

Não Independente

2013

2016

Joaquim Paulo Claro dos Santos

Administrador executivo

Não Independente

2009

2016

Tristão José da Cunha de Mendonça e Menezes

Administrador não executivo

Não Independente

2013

2016

Rogério Paulo Caiado Raimundo Celeiro

Administrador não executivo

Não Independente

2013

2016

Juan Celestino Lázaro Gonzaléz

Administrador não executivo

Não Independente

2008

2016

Jorge Delclaux Bravo

Administrador não executivo

Não Independente

2008

2016

Alexander Somerville Gibson

Administrador não executivo

Independente

2010

2016

Miguel Ribeiro Ferreira

Administrador não executivo

Independente

2010

2016

Francisco Van Zeller

Administrador não executivo

Independente

2010

2016

Chairman

Executive director
Executive director

Non-executive director
Non-executive director
Non-executive director
Non-executive director
Non-executive director
Non-executive director
Non-executive director

Non-independent
Non-independent
Non-independent
Non-independent
Non-independent
Non-independent
Non-independent
Independent
Independent
Independent

As regras legais que foram consideradas para a qualificação
dos membros do Conselho de Administração como independentes são as constantes da recomendação II.1.7 do Código
de Governo das Sociedades adoptado.

The legal rules that were considered for the qualification of
members of the Board of Directors are independent as in the
Recommendation II.1.7 of the Code of Corporate Governance
adopted.

Nos termos do disposto do número 1 do artigo 17.º dos
Estatutos, o Conselho de Administração reúne sempre que
for convocado pelo seu Presidente ou por dois vogais, verbalmente ou por escrito, com uma antecedência mínima de
3 (três) dias úteis relativamente à data das reuniões, que
terão lugar quando e onde o interesse social o exigir, e no
mínimo uma vez por trimestre.

Pursuant to the provisions of Article 17(1) of the articles of
association, the Board of Directors shall meet whenever
convened by its chair or by two members, verbally or in
writing, at least 3 (three) working days prior to the date of
the meeting, which shall take place when and where the
corporate interest so requires, and at least once per quarter.

Adicionalmente, dispõe-se no número 2 do referido artigo 17.º
dos Estatutos, que as deliberações do Conselho de Administração só serão válidas desde que esteja presente ou representada
a maioria dos seus membros, podendo qualquer administrador
impedido de comparecer à reunião votar por correspondência
ou fazer-se representar por outro administrador.

Additionally, Article 17.2 of the articles of association
stipulate that the resolutions of the Board of Directors shall
be valid only as long as the majority of its members is
present or represented, and any director unable to attend
the meeting may vote by postal ballot or be represented by
another director.

Os votos por correspondência serão exercidos e os poderes de
representação serão conferidos por carta ou qualquer outro meio
de comunicação escrita dirigida ao Presidente do Conselho de
Administração (cfr. número 4 do artigo 17.º dos Estatutos).

Postal ballots shall be exercised and the proxies shall be
granted by letter or other means of written communication
addressed to the chair of the Board of Directors (see Article
17. 4 of the articles of association).

As deliberações do Conselho de Administração são tomadas
por maioria dos votos dos administradores presentes ou
representados e dos que votem por correspondência (cfr.
número 5 do artigo 17.º dos Estatutos).

The resolutions of the Board are passed by majority vote of
the directors present or represented and of those voting by
postal ballot (see Article 17.5 of the articles of association).

1.18

Distinção dos membros executivos e não
executivos do Conselho de Administração e,
relativamente aos membros não executivos,
identificação dos membros independentes do
Conselho Geral e de Supervisão.

Comissão Executiva
Presidente:
Duarte Maia de Albuquerque d’Orey

1.18

Distinction between executive and nonexecutive directors and, with respect to
non-executive members, identification of
independent members of the General and
Supervisory Board members.

Executive Committee
Chair:
Duarte Maia de Albuquerque d’Orey

Administrador executivo:
Joaquim Paulo Claro dos Santos

Executive director:
Joaquim Paulo Claro dos Santos

Administrador executivo:
Francisco Manuel de Lemos dos Santos Bessa

Executive director:
Francisco Manuel de Lemos dos Santos Bessa

Composta por 3 (três) administradores, tendo a respectiva
delegação fixado os seus limites, a composição da referida
Comissão Executiva e o seu modo de funcionamento.

Comprising 3 (three) directors, the respective delegation
setting its limits, the composition of the Executive Committee
and its mode of operation.
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Membros não executivos

Non-executive directors:

Os membros não executivos do Conselho de Administração
são os seguintes:

The non-executive members of the Board of Directors are
as follows:

>>Tristão José da Cunha Mendonça e Menezes

>>Tristão José da Cunha de Mendonça e Menezes

>>Rogério Paulo Caiado Raimundo Celeiro

>>Rogério Paulo Caiado Raimundo Celeiro

>>Juan Celestino Lázaro González

>>Juan Celestino Lázaro González

>>Jorge Delcaux Bravo

>>Jorge Delclaux Bravo

>>Alexander Somerville Gibson

>>Alexander Somerville Gibson

>>Miguel Ribeiro Ferreira
>>Francisco Van Zeller
Atentos os critérios constantes da recomendação II.1.7 do
Código de Governo das Sociedades adoptado, o Conselho
de Administração da Orey considera independentes os seguintes administradores não executivos:
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>>Miguel Ribeiro Ferreira
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>>Francisco Van Zeller
>>Alexander Somerville Gibson
Os critérios que foram considerados para a qualificação dos
membros do Conselho de Administração como independentes são os constantes da recomendação II.1.7 do Código de
Governo das Sociedades da CMVM.
O processo de selecção dos elementos não executivos é conduzido sem qualquer intervenção dos membros executivos.

1.19

Qualificações profissionais e outros
elementos curriculares relevantes de cada
um dos membros, consoante aplicável, do
Conselho de Administração, do Conselho
Geral e de Supervisão e do Conselho de
Administração Executivo.

>>Miguel Ribeiro Ferreira
>>Francisco Van Zeller
Taking into account the criteria set out in Recommendation
II.1.7 of the Code of Corporate Governance adopted, the
Board of Directors of Orey considers that the following nonexecutive directors are independent:
>>Miguel Ribeiro Ferreira
>>Francisco Van Zeller
>>Alexander Somerville Gibson
The criteria considered for the qualification of members of
the Board of Directors as independent are those laid down
in CMVM Recommendation II.1.7 of the Code of Corporate
Governance adopted.
The process of selection of non-executive directors is
conducted without any intervention of the executive members.

1.19

Professional qualifications and other
relevant curricular elements of each member,
as applicable, the Board of Directors, the
General and Supervisory Board and of
Executive Board of Directors.

Duarte Maia de Albuquerque d’Orey
(Presidente)

Duarte Maia de Albuquerque d’Orey
(chair)

Desde 2003
Eleito Presidente do Conselho de Administração da Sociedade.
Desde 1999
Administrador Delegado e Fundador do First Portuguese
Group.
1997 a 1998
Responsável da Tesouraria Integrada do Grupo Banco Mello.
1995 a 1996
Responsável da Tesouraria do Banco Mello e da União de
Bancos Portugueses após ter sido Co-Responsável da mesa
de derivativos.
1992 a 1994
Dealer de mercados monetários, mercado de capitais, derivativos e moeda no Citibank Portugal, S.A.

Since 2003
Elected chair of the Company’s Board of Directors.
Since 1999
Managing director and founder of the First Portuguese Group.
1997-98:
Head of Integrated Treasury at the Banco Mello Group;
1995-96
Head of Treasury at Banco Mello and União de Bancos
Portugueses after having been joint head of the derivatives
table;
1992-94
Money market and capital, derivatives and currency market
dealer at Citibank Portugal SA;

Licenciado em Administração e Gestão de Empresas pela
Universidade Católica de Lisboa.

Degree in Administration and Company Management at
Universidade Católica de Lisboa.

Em 31 de Dezembro de 2013, detém, indirectamente, através da Orey Inversiones Financeiras, S.L., 9.252.949 (nove
milhões, duzentas e cinquenta e duas mil, novecentas e quarenta e nove) acções representativas de 77,11% (setenta e
sete vírgula onze por cento) dos direitos de voto.

On December 31, 2013, holds indirectly through Orey
Financial Inversiones, SL, 9,252,949 (nine million, two
hundred and fifty-two thousand, nine hundred forty-nine)
shares representing 77.11% (seventy-seven point eleven per
cent) of the voting rights.

Francisco Manuel de Lemos dos Santos Bessa
(Vogal)

Francisco Manuel de Lemos dos Santos Bessa
(director)

Desde 2010
Chief Executive Officer da Orey Financial.

Since 2010		
Chief Executive Officer of Orey Financial.

2004 – 2009		
Administrador da Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A.

2004-2009
Director of Sociedade Comercial Orey Antunes, SA;
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1998 – 2004
Director do Banco Comercial Português: Interbanco, S.A. –
Director de Controlo de Gestão; Credibanco – Director de
Planeamento e Risco; Banco Mello – Director Adjunto Direcção Financeira

2004-2008		
CFO and COO of the Orey Group.
1998-2004
Manager of Banco Comercial Português: Interbanco, SA. –
Management Control Manager; Crédibanco - Planning and
Risk Manager; Banco Mello - Financial Management Assistant
Manager

1996 – 1998		
Ernst & Young Senior Manager – Financial Services Group

1996-98
Ernst & Young Senior Manager – Financial Services Group;

1992 – 1996
União de Bancos Portugueses: Uniger, SGFIM – Director Geral; Ascor Dealer, SFC – Administrador (CFO); Mello Fiduciária, SGP – Director de Investimentos.

1992-96		
União de Bancos Portugueses: Uniger, SGFIM - General
Manager; Ascor Dealer, SFC - Director (CFO); Mello Fiduciária,
SGP - Investment Manager.

1989 – 1992
KPMG – Auditor Sénior

1989-92		
KPMG – Senior Auditor.

Licenciado em Gestão de Empresas pelo Instituto Superior
de Gestão e detém um Advanced Management Programme
no INSEAD.

Degree in Business Administration from the Instituto Superior
de Gestão and holds an Advanced Management Programme
at INSEAD.

Em 31 de Dezembro de 2013 não detém acções da Sociedade.

Holds no shares in the Company as at December 31, 2013.

Joaquim Paulo Claro dos Santos
(Vogal)

Joaquim Paulo Claro dos Santos
(member)

Desde 2009
Administrador da Sociedade.
2000 – 2008
Director Financeiro e do Centro de Serviços Partilhados da
Sociedade.
1996 – 2000
Manager – Finance na Mitsubishi Trucks Europe, S.A.
1991 – 1995
Director Operacional na Higimpor, Lda.
1989 – 1991
Administrador Financeiro na Auto Caldas, S.A. - Concessionário Automóvel da Ford de Abril 1989 a Novembro de 1991.
1987 – 1989
Director de Controlo de Gestão no F.A. Caiado, S.A.
1983 – 1986
Adjunto do Director Administrativo - Financeiro no F.A.
Caiado, S.A.

Since 2009
Director of the Company.
2000-08
Financial manager and manager of the Company’s Shared
Services Centre.
1996-2000
Financial manager at Mitsubishi Trucks Europe, SA.
1991-95 Operational Manager at Higimpor, Lda.
1989–91
Financial Manager at Auto Caldas, SA- Ford Motor Dealer as
from April 1989 to November 1991.
1987–89
Management Control Manager at F.A. Caiado, SA.
1983-86
Assistant Administrative-Financial Manager at F.A. Caiado, SA.

Licenciado em Gestão de Empresas e Mestre em Contabilidade pelo ISCTE.

Degree in Company Management and Masters in Accounting
taken at ISCTE.

Em 31 de Dezembro de 2013 não detém acções da Sociedade.

Holds no shares in the Company as at December 31, 2013.

Tristão José da Cunha Mendonça e Menezes
(Vogal)

Tristão José da Cunha de Mendonça e Menezes
(member)

Desde 2010		
Administrador da Sociedade.

Since 2010
Director of the Company.

Desde 2004 		
Chairman da Orey Financial - Instituição Financeira de Crédito, S.A.

Since 2004		
Chair of Orey Financial - Instituição Financeira de Crédito, SA.

1999 – 2004		
Chairman do First Portuguese Group.

1999-2004		
Chair of the First Portuguese Group.

1995 – 1997			
Presidente da Comissão Executiva do Banco Mello de Investimentos (Grupo José de Mello). Administrador da holding
financeira do Grupo e do Banco Mello.

1995–97 		
Chair of the Executive Committee of Banco Mello de
Investimentos (José de Mello Group). Director of the financial
holding company of the Mello Group and of Banco Mello.

1987 – 1994		
Presidente e Administrador Delegado do Banco Essi e Administrador não executivo da SAPEC.

1987-94 		
Chair and managing director of Banco Essi and non-executive
director of SAPEC.

1979 – 1986		
Director da área de banking do Saudi International Bank.
Anteriormente, desempenhou funções no London Continental
Bankers, London Multinational Bank e no Banco Totta e Açores

1979-86 		
Manager of the banking area of Saudi International Bank.
Previously, he held positions at London Continental Bankers,
London Multinational Bank and Banco Totta e Açores.
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2004 – 2008		
CFO e COO do Grupo Orey.

2008-2009			
Head of the Non-financial Business Area of the Orey Group
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2008 – 2009		
Responsável pela Área de Negócios Não Financeiros do Grupo Orey
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É licenciado em Direito pela Universidade de Direito de Lisboa.

He took his degree in Law at Universidade de Direito de Lisboa.

Em 31 de Dezembro de 2013, detém directamente 280.458
acções representativas de 2,34% (dois vírgula trinca e quatro por cento) do capital da Sociedade.

As at December 31, 2013, directly holds 280,458 shares
representing 2.34% (two point thirty-four per cent) of the
Company’s share capital.

Rogério Paulo Caiado Raimundo Celeiro
(Vogal)

Rogério Paulo Caiado Raimundo Celeiro 		
(member)

Desde 2007		
Administrador da Orey Financial, responsável pela Área de
Investimentos.

Since 2007			
Director of Orey Financial, head of the Investments Area.

2001 – 2007
Director de Mercados Financeiros, Asset Management e Private Banking do Banco Português de Gestão.

2001-2007		
Financial Markets, Asset Management and Private Banking
Manager of Banco Português de Gestão.

1998 – 2001		
Director-Coordenador de Liability Management do IGCP.

1998-2001			
IGCP Liability Management Co-ordinator-Manager.

1991 – 1998
Director-Adjunto da Área de Gestão da Reserva Cambial da
AMCM (Macau).

1991-1998			
Assistant Manager of the Foreign Exchange Reserve Area of
AMCM (Macao).

1989 – 1991		
Auditor/Consultor da KPMG.

1989-1991
		
Auditor/Consultant of KPMG.

Licenciado em Gestão pelo Instituto Superior de Gestão e
Mestre em Relações Internacionais pelo INA e pós-graduado
em Strategic Management pelo INSEAD.

Degree in Management from Instituto Superior de Gestão e
Master in international relations by INA and post- graduate
degree in Strategic Management at INSEAD.

Em 31 de Dezembro de 2013 não detém acções da Sociedade.

Holds no shares in the Company as at December 31, 2013.

Juan Celestino Lázaro Gonzaléz
(Vogal)

Juan Celestino Lázaro González 		
(member)

Desde 2008
Administrador não executivo da Sociedade.
Desde 2007		
Consultor independente. Assessor de empresas do sector
financeiro.
Mutua Madrileña: director geral, responsável pela área seguradora (seguros de automóvel, saúde, vida, casa, acidentes,
autoclub).
2002 – 2007		
Caser: Director General Adjunto, responsável das Divisões
de Sistemas de Informação, Recursos Materiais, Consultoria
de Vida e Pensões, Gestão Hospitaleira e Terceira idade, E-Business e Organização e qualidade.
Conselheiro de sociedades participadas: Le Mans Seguros
España S.A.; Inmocaser S.A.; Sudamérica Le Mans A.I.E.; Gesinca Consultora de Pensiones y Seguros S.A.; Segurvirtual
MVS S.A.; Clarem Spain S.A.; C y E Servicios Sociosanitarios
S.A.; C y E Badajoz Servicios Sociosanitarios S.A.; Gesclimesa S.A.; Shopnet Brokers S.A.
1990 – 1999 e 2000 - 2001 		
McKinsey & Company: Consultoria de Alta Direcção nas escritórios de Madrid, Lisboa e Buenos Aires para clientes fundamentalmente do sector financeiro e, em menor medida,
de transportes e indústria pesada. Responsável pela Prática
de Seguros da Oficina de Madrid; Uniger, SGFIM – Director
Geral.
1999 – 2001		
Fusão com BCP: Banco Mello S.A. Assessor do Conselho de
Administração, dependendo do Presidente da Comissão Executiva, com responsabilidade executiva sobre os seguintes
Departamentos: Controlo de Gestão e Pressupostos, Planificação Estratégica, Consultoria interna e Modelos Preditivos
(Marketing relacional e Scorings de Risco).
1984 - 1990		
Asfaltos Españoles S.A. – ASESA. Empresa de Refino de Petróleo participada em 50/50 pelos grupos Repsol e Cepsa.
Adjunto do Director General com responsabilidade executiva
sobre as sociedades participadas em Estrangeiro (1986 a

Since 2008		
Non-executive Director of the Company.
Since 2007		
Independent Consultant. Company adviser on the financial
sector.
Mutua Madrileña: General Manager, in charge of the
insurance area (motor, health, life, home, accidents and
autoclub insurance).
2002–07		
Caser. Assistant General Manager in charge of the Information
Systems, Material Resources, Life and Pensions Consultancy,
Hospital Senior Citizen Management, e-Business and
Organisation and Quality Divisions;
Advisor of subsidiaries: Le Mans Seguros España SA;
Inmocaser SA; Sudamérica Le Mans A.I.E.; Gesinca
Consultora de Pensiones y Seguros SA; Segurvirtual MVS
SA; Clarem Spain SA; C y E Servicios Sociosanitarios SA; C
y E Badajoz Servicios Sociosanitarios SA; Gesclimesa SA;
Shopnet Brokers SA.
1990 - 1999 and 2000 - 2001: 		
McKinsey & Company. Senior Management Consultant at
the Madrid, Lisbon and Buenos Aires offices. for clients
fundamentally of the financial sector and, to a lesser
extent, of transport and heavy industry. Head of the Madrid
Insurance Office; Uniger, SGFIM – General Manager.
1999-2001		
Merge with BCP: Banco Mello, SA Adviser to the Board
of Directors, reporting to the chairman of the Executive
Committee, with executive duties in respect of the following
departments: Management Control and Assumptions,
Strategic Planning, Internal Consultancy and Predictive
Models (Relational Marketing and Risk Scoring).
1984-90			
Asfaltos Españoles SA – ASESA. Empresa de Refino de
Petróleo held 50/50 by the Repsol and Cepsa groups.
Assistant to the General Manager, having executive
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Em 31 de Dezembro de 2013 detém indirectamente, através da Florida Blanca Consultoria de Negócios S.A. 159.825
acções da Sociedade representativas de 1,33% (um vírgula
trinta e três por cento) dos direitos de voto.
Jorge Delclaux Bravo
(Vogal)
Desde 2008
Administrador não executivo Sociedade.
Desde 2006
Executive Vice-President of Inversiones Ibersuizas, S.A.
Board Member da La Seda de Barcelona, S.A.
Board Member da Rothschild Gestión AV, S.A.
Board Member da Rothschild España, S.A.
Board Member da Ibersuizas Gestión, SGECR.
2005 - 2006
Board Member da Ebro Puleva, S.A.
2001 - 2002
Board Member da Safei, S.A
1998 - 1999
Board Member da Grucycsa, S.A.
1993 – 2006
N.M. Rothschild & Sons London and Rothschild España, S.A.
1989 – 1993
UBS Phillips & Drew
1985 – 1989
Morgan Grenfell & Co. Ltd.
Licenciado em Economics and Business Administration pela
CUNEF.

Degree in Law at Facultad de Derecho del ICADE (Universidad
Pontificia Comillas) and in Economic and Corporate Sciences
(Corporate Sciences Section) at Facultad de C.C. E.E. y E.E.
del ICADE (Universidad Pontificia Comillas).
As at December 31, 2013, indirectly holds, through
Floridablanca Consultoria de Negócios, SA, 159,825 shares
in the Company representing 1.33% (one point thirty three
per cent) of the voting rights.
Jorge Delclaux Bravo
(member)
Since 2008
Non-executive Director of the Company.
Since 2006
Executive Vice President of Inversiones Ibersuizas, SA.
Board Member of La Seda de Barcelona, SA.
Board Member of Rothschild Gestión AV, SA.
Board Member of Rothschild España, SA.
Board Member of Ibersuizas Gestión, SGECR.
2005-06
Board Member of Ebro Puleva, SA.
2001-02
Board Member of Safei, SA.
1998-99
Board Member of Grucycsa, SA.
1993-2006
NM Rothschild & Sons London and Rothschild España, SA.
1989–93
UBS Phillips & Drew.
1985–89
Morgan Grenfell & Co. Ltd.
Degree in Economics and Business Administration at CUNEF.

Em 31 de Dezembro de 2013 não detém acções da Sociedade.

Holds no shares in the Company as at December 31, 2013.

Alexander Sommerville Gibson
(Vogal)

Alexander Sommerville Gibson
(member)

Desde 2003
Actua como representante do Grupo Orey no Reino Unido.
1987-2003
Juntou-se à Tyzach & Partners, uma firma inglesa especializada em investimentos e serviços financeiros e subsequentemente trabalhou para a Whitney Group que adquiriu a
Tyzach & Partners em 1999.
1984
Como Director, tornou-se responsável pelas áreas de investimento e mercado de capitais fora dos Estados Unidos.
1968-1970
Em 1960 ingressou na Hill Samuel antes de fazer parte da
equipa fundadora de um novo consórcio, o London Multinational Bank. Quando o controlo do Banco foi assumido
por um dos accionistas, o Chemical Bank, sendo renomeado
Chemical Bank International, assumiu a responsabilidade do
syndication business do Chemical Bank numa base mundial.
1966
Começou a sua carreira no Citibank, trabalhando em Londres
e Nova Iorque.

since 2003
Acts as the Orey group representative in the United Kingdom.
1987-2003
Joined Tyzach & Partners, and English firm specialised in
investments and financial services, and subsequently worked for
the Whitney Group which acquired Tyzach & Partners in 1999.
1984
As manager, he came to be the head of the investment and
capital markets areas outside the United States.
1968-70
In 1960 he joined Hill Samuel before becoming a part of the
founder team of a new consortium, the London Multinational
Bank. When the control of the bank was taken over by one of
the equityholders, Chemical Bank, and its name changed to
Chemical Bank International, he took over responsibility for
the syndication business of the Chemical Bank worldwide.
1966
Started up a delivery to offices and homes business, having
set up a company called Bebágua. It came to be the leader
in Portugal and he sold it to Watson Waters (Nestlé Group).

Mestre em Classic and Philosophy pela Universidade de Oxford.

He began his professional career in animal care with the MJM
foundation.

Em 31 de Dezembro de 2013 não detém directamente acções
da Sociedade, detendo indirectamente 219.786 acções da
mesma, no seu conjunto representativas de 1,83% (um vírgula oitenta e três por cento) dos direitos de voto.

Degree in Marketing Management taken at IPAM and postgraduate in Management at the University of east London.
As of December 31, 2011 indirectly holds 219.786 shares of
the Company representing 1,83% (one point eighty-three per
cent) of the voting rights.
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Licenciado em Direito pela Facultad de Derecho del ICADE
(Universidad Pontificia Comillas) e em Ciências Económicas e
Empresariais (Secção Ciências Empresariais) pela Facultad de
C.C. E.E. y E.E. del ICADE (Universidad Pontificia Comillas).

responsibilities over subsidiaries abroad (1986 to 1990),
Sales Under-Manager (1988 to 1990), Secretary of the
Management Committee (1985 to 1986), Head of Planning
and Economic Studies (1984 to 1986).
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1990), Subdirector Comercial (1988 a 1990), Secretario del
Comité de Direcção (1985 a 1986), chefe de Planificação e
Estudos Económicos (1984 a 1986).
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Miguel Ribeiro Ferreira
(Vogal)

Miguel Ribeiro Ferreira
(member)

2010
Administrador não executivo da Sociedade.
2002
Investiu na holding privada Invespri, SGPS, S.A. a fim de
ampliar os investimentos próprios. Como CEO da holding é
presidente do Conselho de Administração de todas as empresas subsidiárias (nomeadamente nas áreas de: Negócios
Imobiliários, Low Cost Housing Solutions, Centro Residencial
para Crianças Deficientes, restaurantes de fast food, saúde e
entrega em habitações e escritórios), estando envolvido em
todos os aspectos da gestão estratégica.
2000
Comprou uma pequena empresa em Sevilha (Espanha) no
mesmo negócio, com o nome de Acquajet a qual deu origem
à SEMAE. A liderança ibérica foi alcançada em 2005 com a
aquisição da Jet Cooler, S.A. em Portugal, mantendo a marca
Fonte Viva.
1996
Iniciou em Portugal um negócio de entrega em escritórios
e habitações com a fundação da empresa Bebágua. Sendo
líder em Portugal, vendeu a empresa para a Watsons Waters
(Grupo Nestlé).

2010
Non-executive director of the Company.
2002
Invested in the private holding company Invespri SGPS,
SA, in order to enlarge his own investments. As CEO of
the holding company he chairs the Board of Directors of
all the subsidiary companies (notably in the areas of: Realestate business, Low-cost Housing Solutions, Residential
Centre for Disables Children, fast-food restaurants, health
and deliveries to homes and offices. He is involved in every
aspect of strategic management.
2000
Bought a small company in Seville (Spain) in the same
business line named Acquajet, which gave rise to SEMAE.
Iberian leadership was achieved in 2005 with the acquisition
of Jet Cooler SA in Portugal, maintaining the Fonte Viva
brand.
1996
Started up a delivery to offices and homes business, having
set up a company called Bebágua. It came the leader in
Portugal and he sold it to Watson Waters (Nestlé Group).

Começou a vida profissional no ramo dos cuidados com os
animais, com a fundação da MJM.
Licenciado em Gestão de Marketing pelo IPAM e pós-graduado em Gestão pela Universidade de East London.
Em 31 de Dezembro de 2013 detém indirectamente 213.251
acções da Sociedade representativas de 1,78% (um vírgula
setenta e oito por cento) dos direitos de voto.
Francisco van Zeller
(Vogal)

He began his professional career in animal care with the
foundation of MJM.
Degree in Marketing Management taken at IPAM and postgraduate in Management at the University of east London.
As at December 31, 2012, indirectly holds 213,251 shares of
the Company representing 1.78% (one point seventy-eight
per cent) of the voting rights.
Francisco van Zeller
(member)

Desde 2010
Administrador não executivo da Sociedade.
Administrador não executivo da Hovione Holdings Ltd (empresa do ramo químico-farmacêutico).
Desde 2010
Presidente do Conselho para a Promoção da Internacionalização (organismo que inclui representantes do Governo
(3) associações empresariais (3) e instituições públicas de
apoio à economia (2)).
2002 - 2010
Presidente da Confederação da Indústria Portuguesa.
2000
Presidente da Assetgest SGPS (detentora dos activos da Metal Portuguesa não vendidos à Ferro).
1996-2001
Director de Operações Europeias da Ferro Corp para Recursos Humanos e Aquisições (Reformado em Outubro 2001).
1996-2001
Presidente da Ferro-Indústrias Químicas S.A. (Ferro compra
49%, passa a 100% e muda de nome).
1992–2000
Presidente da Induger – Indústria de cogeração de energia.
1974-1996
Administrador Delegado em representação da Metal Portuguesa e Ferro Corp (Ferro compra 2% e fica maioritária).
1970-1974
Administrador da Metal Portuguesa, S.A.; pelouro produção
e inovação (Ferro Corporation compra 49% de MP).
1964-1970
Director de Produção da Metal Portuguesa SARL (empresa
familiar ramo químico-metalúrgico).
1962-1964
Director do Departamento de Tratamento de Superfícies da
Fábrica de Braço de Prata (Serviço Militar).

Since 2010
Non-executive director of the Company.
Non-executive director of Hovione Holdings Ltd (a chemical
pharmaceutical industry company).
Since 2010
Chair of the Board for Promotion of Internationalisation (a
body that includes government representatives (3), business
associations (3) and public economy-support institutions (2)).
2002-10
President of the Confederation of Portuguese Industry
2000
President of Assetgest SGPS (holder of the assets of Metal
Portuguesa not sold to Ferro).
1996-2001
Director of European Operations of Ferro Corp. for Human
Resources and Procurement (Retired in October 2001).
1996-2001
Chairman of Ferro-Indústrias Químicas SA. (Ferro buys 29%
increasing its stake to 100% and changes name).
1992-2000
Chair of Induger – Indústria de cogeração de energia.
1974-96
Managing Director of in representation of Metal Portuguesa
and Ferro Corp (Ferro buys 2% and becomes the majority
equityholder).
1970-74
Director of Metal Portuguesa, SA, responsible for production
and innovation (Ferro Corporation buys 49% of MP).
1964-70
Production Manager of Metal Portuguesa SARL (family
company in the chemical-metallurgical industry).
1962-64
Manager of the Surfaces Treatment Department of Fábrica de
Braço de Prata (Military Service).

Licenciado em Engenharia Química pelo Instituto Superior
Técnico.

Degree in Chemical Engineering take at Instituto Superior
Técnico.

Em 31 de Dezembro de 2013 não detém acções da Sociedade.

Holds no shares in the Company as at December 31, 2013.

RELATÓRIO E CONTAS | ANNUAL REPORT 2013

Não se verificou qualquer relação deste tipo durante o decurso do ano 2013.

1.21

Organogramas ou mapas funcionais relativos
à repartição de competências entre os vários
órgãos sociais, comissões e/ou departamentos
da sociedade, incluindo informação sobre
delegações de competências, em particular no
que se refere à delegação da administração
quotidiana da sociedade.

Órgão de Administração
Durante o exercício de 2013, o Conselho de Administração
foi composto por 10 (dez) membros, eleitos para o mandato
correspondente ao quadriénio 2013-2016 na Assembleia Geral realizada em 8 de Abril de 2013, 7 (sete) dos quais são
administradores não executivos, número que garante a efectiva capacidade de supervisão, fiscalização e avaliação da
actividade desenvolvida pelos administradores executivos,
visto corresponderem a 70% (setenta por cento) do total
dos membros do Conselho de Administração.
Nos termos do disposto do número 1 do artigo 17.º dos
Estatutos, o Conselho de Administração reúne sempre que
for convocado pelo seu Presidente ou por dois vogais, verbalmente ou por escrito, com uma antecedência mínima de
3 (três) dias úteis relativamente à data das reuniões, que
terão lugar quando e onde o interesse social o exigir, e no
mínimo uma vez por trimestre.
Adicionalmente, dispõe-se no número 2 do referido artigo 17.º
dos Estatutos, que as deliberações do Conselho de Administração só serão válidas desde que esteja presente ou representada
a maioria dos seus membros, podendo qualquer administrador
impedido de comparecer à reunião votar por correspondência
ou fazer-se representar por outro administrador.
Os votos por correspondência serão exercidos e os poderes
de representação serão conferidos por carta ou qualquer
outro meio de comunicação escrita dirigida ao Presidente
do Conselho de Administração (cfr. número 4 do artigo 17.º
dos Estatutos).
As deliberações do Conselho de Administração são tomadas
por maioria dos votos dos administradores presentes ou
representados e dos que votem por correspondência (cfr.
número 5 do artigo 17.º dos Estatutos).
Alguns dos poderes do Conselho de Administração encontram-se delegados na Comissão Executiva da Sociedade,
composta por 3 (três) administradores, tendo a respectiva
delegação fixado os seus limites, a composição da referida
Comissão Executiva e o seu modo de funcionamento.
Atendendo ao facto de o Presidente do Conselho de Administração exercer funções executivas, o Conselho de Administração decidiu adoptar um conjunto de mecanismos que
permitem um acesso facilitado, pelos membros não executivos, às informações que se revelem necessárias ou convenientes ao exercício das suas funções e prossecução da sua
actividade, por forma a que as suas decisões sejam tomadas
de uma forma livre, consciente e informada. Encontra-se,
desta forma, adoptada a Recomendação da CMVM II.1.10.
Sem prejuízo do acesso a qualquer outro tipo de informação
solicitada, os membros não executivos do Conselho de Administração são informados de todas as deliberações tomadas em Comissão Executiva e de toda a informação acerca
da actividade desenvolvida pela Sociedade. Desta forma,
asseguram um acompanhamento permanente dos trabalhos
da Comissão Executiva.

1.20

Regular and significant family, professional
or commercial relationships of the members,
as applicable, of the Board of Directors,
the General and Supervisory Board and
of the Executive Board of Directors with
shareholders to whom a qualifying holdings
exceeding 2% of the voting rights is imputable.

There was no relationship of this type during the course of 2013.

1.21

Organisational charts or tables of duties
in respect of the division of responsibilities
among the various corporate offices,
committees and/or departments of the
company, including information on delegations
of responsibilities, in particular with
regard to the delegation of the day-to-day
management of the company

Management Body
During 2013, the Board of Directors comprised 10 (ten)
members elected for the 2013-2016 term by the General
Meeting held on April 8, 2013, 7 (seven) of whom are
non-executive directors, a number that ensures effective
supervision, monitoring and assessment of the work done
by the executive directors, in that they constitute 70%
(seventy per cent) of all members of the Board of Directors.
Pursuant to the provisions of Article 17(1) of the articles of
association, the Board of Directors shall meet whenever
convened by its chair or by two members, verbally or in
writing, at least 3 (three) working days prior to the date of
the meeting, which shall take place when and where the
corporate interest so requires, and at least once per quarter.
Additionally, Article 17(2) of the articles of association
stipulate that the resolutions of the Board of Directors shall
be valid only as long as the majority of its members is
present or represented, and any director unable to attend
the meeting may vote by postal ballot or be represented by
another director.
Postal ballots shall be exercised and the proxies shall be
granted by letter or other means of written communication
addressed to the chair of the Board of Directors (see Article
17(4) of the articles of association).
The resolutions of the Board are passed by majority vote of
the directors present or represented and of those voting by
postal ballot (see Article 17(5) of the articles of association).
Some of the powers of the Board of Directors are delegated
on the Company’s Executive Committee, comprising 3 (three)
directors, the respective delegation setting its limits, the
composition of the Executive Committee and its mode of
operation.
Given that the chair of the Board of Directors performs
executive duties, the Board decided to adopt a set of
mechanisms allowing easy access by non-executive members
to the information seen to be necessary or appropriate to
the performance of their duties and the pursuit of their
activity, so that their decisions are taken in a free, conscious
and enlightened manner. CMVM Recommendation II.1.10. has
therefore been adopted.
Without prejudice to access to any other kind of information
requested, the non-executive members are fully informed of all
the resolutions passed by the Executive Committee and of the
business carried on by the Company. In this way, they ensure
continuous monitoring of the work of the Executive Committee.
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Relações familiares, profissionais ou
comerciais, habituais e significativas, dos
membros, consoante aplicável, do Conselho
de Administração, do Conselho Geral e de
Supervisão e do Conselho de Administração e
do Conselho de Administração Executivo com
accionistas a que seja imputável participação
qualificada superior a 2% dos direitos de voto.
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Durante o ano de 2013, os administradores não executivos
não reuniram sem a presença da Comissão Executiva, o que
permitiu uma adequada coordenação das suas funções com
as competências desempenhadas pela Comissão Executiva.

During 2013, the non-executive directors did not meet
without the presence of the Executive Committee, which
allowed adequate co-ordination of their duties with the
duties performed by the Executive Committee.

No âmbito do exercício da sua actividade, os membros do
Conselho de Administração que desempenham funções executivas procuram fornecer regularmente aos órgãos sociais
da Orey toda a informação sobre a gestão da Sociedade.
Neste contexto, quando essa informação é requerida por
qualquer membro dos respectivos órgãos sociais, os administradores executivos da Sociedade procuram, em tempo
útil, e da forma mais adequada possível, fornecer os elementos solicitados.

In performing their duties the members of the Board of
Directors who perform executive duties endeavour to
provide all information on the management of the Company
to Orey’s other corporate officers on a regular basis. In this
connection, when such information is requested by any
corporate officer, the Company’s Executive Directors seek to
provide, in good time, all the items requested, in the most
adequate manner possible.

O Conselho de Administração em funções para o mandato
de 2013-2016 é composto pelos membros eleitos na Assembleia Geral da Orey realizada em 8 de Abril de 2013.

The Board of Directors in office during the 2013-16 term
comprises the members elected at the Orey General Meeting
held on April 8, 2013.
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Os pelouros dos membros executivos do Conselho de Administração são os seguintes:

19. Relatório sobre o Governo da Sociedade

122

Duarte d’Orey

The duties of the members of the Board of Directors are as
follows:

Francisco Bessa

Joaquim Santos

Coordenação do Modelo de Negócio
Business Model Co-ordination

Relações com Accionistas
Relations with Equityholders

Relações com Mercado
Market Relations

Coordenação do Planeamento
Estratégico
Strategic Planning Co-ordination

Relações com Clientes de Referência
Relations with Major Customers

Planeamento e Controlo de Gestão
Planning and Management Control

Relações Institucionais
Institutional Relations

Contabilidade e Fiscalidade
Accounts & Taxation

Relações com Parceiros de Negócio
Relations with Business Partners

Relações com o Mercado
Auditoria Externa
Market Relations
External Audit

Coordenação da Alocação Estratégica
de Activos
Strategic Asset Allocation Co-ordination
Coordenação da Área de Negócio
Financeira
Finance Business Area Co-ordination

Sistemas de Informação
Information Systems

Estratégia de Recursos Humanos
Human Resources Strategy

Gestão do Imobiliário
Real-estate Management

Marketing Estratégico e Operacional
Strategic and Operational Marketing

Gestão de Compras
Procurement Management

Relações com Accionistas
Relations with Equityholders

Recursos Humanos Operacionais
Operations Human Resources

Relações com Clientes de Referência
Relations with Major Customers

Relações com Accionistas
Relations with Equityholders

Relações Institucionais
Institutional Relations

Relações com Clientes de Referência
Relations with Major Customers

Relações com Parceiros de Negócio
Relations with Business Partners

Relações Institucionais
Institutional Relations

Desenvolvimento de Novos Negócios
New Business Development

Relações com Parceiros de Negócio
Relations with Business Partners

Company Secretary

Nos termos do disposto no artigo 20.º dos Estatutos, o Secretário da Sociedade e o seu suplente são designados pelo
Conselho de Administração, cessando funções com o termo
do mandato do órgão de administração que os tenha eleito.
Ao Secretário compete essencialmente, tal como se encontra previsto no artigo 446.º -B do Código das Sociedades
Comerciais, secretariar as reuniões dos órgãos sociais, certificar os actos por eles praticados e os poderes dos respectivos membros, satisfazer as solicitações dos accionistas no
exercício do direito à informação e certificar cópias de actas
e demais documentos da Sociedade.

Under Article 20 of the articles of association, the Company
Secretary and his alternate are appointed by the Board of
Directors, who stand down at the end of the term of office of
the management body that elected them. As provided for in
Article 446-B of the Companies Code, the secretary is charged
in particular with acting as secretary of the meetings of the
governing bodies, certifying their acts and the powers of
their members, fulfilling requests of shareholders exercising
the right to information and certifying copies of minutes of
meetings and other Company documents.

O cargo de Secretário da Sociedade é desempenhado pela
Dr.ª Cristiana Teixeira Lopes Soares Calheiros.

The position of Company Secretary is held by Cristiana
Teixeira Lopes Soares Calheiros.

Órgão de Fiscalização

Supervisory Body

A fiscalização dos negócios sociais cabe ao Conselho Fiscal,
o qual, de acordo com o número 1 do artigo 19.º dos Estatutos, é composto por três membros efectivos e um suplente,
os quais não integram o Conselho de Administração, e um
Revisor Oficial de Contas ou Sociedade de Revisores Oficiais
de Contas eleitos pela Assembleia Geral por períodos de
quatro anos.

The supervision of the business rests with the Board of
Auditors, which, in accordance with Article 19(1) of the
articles of association, comprises three full and one alternate
members, who are not members of the Board of Directors,
and an official auditor or firm of official auditors elected by
the General Meeting for four-year terms.

O Conselho Fiscal dispõe dos poderes e encontra-se sujeito
aos deveres estabelecidos na lei (cfr. artigo 420.º do Código
das Sociedades Comerciais) e nos Estatutos, competindo-lhe, em especial:
>>Fiscalizar a administração da Sociedade;
>>Vigiar pela observância da lei e dos Estatutos;
>>Verificar a regularidade dos livros, registos contabilísticos e documentos que lhe servem de suporte;
>>Verificar, quando o julgue conveniente e pela forma
que entenda adequada, a extensão da caixa e as existências de qualquer espécie dos bens ou valores pertencentes à Sociedade ou por ela recebidos em garantia,
depósito ou outro título;
>>Verificar a exactidão dos documentos de prestação de
contas;

The Board of Auditors has the powers and is subject to the
duties established by law (see Article 420 of the Companies
Code) and in the articles of association, being charged in
particular with:
>>supervising the management of the Company;
>>overseeing compliance with law and the articles of
association;
>>checking that the books, accounting records and
supporting documents are in order;
>>checking, as and when deemed fit and in the manner
deemed appropriate, cash-in-hand and the existence of
any kind of assets or monetary instruments belonging to
the Company or received by it by way of guarantee or
deposits or for any other purpose;
>>verifying the accuracy of the financial statements;

>>Verificar se as políticas contabilísticas e os critérios
valorimétricos adoptados pela Sociedade conduzem a
uma correcta avaliação do património e dos resultados;

>>checking that the accounting policies and valuation
criteria adopted by the Company lead to a correct
valuation of the assets and liabilities and of the results;

>>Elaborar anualmente um relatório sobre a sua acção
fiscalizadora e dar parecer sobre o relatório, contas e
propostas apresentados pela administração;

>>drawing up an annual report on its supervisory activity
and issuing an opinion of the report, accounts and
proposals submitted by management;

>>Convocar a Assembleia Geral, quando o presidente da
respectiva mesa o não faça, devendo fazê-lo;
>>Fiscalizar a eficácia do sistema de gestão de riscos, do
sistema de controlo interno e do sistema de auditoria
interna;

>>convening General Meetings if the chairman of the
respective board, being so charged, fails to do so;
>>monitoring the efficacy of the risk-management system,
of the internal control system and of the internal audit
system;

>>Receber as comunicações de irregularidades apresentadas por accionistas, colaboradores da Sociedade ou
outros;

>>receiving communications of irregularities made by
shareholders, Company employees or others;

>>Contratar a prestação de serviços de peritos que coadjuvem um ou vários dos seus membros no exercício das
suas funções, devendo a contratação e a remuneração
dos peritos ter em conta a importância dos assuntos a
eles cometidos e a situação económica da Sociedade;

>>hiring the services of specialists to assist one or more
of its members in the performance of their duties, the
hiring and the remuneration of specialists to take into
account the importance of the matters entrusted to them
and the Company’s economic situation;

>>Fiscalizar o processo de preparação e de divulgação de
informação financeira;

>>monitoring the process of preparation and disclosure
of financial information;

>>Fiscalizar a revisão dos documentos de prestação de
contas da Sociedade;

>>supervising the audit of the Company’s accounting
documents;
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>>Propor à Assembleia Geral a nomeação do Revisor Oficial de Contas e a sua remuneração;

>>proposing to the General Meeting the appointment and
remuneration of the official auditor;

>>Fiscalizar a independência do Revisor Oficial de Contas, designadamente no tocante à prestação de serviços
adicionais e zelar para que sejam asseguradas, no seio
da Sociedade, as condições adequadas ao exercício da
actividade do Revisor Oficial de Contas;

>>monitoring the independence of the official auditor,
especially with regard to the provision of additional
services, and ensuring that there are, within the
Company, the conditions adequate to the performance
of the duties of the official auditor;

>>Representar a Sociedade, para todos os efeitos, junto
do Revisor Oficial de Contas;

>>representing the Company for all purposes at the
before the official auditor;

>>Agir como interlocutor da Sociedade perante o Revisor
Oficial de Contas, e ser o primeiro destinatário dos relatórios por este realizados;
>>Proceder à avaliação anual da actividade desempenhada pelo Revisor Oficial de Contas, propondo a sua destituição à Assembleia Geral, sempre que se verifique justa
causa para o efeito;
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>>Cumprir as demais atribuições constantes da lei ou dos
Estatutos.
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Comissão de Remunerações
A Comissão de Remunerações é composta por três accionistas eleitos em Assembleia Geral, independentes relativamente aos membros do órgão de administração (cfr. artigo 21.º
dos Estatutos). Um destes três membros tem conhecimentos
e experiência em matérias de política de remuneração.
A esta comissão compete, igualmente de acordo com os
termos do artigo 21.º dos Estatutos, fixar as remunerações
do Conselho de Administração e dos restantes membros dos
órgãos sociais, podendo a remuneração dos administradores consistir, total ou parcialmente, em participação nos lucros da Sociedade, correspondente a um montante que não
poderá exceder 15% (quinze por cento) do lucro do exercício
distribuível.
O exercício do cargo de membro da Comissão de Remunerações é incompatível com o de membro do Conselho de
Administração ou de membro do Conselho Fiscal.
Os membros que compõe a Comissão de Remunerações foram eleitos da Assembleia Geral de Accionistas de 8 de Abril
de 2013 para o período 2013-2016. No decurso de 2013 o Dr.
Rui Chancerelle de Machete, membro da Comissão de Remunerações apresentou demissão dos cargos que ocupava na
Sociedade, pelo que será eleito um substituto na próxima
Assembleia Geral de Accionistas.
Comissão Executiva
O Conselho de Administração da Orey delega, no âmbito
dos poderes que lhe são conferidos pelo número 1 do artigo
16.º dos Estatutos, a gestão corrente da Sociedade numa
Comissão Executiva composta por três administradores executivos.
À Comissão Executiva foram delegados amplos poderes relacionados com a gestão das actividades da Sociedade, sendo
que todos os assuntos sociais de relevo são dados a conhecer aos administradores não executivos.
As principais competências delegadas na Comissão Executiva são as seguintes:
>>Aquisição, alienação e oneração de imóveis;
>>Abertura e encerramento de estabelecimentos ou de
parte importante destes;
>>Extensões ou reduções importantes da actividade da
Sociedade;
>>Modificações importantes na organização da empresa;

>>acting as the Company’s interlocutor with the official
auditor and being the first addressee of its reports;
>>performing an annual appraisal of the work undertaken
by the official auditor, proposing its dismissal to the
General Meeting in the event of due cause;
>>performing such other duties as stipulated by law or
the articles of association.
Remuneration Committee
The Remuneration Committee comprises three shareholders
elected by the General Meeting, independent with regard
to the members of the management body (see Article 21 of
the articles of association). One of these three members has
knowledge and experience in remuneration-policy matters.
Also under Article 21 of the Company’s articles of association,
the Remuneration Committee is charged with fixing the
remuneration of the Board of Directors and of the other
corporate officers, and the remuneration of the directors
may consist wholly or partly of a share of the Company’s
profits, the total percentage of the share not to exceed 15%
(fifteen per cent) of the distributable profit for the year.
Exercise of the position of member of the Remuneration
Committee is not compatible with membership of the Board
of Directors or of the Board of Auditors.
The members that compose the Remuneration Committee
were elected by the General Meeting of Shareholders of April
8, 2013 for the 2013-2016 term. During the course of 2013,
Rui Chancerelle de Machete , member of the Remuneration
Committee, tendered his resignation from the positions held
in the Company, and a substitute will therefore be elected at
the next General Meeting of Shareholders.
Executive Committee
Under the powers conferred by Article 16(1) of the articles
of association, Orey’s Board of Directors delegates the
management of the Company on an Executive Committee
comprising three executive directors.
Ample powers have been delegated on the Executive
Committee related with the management of the Company’s
business. The non-executive directors are kept informed of
all important corporate matters.
The main duties delegated on the Executive Committee are
as follows:
>>▪acquisition, sale and encumbrance of immovables;
>>opening or closing establishments or major parts
thereof;
>>major extensions to or reduction of the Company’s
business;
>>major modifications to the Company’s organisation;
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>>Estabelecimento ou cessação de cooperação duradoura e importante com outras empresas.

>>establishing or terminating lasting, important cooperation with other companies.

>>São indelegáveis na Comissão Executiva, para além
das matérias previstas na lei:

>>Besides those matters prescribed by law, the following
cannot be delegated on the Executive Committee:

>>A definição da estratégia e políticas gerais da Orey;

>>The definition of Orey’s strategy and general policies;

>>A definição da estrutura empresarial do Grupo Orey; e

>>The definition of the corporate structure of the Orey
Group; and

Existência e local onde podem ser consultados
os regulamentos de funcionamento, consoante
aplicável, do Conselho de Administração, do
Conselho Geral e de Supervisão e Conselho de
Administração Executivo.

Tendo em vista a adequação às Recomendações do Código
de Governo das Sociedade, encontra-se publicado no sítio
da internet da Sociedade os regulamentos relativos ao Conselho de Administração e Conselho Fiscal.

1.23

Número de reuniões realizadas e grau de
assiduidade de cada membro, consoante
aplicável, do Conselho de Administração, do
Conselho Geral e de Supervisão e do Conselho
de Administração Executivo, às reuniões
realizadas.

Durante o exercício de 2013 realizaram-se 9 (nove) reuniões
do Conselho de Administração (com a presença dos membros executivos e não executivos).
No ano de 2013 a Comissão Executiva reuniu 6 (seis) vezes,
tendo sido elaboradas, como é regra na Sociedade, as actas
das respectivas reuniões. As convocatórias das reuniões e
bem assim, as actas das mesmas, foram remetidas pelo Presidente da Comissão Executiva ao Presidente do Conselho
Fiscal da Sociedade.

1.24

Indicação dos órgãos da sociedade
competentes para realizar a avaliação de
desempenho dos administradores executivos.

Actualmente, o Conselho de Administração é composto por
10 (dez) membros, sendo 7 (sete) deles administradores não
executivos, número que garante a efectiva capacidade de
supervisão, fiscalização e avaliação da actividade desenvolvida pelos Administradores Executivos, visto corresponder a
70 % (setenta por cento) do total dos membros do Conselho
de Administração.
A actividade dos membros não executivos do Conselho de
Administração, no ano de 2013, não sofreu qualquer espécie
de constrangimentos. A descrição da actividade desenvolvida consta do relatório anual de gestão da Sociedade.
Para garantir a coordenação dos trabalhos dos membros
não executivos, de forma a assegurar que estes possam
decidir de forma independente e informada, a sociedade
implementou um sistema de disponibilização aos administradores não executivos de toda a informação relevante relacionada com a sociedade.
Todos os assuntos sociais de relevo são dados a conhecer
aos administradores não executivos. A informação disponibilizada, a qual, na interpretação da sociedade, assume a
necessária clareza, completude e fundamentação, tem efectivamente permitido aos administradores não executivos decidir de forma informada. O facto de os membros não executivos serem informados de todas as deliberações tomadas
em Comissão Executiva e de não terem, em 2013, reunido
sem a presença da Comissão Executiva tem permitido uma
adequada coordenação das suas funções com as competências desempenhadas pela Comissão Executiva. Já a inde-

1.22

Existence and location where the working
regulations, as applicable, the Board of
Directors, the General and Supervisory Board
and Executive Board of Directors can be
consulted.

With a view to meeting the Recommendations of the Code of
Corporate Governance, the regulations relating to the Board
of Directors and to the Board of Auditors are published on
the Company’s website .

1.23

Number of meetings held and degree of
attendance at meetings of each member, as
applicable, of the Board of Directors, the
General and Supervisory Board and Executive
Board of Directors.

During 2013, 9 (nine) meetings of the Board of Directors
were held (with the presence of the executive and nonexecutive members).
During 2012 the Executive Committee met on 6 (six)
occasions, minutes of these meetings having been written
up, as is the rule at the Company. Notices of meetings and
well as the minutes of meetings were sent by the chair of the
Executive Committee to the chair of the Company’s Board of
Auditors.

1.24

Indication of the company’s bodies competent
to perform the evaluation of the performance
of the executive directors

At present the Board of Directors comprises 10 (ten), 7
(seven) of whom non-executive, a number that ensures
effective capacity to supervise, monitor and appraise the
activity of the Executive Directors, in that they account for
70 % (seventy per cent) of the total number of members of
the Board of Directors.
The activity of the non-executive members of the Board of
Directors, in 2013, was not subject to constraints of any
kind. A description of the activity undertaken is contained in
the Company’s annual management report.
To ensure co-ordination of the work of the non-executive
members to allow them to take independent and informed
decisions, the company has implemented a system of
provision to the non-executive directors all relevant
information relating to the company.
All relevant corporate matters are made known to the nonexecutive directors. The information provided, which, in the
company’s view, has the necessary clarity, completeness and
grounds, has effectively allowed the non-executive directors to
take informed decisions. The fact that non-executive members
are informed of all resolutions passed by the Executive
Committee and did not, in 2013, meet without the presence
of Executive Committee has allowed a proper co-ordination of
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>>The adoption of decisions that should be considered
strategic due to their amount , risk or special
characteristics.
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>>A aprovação de decisões que devam ser consideradas
estratégicas devido ao seu montante, risco ou características especiais.
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pendência dos administradores não executivos é assegurada
desde logo no seu processo de selecção, conduzido sem a
intervenção dos administradores executivos.
Atendendo ao facto de o Presidente do Conselho de Administração exercer funções executivas, o Conselho de Administração decidiu adoptar um conjunto de mecanismos que
permitem um acesso facilitado, pelos membros não executivos, às informações que se revelem necessárias ou convenientes ao exercício das suas funções e prossecução da sua
actividade, por forma a que as suas decisões sejam tomadas
de uma forma livre, consciente e informada.

1.25

Critérios pré-determinados para a avaliação de
desempenho dos administradores executivos.

Não se encontram estipulados critérios que avaliem o desempenho dos membros dos órgãos de administração e outros dirigentes.
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1.26

Disponibilidade de cada um dos membros,
consoante aplicável, do Conselho de
Administração, do Conselho Geral e de
Supervisão e do Conselho de Administração
Executivo, com indicação dos cargos exercidos
em simultâneo em outras empresas, dentro
e fora do grupo, e outras actividades
relevantes exercidas pelos membros daqueles
órgãos no decurso do exercício.

their duties with those performed by the Executive Committee.
The independence of the non-executive directors is assured
from the outset in its selection process, conducted without
the intervention of the executive directors.
Given that the chair of the Board of Directors performs
executive duties, the Board decided to adopt a set of
mechanisms allowing easy access by non-executive members
to the information seen to be necessary or appropriate to
the performance of their duties and the pursuit of their
activity, so that their decisions are taken in a free, conscious
and enlightened manner.

1.25

Predetermined criteria for the evaluation of
the performance of the executive directors

No criteria are stipulated to assess the performance of
the members of the management bodies and other senior
managers.

1.26

Availability of each member, as applicable,
of the Board of Directors, the General and
Supervisory Board and Executive Board of
Directors, with indication of the positions
held simultaneously in other companies inside
and outside the group, and other relevant
activities carried out by the members of those
bodies during the period.

Funções dos membros executivos do Conselho de Administração em empresas do Grupo

Duties of the executive members of the Board of Directors in
Group companies

As funções que os membros executivos do Conselho de Administração da Sociedade exercem em outras sociedades do
Grupo encontram-se descriminadas no quadro abaixo:

The duties that executive members of the Company’s Board
of Directors perform at other Group companies are detailed
in the following table:

19. Relatório sobre o Governo da Sociedade
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Nome Name

Duarte d’Orey

Joaquim Santos

Francisco Bessa

Sociedade Comercial Orey Antunes SA
A
A
A
Orey Serviços e Organização, S.A.
A
A
Orey - Gestão Imobiliária, S.A.
A
A
A
Horizon View SA
A
A
LYNX Transports & Logistics B.V.
A
Orey Apresto e Gestão de Navios Lda	G	G	G
CMA-CGM Portugal - Agentes de Navegação S.A.
A
Orey Shipping SL	G	
-	G
Orey Mauritius Transports & Logistics Ltd
A
Orey Moçambique – Comércio e Serviços, Lda
A
Orey (Angola) - Comércio e Serviços Lda	G	
-	G
OA Technical Representations - Rep.Nav.Ind. SA
A
A
Orey Técnica Serviços Navais, Lda.
Sofema - Soc.Ferramentas e Máquinas,Lda.	G	
-	G
Contrafogo, Soluções de Segurança S.A.
Oilmetric – Sociedade Gestora de Patrimónios, S.A.
A
Orey Safety Naval
A
Orey Industrial Representations, S.A.
A
Oilwater Industrial, Serviços e Representações S.A.
A
A
Lalizas Marine - Equipamentos Náuticos Lda
Orey Financial IFIC SA
A
A
A
Orey Management (Cayman) Ltd
P
OP Incrível SGPS
A
A
Football Players Funds Management Ltd
P
TRF Initiatoren Gmbh	D	
TRF Transferrechtefonds 1 Management Gmbh	D	
Orey Financial Brasil, S.A.
A
A: Administrador Administrator - C: Presidente Chairman - D: Director Director - G: Gerente Manager

RELATÓRIO E CONTAS | ANNUAL REPORT 2013

Funções dos membros executivos do Conselho de Administração em empresas de fora do Grupo

Duties of the executive members of the Board of Directors at
companies outside the Group

Duarte d´Orey

Duarte d´Orey

-- Presidente do Conselho de Administração da Orey Inversiones Financieras, S.L.;

-- Chairman of the Board of Directors of Orey Inversiones
Financieras, SL;

-- Administrador único do Monte S. José - Actividades Agrícolas, Imobiliárias e Recreativas, S.A.;

-- Sole Director of Monte S. José - Actividades Agrícolas,
Imobiliárias e Recreativas, SA;

-- Membro da Direcção do Instituto D. João de Castro.

-- Member of the Board of Management of the D. João de
Castro Institute.
Francisco Manuel de Lemos dos Santos Bessa
-- ▪Performs no duties in non-Group companies.

Joaquim Paulo Claro dos Santos

Joaquim Paulo Claro dos Santos

-- Não desempenha qualquer cargo em empresas fora do Grupo.

-- ▪Performs no duties in non-Group companies.

No que diz respeito às funções exercidas pelos membros não
executivos do Conselho de Administração noutras sociedades
dentro e fora do grupo, veja-se o ponto 1.19 deste Relatório.

With regard to the duties performed by executive members
of the Board of Directors at other companies inside and
outside the Group, see point 1.19 of this Report.

1.27

1.27

Identificação das comissões criadas no
seio, consoante aplicável, do Conselho
de Administração, do Conselho Geral e de
Supervisão e do Conselho de Administração
Executivo, e local onde podem ser consultados
os regulamentos de funcionamento.

Os membros da Comissão de Remunerações são os seguintes:

Identification of committees created within,
as applicable, the Board of Directors, the
General and Supervisory Board and Executive
Board of Directors, and where the working
regulations can be found.

The members of the Remuneration Committee are as follows:

Presidente: Dr. Rui Chancerelle de Machete (No decurso de
2013 o Dr. Rui Chancerelle de Machete apresentou demissão dos cargos que desempenhava na Sociedade, pelo que
será eleito um substituto na próxima Assembleia Geral de
Accionistas.

Chair: Rui Chancerelle de Machete (during the course of
2013 Rui Chancerelle de Machete tendered his resignation
from the positions held in the Company, and a substitute
will therefore be elected at the next General Meeting of
Shareholders.

Vogal: Dr. Lourenço do Nascimento da Cunha

Member: Lourenço do Nascimento da Cunha

Vogal: Dra. Maria Teresa de Sousa Botelho

Member: Maria Teresa de Sousa Botelho

No que diz respeito ao modelo de governo da Sociedade, cfr. 1.21.

With regard to the Company’s governance model see 1.21.

Não foram identificados potenciais candidatos com perfil
para o cargo de administrador.

No potential candidates for the position of director were
identified.

Em 31 de Dezembro de 2013 nenhum dos membros da Comissão de Remunerações acima referidos pertencia ao órgão
de administração da Sociedade, nem dele faziam parte o
cônjuge ou quaisquer parentes ou afins em linha recta até
ao 3.º grau, inclusive, de algum dos membros da Comissão
de Remunerações.

As at December 31, 2013, none of the members of the
Remuneration Committee belong to the Company’s
management body, nor do their spouses or relations or
direct kinsmen up to and including the 3rd degree of any
member of the Remuneration Committee.

Ademais, nenhum dos membros da Comissão de Remunerações prestou, nos últimos três anos, serviços a qualquer
estrutura na dependência do Conselho de Administração,
nem ao próprio Conselho de Administração da Sociedade
ou teve, durante o ano de 2013, relação com entidade consultora da Orey.

No member of the Remuneration Committee has provided,
during the past three years, service to any structure
dependant on the Board of Directors or to the Company’s
Board of Directors itself or had, during 2013, any relation
with Orey’s consultant.

1.28

1.28

Composição, se aplicável, da comissão
executiva e/ou identificação de administradores
delegados.

Composition, if applicable, of the executive
committee and/or identification of managing
directors.

Comissão Executiva

Executive Committee

Presidente: Duarte Maia de Albuquerque d’Orey

Chair: Duarte Maia de Albuquerque d’Orey

Administrador executivo: Joaquim Paulo Claro dos Santos

Executive director: Joaquim Paulo Claro dos Santos

Administrador executivo: Francisco Manuel de Lemos dos
Santos Bessa

Executive director: Francisco Manuel de Lemos dos Santos
Bessa

Composta por 3 (três) administradores, tendo a respectiva
delegação fixado os seus limites, a composição da referida
Comissão Executiva e o seu modo de funcionamento.

Comprising 3 (three) directors, the respective delegation
setting its limits, the composition of the Executive Committee
and its mode of operation.
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-- Não desempenha qualquer cargo em empresas fora do
Grupo.
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1.29

Indicação das competências de cada uma
das comissões criadas e síntese das
actividades desenvolvidas no exercício dessas
competências.

With respect to the committees and respective competences,
see 1.21.

Fiscalização

Supervisory authority

1.30

1.30

Identificação do órgão de fiscalização
(Conselho Fiscal, Comissão de Auditoria
ou Conselho Geral e de Supervisão)
correspondente ao modelo adoptado.

Presidente: José Martinho Soares Barroso
Vogal: Acácio Augusto Lougares Pita Negrão
Vogal: Nuno de Deus Vieira Paisana Salvador Pinheiro
Órgão de Fiscalização
19. Report on Corporate Governance

Indication of the competences of each
committee created and summary of the
activities performed in the exercise of those
competences.

No que diz respeito a comissões e respectivas competências
das mesma da Sociedade, cfr. 1.21.

Conselho Fiscal

A fiscalização dos negócios sociais cabe ao Conselho Fiscal,
o qual, de acordo com o número 1 do artigo 19.º dos Estatutos, é composto por três membros efectivos e um suplente,
os quais não integram o Conselho de Administração, e um
Revisor Oficial de Contas ou Sociedade de Revisores Oficiais
de Contas eleitos pela Assembleia Geral por períodos de
quatro anos.

1.31
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1.29

Composição, consoante aplicável, do Conselho
Fiscal, Comissão de Auditoria, do Conselho
Geral e de Supervisão ou da Comissão para
as Matérias Financeiras, com indicação do
número estatutário mínimo e máximo de
membros, duração estatutária do mandato,
número de membros efectivos, data da primeira
designação, e data do termo do mandato de
cada membro.

Identification of the supervisory body (Board
of Auditors, Audit Committee or General and
Supervisory Board) corresponding to the
model adopted.

Board of Auditors
Chair: José Martinho Soares Barroso
Member: Acácio Augusto Lougares Pita Negrão
Member: Nuno de Deus Vieira Paisana Salvador Pinheiro
Supervisory Body
The supervision of the business rests with the Board of
Auditors, which, in accordance with Article 19(1) of the
articles of association, comprises three full and one alternate
members, who are not members of the Board of Directors,
and an official auditor or firm of official auditors elected by
the General Meeting for four-year terms.

1.31

Composition, as applicable, of the Board of
Auditors, the Audit Committee, the General and
Supervisory Board or the Financial Matters
Committee, indicating the minimum and maximum
statutory number of members, statutory term
of office, number of full members, date of
first appointment and date of the end of the
term of office of each member.

Nome
Cargo
Nº de Acções da Sociedade	Data da 1ª Designação
Termo do Mandato
Name
Post
Nº of shares in the Company Date of 1st Appointment
End of Term of Office
				
José Martinho Soares Barroso
Presidente
2007
2016		
Chairman
Acácio Augusto Pita Negrão	Vogal
2007
2016
Member
Nuno de Deus Vieira P. Salvador Pinheiro	Vogal
2007
2016
Member

O Conselho Fiscal é composto pelos 3 membros mencionados no ponto 1.30. O respectivo mandato do Conselho
Fiscal é de 4 anos, de 2013 a 2016. De acordo com o art. 19º
dos estatutos, a fiscalização da Sociedade compete a um
Conselho Fiscal composto por três membros efectivos e um
suplente. Os membros do Conselho do Fiscal foram eleitos
na Assembleia Geral de 3 de Abril de 2007, a data de termo
do presente mandato é 2016.
O Suplente do Conselho Fiscal é o Dr. Tiago Antunes da
Cunha Ferreira de Lemos, conforme deliberado em Assembleia Geral de Accionistas a 8 de Abril de 2013.

1.32

Identificação, consoante aplicável, dos
membros do Conselho Fiscal, Comissão de
Auditoria, do Conselho Geral e de Supervisão
ou da Comissão para as Matérias Financeiras,
que se considerem independentes, nos termos
do art. 414.º, n.º 5 do CSC.

The Audit Committee consists of 3 members mentioned in
point 1.30. The term of office of the Board of Auditors is 4
years, from 2013 to 2016. In accordance with article 19 of
the articles of association, the supervision of the Company
is entrusted to a Board of Auditors comprising three full
members and one alternate. The members of the Board
of Auditors were elected at the General Meeting of April 3,
2007, the date of expiry of this term being 2016.
The Alternate member of the Board of Auditors is Tiago
Antunes da Cunha Ferreira de Lemos, as decided by the
General Meeting of Shareholders on April 8, 2013.

1.32

Identity, as applicable, of the members of
the Board of Auditors, the Audit Committee,
the General and Supervisory Board or the
Financial Matters Committee who may be
considered independent pursuant to Article .
414(5) Companies Code.
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Presidente: José Martinho Soares Barroso

Chair: José Martinho Soares Barroso

Vogal: Acácio Augusto Lougares Pita Negrão

Member: Acácio Augusto Lougares Pita Negrão

Vogal: Nuno de Deus Vieira Paisana Salvador Pinheiro

Member: Nuno de Deus Vieira Paisana Salvador Pinheiro

Vogal-Suplente: Tiago Antunes Ferreira Lemos

Alternate Member: Tiago Antunes Ferreira Lemos

Todos os membros do Conselho Fiscal cumprem os critérios
de aferição de independência previstos no número 5 do artigo 414.º e respeitam as regras de incompatibilidade previstas
no número 1 do artigo 414.º-A, incluindo a alínea f), ambos
do Código das Sociedades Comerciais, dispondo de todas as
competências necessárias ao exercício das respectivas funções.

All members of the Board of Auditors comply with the
criteria set out in Article 414(5) and have due regard for
the incompatibility rules provided for in Article 414-A(1)
[including indent f )], both of the Companies Code, and have
all the competences required to perform their duties.

1.33

Professional qualifications, as applicable, of
each member of the Board of Auditors, the
Audit Committee, the General and Supervisory
Board or the Financial Matters Committee and
other relevant curricular information, stating
the point, if applicable, in this report where
this information is already contained pursuant
to paragraph. # 21.

José Martinho Soares Barroso

José Martinho Soares Barroso

-- Degree in Company Organisation and Management at ISCTE.

-- Licenciado em Organização e Gestão de Empresas pelo ISCTE.

-- Enrolled in the Association of Official Auditors under nº 724.

-- Inscrito na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob
o n.º 724.

-- Collaborator and Partner of BDO & Associados, SROC, Lda,
since 1982.

-- Desde 1982 colaborador e Partner da BDO & Associados,
SROC, Lda.

-- Member of the International Committees of BDO.

-- Membro de Comités internacionais da BDO.

Acácio Augusto Pita Negrão

Acácio Augusto Pita Negrão

-- In October 1993, he entered the Faculty of Law of the
University of Lisbon. Graduated in July 1998.

-- Em Outubro de 1993, ingressou na Faculdade de Direito
da Universidade de Lisboa. Licenciou-se em Julho de 1998.
-- Entre Setembro de 1999 e Julho de 2000, frequentou e
concluiu o curso de pós-graduação em Mercados, Instituições e Instrumentos Financeiros, promovido pela Bolsa de
Derivados do Porto, a Nova Fórum (FEUNL) e as Faculdades de Direito das Universidades de Lisboa (FDUL) e Nova
de Lisboa (FDUNL).
-- Entre Setembro de 2004 e Julho de 2005, frequentou e
concluiu o curso de pós-graduação em “Gestão Fiscal das
Organizações”, promovido pelo Instituto Superior de Economia e Gestão (IDEFE – Instituto para o Desenvolvimento
e Estudos Económicos, Financeiros e Empresariais).
-- Administrador da PLEN – Deus Pinheiro, Ferreira de Lemos,
Eliseu Mendes, Pita Negrão – Sociedade de Advogados,
R.L., pessoa colectiva n.º 507.992.580, inscrita no Conselho Geral da Ordem dos Advogados sob o n.º 4/2007, com
o capital social de € 5.000,00 e com sede na Av. António
Augusto de Aguiar n.º 24, 7º Esq. – 1050-016 Lisboa.
-- Administrador da Caleira Eterna – Fabrico e Comércio de
Componentes e Máquinas para Caleiras, S.A., pessoa colectiva n.º 503.199.834, com sede no Parque Industrial
Manuel da Mota, Lote 24 – 3100-354 Pombal, com o capital social de € 750.300,00, matriculada na Conservatória
do Registo Comercial de Pombal.
-- Membro do Conselho Fiscal da Orey.
-- De Março a Setembro de 1998, trabalhou no Departamento Financeiro do Banco Mello, onde exerceu funções na
Sala de Mercados, tendo a seu cargo a gestão da Tesouraria dos Foreign Branches daquela instituição.
-- Entre finais de Setembro de 1998 e Outubro de 2000,
frequentou o estágio de advocacia na Sociedade de advogados “Pena, Machete & Associados” (a qual, a partir de
Setembro de 1999 e após fusão com outras sociedades,
se passou a designar PMBGR – Sociedade de Advogados),
tendo como patrono o Dr. Rui Machete.

-- From September 1999 to July 2000, attended and concluded
the post-graduate course in Markets, Institutions and
Financial Instruments organised by the Porto Derivatives
Exchange, NovaForum (FEUNL) and the Faculties of law
of University of Lisbon (FDUL) and Universidade Nova de
Lisboa (FDUNL).
-- From September 2004 to July 2005, attended and
concluded the post-graduate course in Tax Management of
Organisations organised by Instituto Superior de Economia
e Gestão (IDEFE – Instituto para o Desenvolvimento e
Estudos Económicos, Financeiros e Empresariais).
-- Director of PLEN – Deus Pinheiro, Ferreira de Lemos, Eliseu
Mendes, Pita Negrão – Sociedade de Advogados, RL, VAT
nº 507 992 580, enrolled in the General Board of the Bar
Association under nº 4/2007, having an equity capital of
€5,000 and registered office at Av. António Augusto de
Aguiar 24, 7º Esq. – 1050-016 Lisbon.
-- Director of “Caleira Eterna – Fabrico e Comércio de
Componentes e Máquinas para Caleiras, SA, VAT nº 503
199 834, having its registered office at Parque Industrial
Manuel da Mota, Lote 24 – 3100-354 Pombal, with an
equity capital of €750,300, registered at the Pombal
Registry of Companies.
-- Member of the Orey Board of Auditors.
-- March to September 1998, worked in the Financial
Department of Banco Mello, performing duties in the
Market Room, responsible for the cash management of
the institution’s Foreign Branches.
-- From late September 1998 to October 2000, attended the
advocacy training course at law firm “Pena, Machete &
Associados” (which, as from September 1999, following a
merger with other firms, came to be known as “PMBGR –
Sociedade de Advogados), his patron being Rui Machete.
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Qualificações profissionais, consoante
aplicável, de cada um dos membros do
Conselho Fiscal, da Comissão de Auditoria,
do Conselho Geral e de Supervisão ou da
Comissão para as Matérias Financeiras e
outros elementos curriculares relevantes,
podendo remeter-se para o ponto do relatório
onde já conste essa informação por força do
disposto no n.º21.
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-- Após ter concluído o seu estágio de advocacia, em Outubro
de 2000, ingressou na Sociedade de advogados “Abreu &
Marques, Vinhas e Associados”, na qual trabalhou, como
advogado associado sénior, até Fevereiro de 2007.

-- Having concluded his advocacy trainee course in October
2000, he joined law firm “Abreu & Marques, Vinhas e
Associados”, where he worked as senior associate lawyer
until February 2007.

-- Em Março de 2007, foi co-fundador da PLEN – Sociedade
de Advogados, R.L., na qual exerce, actualmente, a sua
actividade profissional de advogado.

-- In March 2007, he was co-founder of PLEN – Sociedade de
Advogados, RL, where he now carries on this professional
activity as a lawyer.

Nuno de Deus Vieira Paisana Salvador Pinheiro

Nuno de Deus Vieira Paisana Salvador Pinheiro

-- Licenciou-se na Universidade Católica de Lisboa em 1998.

-- Graduated from Universidade Católica de Lisboa in 1998.

-- Obteve o grau de Masters in International and Comparative Law na Vrije Universitait Brussels em 1999 e uma
pós-graduação em Direito dos Valores Mobiliários na Universidade de Lisboa em 2000.

-- Took his Master’s in International Comparative Law at
Vrije Universitait Brussels in 1999 and a post-graduate in
Securities Law at the University of Lisbon in 2000.

-- Exerceu advocacia na Simmons & Simmons em Bruxelas e
no Grupo Legal Português.
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-- A partir de 2001 exerceu advocacia na Abreu & Marques,
Vinhas e Associados integrando o departamento de direito comercial, com responsabilidade nas principais transacções em que a Sociedade participou, ao nível de fusões
e aquisições.
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-- Em Março de 2007, foi co-fundador da PLEN – Sociedade
de Advogados, R.L., na qual exerce, actualmente, a sua
actividade profissional de advogado.

1.34

Tendo em vista a adequação às Recomendações do Código
de Governo das Sociedades, os regulamentos relativos ao
Conselho de Administração e Conselho Fiscal encontram-se
publicados no sítio da internet da Sociedade.

1.35
19. Relatório sobre o Governo da Sociedade

Existência e local onde podem ser consultados
os regulamentos de funcionamento, consoante
aplicável, do Conselho Fiscal, Comissão de
Auditoria, Conselho Geral e de Supervisão ou
da Comissão para as Matérias Financeiras.

Número de reuniões realizadas e grau de
assiduidade às reuniões realizadas, consoante
aplicável, de cada membro do Conselho Fiscal,
Comissão de Auditoria, Conselho Geral e de
Supervisão e da Comissão para as Matérias
Financeiras.

Durante o ano 2013 o Conselho Fiscal reuniu-se 4 vezes,
tendo sido elaboradas as respectivas actas das reuniões.

1.36

Disponibilidade de cada um dos membros,
consoante aplicável, do Conselho Fiscal, da
Comissão de Auditoria, do Conselho Geral e de
Supervisão ou da Comissão para as Matérias
Financeiras, com indicação dos cargos
exercidos em simultâneo em outras empresas,
dentro e fora do grupo, e outras actividades
relevantes exercidas pelos membros daqueles
órgãos no decurso do exercício.

-- Exercised advocacy at Simmons & Simmons in Brussels
and at Grupo Legal Português.
-- As from 2001 he has exercises advocacy at Abreu & Marques,
Vinhas e Associados in the company law department,
involving responsibilities in the main transactions in which
the firm was involved in mergers & acquisitions.
-- In March 2007, he was co-founder of PLEN – Sociedade de
Advogados, RL, where he now carries on this professional
activity as a lawyer.

1.34

Existence and location where the working
regulations, as applicable, of the Board of
Auditors, the Audit Committee, the General and
Supervisory Board or the Financial Matters
Committee can be consulted.

With a view to meeting the recommendations of the
Corporate Governance Code, the regulations on the Board of
Directors and of the Board of Auditors are published on the
Company’s website.

1.35

Number of meetings held and degree of
assiduity of attendance at the meetings
held, as applicable, of the each member of
the Board of Auditors, the Audit Committee,
the General and Supervisory Board or the
Financial Matters Committee.

During 2013 the Audit Committee met 4 times and minutes
of the meetings were written up.

1.36

Availability of each member, as applicable, of
the Board of Auditors, the Audit Committee,
the General and Supervisory Board or the
Financial Matters Committee, with indication
of the positions held simultaneously at other
companies inside and outside the group, and
other relevant activities carried out by the
members of those bodies during the period.

José Martinho Soares Barroso

José Martinho Soares Barroso

Collaborator and Partner of BDO & Associados, SROC, Lda.

Colaborador e Partner da BDO & Associados, SROC, Lda.

Performs no duties at other Group companies.

Não exerce qualquer função em outras sociedades do Grupo.

Acácio Augusto Pita Negrão

Acácio Augusto Pita Negrão
Co-fundador da PLEN, responsável da sociedade pelas áreas
de Direito Laboral e Contencioso.
Não exerce qualquer função em outras sociedades do Grupo.
Nuno de Deus Vieira Paisana Salvador Pinheiro
Co-fundador da PLEN, responsável da sociedade pelas áreas
de M&A – Fusões e Aquisições e Direito Imobiliário e co-responsável pela área de Direito Comercial.
Não exerce qualquer função em outras sociedades do Grupo.

Co-founder of PLEN, and head of the company’s Labour Law
and Litigation areas.
Performs no duties at other Group companies.
Nuno de Deus Vieira Paisana Salvador Pinheiro
Joint founder of PLEN, head of the company’s M& A – mergers
and acquisitions – and Real Estate areas, and joint head of
the Commercial Law area.
Performs no duties at other Group companies.
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1.37

Description of the procedures and criteria for
intervention by the supervisory body for the
purpose of hiring additional services by the
external auditor.

Órgão de Fiscalização

Supervisory Body

A fiscalização dos negócios sociais cabe ao Conselho Fiscal,
o qual, de acordo com o número 1 do artigo 19.º dos Estatutos, é composto por três membros efectivos e um suplente,
os quais não integram o Conselho de Administração, e um
Revisor Oficial de Contas ou Sociedade de Revisores Oficiais
de Contas eleitos pela Assembleia Geral por períodos de
quatro anos.

The supervision of the business rests with the Board of
Auditors, which, in accordance with Article 19(1) of the
articles of association, comprises three full and one alternate
members, who are not members of the Board of Directors,
and an official auditor or firm of official auditors elected by
the General Meeting for four-year terms.

A actividade da Sociedade é fiscalizada pelo Conselho Fiscal
da Orey, ao qual cabe, em particular, a responsabilidade
pela avaliação do funcionamento dos sistemas de controlo interno e de gestão de riscos adoptados, e propor os
ajustamentos que se revelem convenientes atendendo às
necessidades da Orey.

The Company’s business is overseen by the Orey Board of
Auditors, which is responsible, in particular, for assessing
the working of the internal-control and risk-management
systems adopted, and for proposing such adjustments as
may be appropriate taking Orey’s needs into account.

O Conselho Fiscal elabora, anualmente, um relatório sobre a
sua actividade (cfr. alínea g) do número 1 do referido artigo
420.º do Código das Sociedades Comerciais), no qual inclui
uma descrição da actividade de fiscalização desenvolvida
durante o período em questão, que é objecto de publicação
no sítio da internet da Sociedade, juntamente com os documentos de prestação de contas. Consta do referido relatório
a indicação de que, no ano de 2013, o Conselho Fiscal não
se deparou com quaisquer constrangimentos no exercício da
sua actividade de fiscalização.

Each year, the Board of Auditors draws up an annual report
on its activity (see Article 420.1(g) of the Companies Code),
which includes a description of the supervisory activity
during the period in question and is published on the
Company’s website with the financial statements. Its report
states that , in 2013, the Board of Auditors encountered no
constraints in the performance of its supervisory activities.

O Conselho Fiscal dispõe dos poderes e encontra-se sujeito
aos deveres estabelecidos na lei (cfr. artigo 420.º do Código
das Sociedades Comerciais) e nos Estatutos, competindo-lhe, em especial:
-- Fiscalizar a administração da Sociedade;
-- Vigiar pela observância da lei e dos Estatutos;
-- Verificar a regularidade dos livros, registos contabilísticos
e documentos que lhe servem de suporte;
-- Verificar, quando o julgue conveniente e pela forma que
entenda adequada, a extensão da caixa e as existências
de qualquer espécie dos bens ou valores pertencentes à
Sociedade ou por ela recebidos em garantia, depósito ou
outro título;
-- Verificar a exactidão dos documentos de prestação de contas;
-- Verificar se as políticas contabilísticas e os critérios valorimétricos adoptados pela Sociedade conduzem a uma
correcta avaliação do património e dos resultados;
-- Elaborar anualmente um relatório sobre a sua acção fiscalizadora e dar parecer sobre o relatório, contas e propostas apresentados pela administração;
-- Convocar a Assembleia Geral, quando o presidente da respectiva mesa o não faça, devendo fazê-lo;
-- Fiscalizar a eficácia do sistema de gestão de riscos, do
sistema de controlo interno e do sistema de auditoria
interna;
-- Receber as comunicações de irregularidades apresentadas
por accionistas, colaboradores da Sociedade ou outros;
-- ▪Contratar a prestação de serviços de peritos que coadjuvem um ou vários dos seus membros no exercício das
suas funções, devendo a contratação e a remuneração
dos peritos ter em conta a importância dos assuntos a
eles cometidos e a situação económica da Sociedade;
-- Fiscalizar o processo de preparação e de divulgação de
informação financeira;

The Board of Auditors has the powers and is subject to the
duties established by law (see Article 420 of the Companies
Code) and in the articles of association, being charged in
particular with:
-- supervising the management of the Company;
-- overseeing compliance with law and the articles of
association;
-- checking that the books, accounting records and
supporting documents are in order;
-- checking, as and when deemed fit and in the manner
deemed appropriate, cash-in-hand and the existence of
any kind of assets or monetary instruments belonging to
the Company or received by it by way of guarantee or
deposits or for any other purpose;
-- verifying the accuracy of the financial statements;
-- checking that the accounting policies and valuation criteria
adopted by the Company lead to a correct valuation of the
assets and liabilities and of the results;
-- drawing up an annual report on its supervisory activity and
issuing an opinion of the report, accounts and proposals
submitted by management;
-- convening General Meetings if the chairman of the
respective board, being so charged, fails to do so;
-- monitoring the efficacy of the risk-management system,
of the internal control system and of the internal audit
system;
-- receiving communications of irregularities made by
shareholders, Company employees or others;
-- hiring the services of specialists to assist one or more of
its members in the performance of their duties, the hiring
and the remuneration of specialists to take into account
the importance of the matters entrusted to them and the
Company’s economic situation;
-- monitoring the process of preparation and disclosure of
financial information;
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Descrição dos procedimentos e critérios
aplicáveis à intervenção do órgão de
fiscalização para efeitos de contratação de
serviços adicionais ao auditor externo.
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-- Fiscalizar a revisão dos documentos de prestação de contas da Sociedade;

-- supervising the audit of the Company’s accounting
documents;

-- Propor à Assembleia Geral a nomeação do Revisor Oficial
de Contas e a sua remuneração;

-- proposing to the General Meeting the appointment and
remuneration of the official auditor;

-- Fiscalizar a independência do Revisor Oficial de Contas,
designadamente no tocante à prestação de serviços adicionais e zelar para que sejam asseguradas, no seio da
Sociedade, as condições adequadas ao exercício da actividade do Revisor Oficial de Contas;

-- monitoring the independence of the official auditor,
especially with regard to the provision of additional
services, and ensuring that there are, within the Company,
the conditions adequate to the performance of the duties
of the official auditor;

-- Representar a Sociedade, para todos os efeitos, junto do
Revisor Oficial de Contas;
-- Agir como interlocutor da Sociedade perante o Revisor
Oficial de Contas, e ser o primeiro destinatário dos relatórios por este realizados;
-- Proceder à avaliação anual da actividade desempenhada
pelo Revisor Oficial de Contas, propondo a sua destituição à Assembleia Geral, sempre que se verifique justa
causa para o efeito;
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-- Cumprir as demais atribuições constantes da lei ou dos
Estatutos.

1.38

Outras funções dos órgãos de fiscalização e, se
aplicável, da Comissão para as matérias financeiras.

Não existem funções desempenhadas pelos órgãos de fiscalização da sociedade que não estejam previstas no ponto 1.37.
Revisor Oficial de Contas

1.39

Identificação do revisor oficial de contas
e do sócio revisor oficial de contas que o
representa.

Revisor Oficial de Contas
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-- representing the Company for all purposes at the before
the official auditor;
-- acting as the Company’s interlocutor with the official
auditor and being the first addressee of its reports;
-- performing an annual appraisal of the work undertaken by
the official auditor, proposing its dismissal to the General
Meeting in the event of due cause;
-- performing such other duties as stipulated by law or the
articles of association.

1.38

Other duties of the supervisory board and, if
applicable, of the Financial Matters Committee.

No duties are performed by the company’s supervisory
bodies other than those detailed in point 1.37.
Official Auditor

1.39

Identity of the official auditor and of
the partner firm of official auditors who
represents it.

Official Auditor

PricewaterhouseCoopers & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda. Representada por José Manuel
Henriques Bernardo (R.O.C. N.º 903) ou Jorge Manuel Santos
Costa (R.O.C. N.º 847).

PricewaterhouseCoopers & Associados – Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, Lda. Represented by José
Manuel Henriques Bernardo (ROC nº 903) or Jorge Manuel
Santos Costa (ROC nº 847).

1.40

1.40

Indicação do número de anos em que o
revisor oficial de contas exerce funções
consecutivamente junto da sociedade e/ou grupo.

O revisor oficial de contas foi nomeado em Assembleia Geral
de 8 de Abril de 2013, sendo 2013 o primeiro ano em que
exerce funções de revisor oficial de contas junto da sociedade. O actual mandato compreende os anos de 2013 a 2016.

1.41

Descrição de outros serviços prestados pelo
ROC à Sociedade.

Indication of the number of years in which the
auditor performs duties consecutively for the
company and/or group.

The official auditor was appointed by the General Meeting
of April 8, 2013, and 2013 was the first year in which it acts
as the official auditor of the company. The current mandate
covers the years from 2013 to 2016.

1.41

Description of other services rendered to the
company by the official auditor.

Durante o exercício de 2013 não foram contratados outros
serviços à Pricewaterhouse Coopers & Associados, nem a
quaisquer entidades que com esta se encontrem em relação
de participação ou que integrem a mesma rede.

No other services were contracted with PricewaterhouseCoopers
& Associados, or with any entities in a holding relationship
or that form part of the same network, during 2013.

Auditor Externo

External Auditor

1.42

1.42

Identificação do auditor externo designado
para os efeitos do art. 8.º e do sócio revisor
oficial de contas que o representa no
cumprimento dessas funções, bem como o
respectivo número de registo na CMVM.

Identity of the external auditor appointed for
the purposes of Article 8 and of the official
auditor partner who represents it in the
performance of these duties, as well as the
registration number with the CMVM.

Auditor Externo

External Auditor

PricewaterhouseCoopers & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda. Representada por José Manuel
Henriques Bernardo (R.O.C. N.º 903) ou Jorge Manuel Santos
Costa (R.O.C. N.º 847).

PricewaterhouseCoopers & Associados – Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, Lda. Represented by José
Manuel Henriques Bernardo (ROC nº 903) or Jorge Manuel
Santos Costa (ROC nº 847).
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O auditor externo foi nomeado em Assembleia Geral de 8
de Abril de 2013, sendo 2013 o primeiro ano em que exerce
funções de auditor externo junto da sociedade. O actual
mandato compreende os anos de 2013 a 2016.

1.44

Política e periodicidade da rotação do auditor
externo e periodicidade com que essa avaliação
é feita.

1.43

Indication of the number of consecutive
years in which the auditor and the respective
partner auditor who represents it have
performed those duties.

The external auditor was appointed by the General Meeting
of April 8, 2013, and 2013 was the first year in which it acts
as the external auditor of the company. The current mandate
covers the years from 2013 to 2016.

1.44

Policy and frequency of rotation of the
external auditor and frequency with which an
assessment is made.

É aconselhável que haja uma rotação, pelo menos, no fim
de cada dois mandatos completos, do Auditor Externo da
Orey. Uma vez que o respectivo mandato é de quatro anos,
de acordo com o disposto no número 1 do artigo 19.º dos
Estatutos, a Orey cumpre a Recomendação da CMVM no que
respeita à rotatividade do Auditor Externo.

The recommendation is that there shall be a rotation of
Orey’s external auditor at least at the end of two full terms
of office. Since the tenure is four years in accordance with
Article 19(1) of the articles of association, Orey complies with
the CMVM Recommendation regarding the rotation of the
External Auditor.

1.45

1.45

Indicação do órgão responsável pela avaliação
do auditor externo e periodicidade com que
essa avaliação é feita.

O Conselho Fiscal é o órgão responsável pela avaliação do
auditor externo, o que é efectuado numa base permanente.
Adicionalmente, a PricewaterhouseCoopers & Associados
tem estabelecido um sistema interno de controlo e monitorização da política de independência, que obedece em pleno às normas de independência vigentes a nível nacional e
internacional, instituída para identificar potenciais ameaças
à independência e as respectivas medidas de salvaguarda.
Nesta política, estão estabelecidos os serviços expressamente proibidos pelo risco que estes apresentam para a
independência do Auditor Externo, sendo as referidas regras
observadas rigorosamente. Paralelamente, a independência
pessoal de cada profissional é assegurada através de um
processo interno, pelo qual cada sócio, gerente e colaborador profissional atesta regularmente o seu conhecimento
da referida política e declara o seu cumprimento da mesma.
São efectuadas acções regulares de formação contínua sobre a referida política. A monitorização do cumprimento da
política de independência é efectuada através de auditorias
internas regulares, conduzidas por auditores da rede internacional da PricewaterhouseCoopers & Associados.

1.46

Identificação de trabalhos, distintos dos de
auditoria, realizados pelo auditor externo
para a sociedade e/ou para sociedades que que
com ela se encontrem em relação de domínio,
bem como indicação dos procedimentos
internos para efeitos de aprovação da
contratação de tais serviços e indicação das
razões para a sua contratação.

Indication of the body responsible for the
assessment of the external auditor and
frequency with which an assessment is made.

The Board of Auditors is the body responsible for the
assessment of the external auditor, which is done on an
ongoing basis.
Additionally PricewaterhouseCoopers & Associados has
a system of internal control and monitoring of its policy
of independence that is fully in keeping with the rules
on independence in force nationally and internationally.
It has been instituted to determine potential threats to
independence and the respective safeguards.
This policy establishes services expressly prohibited for the
risk they constitute for the external auditor’s independence,
and its rules are strictly observed. In parallel, the personal
independence of each professional is ensured through
an internal process, whereby each partner, director and
professional collaborator regularly attests that they are familiar
with the said policy and warrant that they comply with it.
There are regular, ongoing training courses in connection
with this policy. Monitoring compliance with the
independence policy is performed through regular internal
audits undertaken by auditors of PricewaterhouseCoopers &
Associados’ international network.

1.46

Details of work, other than audit work,
performed by the external auditor for the
company and/or for companies with which it
is in a controlling relationship, as well as
an indication of internal procedures for the
approval of hiring such services, stating the
reasons for hiring it.

Durante o exercício de 2013 foram contratados à PricewaterhouseCoopers Espanha serviços relativos ao processo de
aquisição do Banco Inversis.

During 2013 PricewaterhouseCoopers Spain was hired to
provide services relating to the process of acquisition of
Banco Inversis.

1.47

1.47

Indicação do montante da remuneração
anual paga pela sociedade e/ou por pessoas
colectivas em relação de domínio ou de grupo
ao auditor e a outras pessoas singulares
ou colectivas pertencentes à mesma rede e
discriminação da percentagem respeitante aos
seguintes serviços.

Details of the amount of annual remuneration
paid by the company and/or corporate persons
in a controlling or group to the auditor
and to other natural or corporate persons
belonging to the same network, and details
of the percentage in respect of the following
services.
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Indicação do número de anos em que o auditor
externo e o respectivo sócio revisor oficial
de contas que o representa no cumprimento
dessas funções exercem consecutivamente
junto da sociedade e/ou grupo.

133
19. Relatório sobre o Governo da Sociedade

1.43

RELATÓRIO E CONTAS | ANNUAL REPORT 2013

O valor das remunerações pagas ou a pagar aos Auditores
Externos da Sociedade, ou a outras pessoas singulares ou
colectivas pertencentes à mesma rede, por pessoas colectivas em relação de domínio ou de grupo com a Sociedade
foi, em 2013, o seguinte:
Pela sociedade: 12.000 Euros
Por todas as entidades que integram o grupo: 206.200 Euros

C. ORGANIZAÇÃO INTERNA
Estatutos
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Regras aplicáveis à alteração dos estatutos
da sociedade (art. 245.º- A, n.º1, al. h).

As alterações dos Estatutos dependem de aprovação em
Assembleia Geral. Não existem regras especiais para a alteração dos Estatutos, para além daquelas que se encontram
previstas no Código das Sociedades Comerciais, replicadas
no número 2 do artigo 13.º dos Estatutos, ou seja, para que
a Assembleia Geral possa deliberar, em primeira convocação,
sobre a alteração do contrato de sociedade, fusão, cisão,
transformação, dissolução da Sociedade, ou outros assuntos
para os quais a lei exija maioria qualificada, sem a especificar, têm de estar presentes ou representados, accionistas
que detenham, pelo menos, acções correspondentes a um
terço do capital social.

Comunicação de irregularidade
1.49

Meios e políticas de comunicação de
irregularidades ocorridas na sociedade.

A administração da Sociedade encontra-se em permanente
contacto com os seus Auditores Externos e com os directores das principais áreas de negócio, potenciando, desta
forma, que qualquer irregularidade detectada seja devidamente comunicada.
Em 2009 a Orey procedeu à implementação de um mecanismo de comunicação de irregularidades seguro, eficaz,
directo e confidencial disponível a todos os colaboradores
do Grupo. Assim, foi criada uma caixa de correio electrónico (presidente.conselho.fiscal@orey.com), que permite a
qualquer entidade transmitir ao Presidente do Conselho Fiscal qualquer actuação irregular que, no seu entendimento,
possa ter ocorrido no seio da empresa, nomeadamente, as
referentes a práticas contabilísticas e financeiras ilícitas ou
pouco claras.
Este sistema permite a comunicação pelos colaboradores
da Orey ao órgão ao qual cumpre fiscalizar a actividade
da Sociedade de práticas irregulares, bem como das suas
dúvidas e preocupações sobre a Sociedade. Por outro lado,
este tipo de mecanismo permite, igualmente, detectar mais
facilmente, e numa fase inicial, eventuais práticas nefastas
ao bom governo da Sociedade, evitando-se, desse modo, a
emergência de danos para a Sociedade, para os seus membros e colaboradores e, consequentemente, para os seus
accionistas.
A Sociedade adopta uma política de comunicação de irregularidades que inclui um tratamento confidencial das comunicações, caso assim seja pretendido pelo declarante. No
caso da Orey, quaisquer comunicações acima descritas serão
tratadas de forma absolutamente confidencial, na medida
em que o referido tratamento confidencial não prejudique a
resolução do problema.
Numa base regular, o Presidente do Conselho Fiscal apresenta uma síntese de todas as comunicações recebidas ao
Presidente do Conselho de Administração.

The remuneration paid or payable to the Company’s external
auditors or other natural or corporate persons belonging to
the same network by corporate persons in a controlling or
group relationship with the Company was as follows in 2013
(expressed in euros):
By the company: €12,000
By all entities included in the group: €206,200

C. INTERNAL ORGANISATION
Articles of association
1.48

Rules governing the amendment of the articles
of association (Article 245(1)(h)).

Amendments of the articles of association are dependent
on approval by the General Meeting. There are no special
rules for amendments to the articles of association other
than those provided for in the Companies Code, reproduced
in Article 13(e) of the articles of association, that is, for the
General Meeting to vote on the first call, on the amendment of
the articles of association, merger, division, transformation,
dissolution of the Company or other matters for which
the law requires a qualified majority, without specifying it,
equityholders must be present or represented holding at
least shares corresponding one third of the equity capital.

Communication of irregularities
1.49

Means and policies for the communication of
irregularities occurring at the company

The Company’s management is in constant contact with
its external auditors and with the managers of the main
business areas, thus allowing any irregularity detected to be
duly communicated.
In 2009, Orey implemented a safe, effective, direct and
confidential mechanism for reporting irregularities available
to all Group employees. An electronic mail box was therefore
created(presidente.conselho.fiscal@orey.com), allowing any
entity to inform the chair of the Board of Auditors of any
malpractice that, in its view, could have occurred within
the Company, particularly in respect of illicit or unclear
accounting and financial practices.
This enables communication by Orey employees to the body
charged with supervising the Company’s business of any
malpractice, as well as their doubts and concerns about the
Company. On the other hand, this type of mechanism also
makes it easier to detect, and at an early stage, any practices
prejudicial to the proper governance of the Company,
thus avoiding damage to the Company, its members and
employees and, consequently.
The Company adopts a communication of irregularities policy
that includes confidential treatment of communications,
should the declarant do wish. In the case of Orey, any
communications described above will be treated as
absolutely confidential, to the extent that such confidential
treatment does not prejudice the resolution of the problem.
On a regular basis, the chair of the Board of Auditors
presents a summary of all communications received to the
chair of the Board of Directors.
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Controlo Interno e Gestão de Riscos

Internal Control and Risk Management

1.50

1.50

Persons, bodies or committees responsible
for the internal audit and/or for the
implementation of internal control systems.

A actividade da Sociedade é fiscalizada pelo Conselho Fiscal
da Orey, ao qual cabe, em particular, a responsabilidade
pela avaliação do funcionamento dos sistemas de controlo interno e de gestão de riscos adoptados, e propor os
ajustamentos que se revelem convenientes atendendo às
necessidades da Orey.

The Company’s business is overseen by the Orey Board of
Auditors, which is responsible, in particular, for assessing
the working of the internal-control and risk-management
systems adopted, and for proposing such adjustments as
may be appropriate taking Orey’s needs into account.

1.51

1.51

Explanation, even by inclusion of an
organisation chart, of relationships of
hierarchical and/or functional dependence in
relation to other of the company’s bodies or
committees.

No ponto 1.15. do presente é explicitado o modelo de governo da sociedade.

Point 1.15 hereof details the company’s governance .

1.52

1.52

Existência de outras áreas funcionais com
competências no controlo de riscos.

Existence of other functional areas having
responsibilities in risk control.

Na presente data a Sociedade não contrata serviços de auditoria interna ou de Compliance. Não obstante, prevê-se
que a Orey venha, brevemente, a dispor destes serviços.
A contratação dos referidos serviços implica, por um lado,
custos para o grupo Orey, e, por outro, reforço da estrutura
societária e a adopção de regras de funcionamento aplicáveis a esses serviços. A necessidade de análise de cada uma
destas três vertentes de forma integrada, tendo em conta a
situação económica e a estrutura do Grupo, tem retardado a
sua implementação.

As of this date the Company does not hire internal audit
of compliance. Nevertheless, it is expected that Orey will
shortly have such services. Hiring such services implies, on
the one hand, costs for the Orey Group and, on the other,
a strengthening of the corporate structure and the adoption
of operating rules applicable to such services. The need to
analyse each of these three areas in an integrated manner,
taking into account the Group’s economic situation and
structure, has delayed their implementation.

1.53

1.53

Identificação e descrição dos principais tipos
de riscos (económicos, financeiros e jurídicos)
a que a sociedade se expõe no exercício da
actividade.

Identification and description of the main
risks (economic, financial and legal) to which
the company is exposed in carrying on its
business.

O risco de estratégia é considerado como sendo o principal risco a que a Orey está sujeita. Relativamente ao risco
de estratégia, a Comissão Executiva recorre frequentemente
a entidades externas – Consultores – com o objectivo de
traçarem um plano estratégico, ou procederem à avaliação
de um já existente, e que, em conjunto com a Comissão
Executiva, efectuam a respectiva avaliação face aos cenários
considerados.

The risk strategy is deemed to be the main risk to which
Orey is exposed. With regard to the strategy risk, the
Executive Committee makes frequent use of external entities
– consultants – with a view to drawing up a strategic plan or
to appraising an existing one, which, in conjunction with the
Executive Committee, perform the assessment in the light of
the scenarios under consideration.

O risco reputacional é também um risco relevante a que a
Orey está sujeita, sendo transversal a todo o Grupo. Este
baseia-se na forma de como os clientes, parceiros e accionistas/investidores vêem a Orey. A sua avaliação fundamenta-se na identidade da Orey, sua visão e estratégia, assim
como a sua actuação ao longo do tempo e responsabilidade
social. O risco reputacional é, portanto, a perda potencial da
reputação, através de publicidade negativa, perda de rendimento, litígios, declínio na base de clientes ou saída de
colaboradores relevantes.

The reputational risk is also a relevant risk to which Orey is
subject, one transverse to the entire Group. It is based on the
way in which clients; shareholders and investors view Orey.
Their assessment is based on Orey’s identity, its vision and
strategy, its activity over time and its social responsibility.
Reputational risk is therefore the potential loss of reputation
through negative publicity, loss of income, litigation, decline
of the customer base or departure of important employees.

O risco operacional é também considerado como um dos
principais a que a Orey se encontra sujeita, sendo definido como a potencial ocorrência de falhas relacionadas com
pessoas, com especificações contratuais e documentações,
tecnologia, infra-estrutura e desastres, projectos, influências
externas e nas relações com clientes. A estrutura organizacional compreende papéis e responsabilidades, identifica
linhas hierárquicas, assegura a comunicação apropriada e
oferece ferramentas e sistemas que permitem a adequada
gestão do Risco Operacional, tendo sempre por base a dimensão da empresa e as respectivas necessidades.

Operational risk is also considered one of the main risks
to which Orey is exposed. It is defined as the potential
occurrence of failures related with people, contractual
specifications and documentation, technology, infrastructure
and disasters, projects, external influences and customer
relations. The organisational structure involves roles and
responsibilities, determines the lines of the hierarchy,
ensures appropriate communications and provides tools and
systems allowing adequate Operational-Risk management,
based at all times on the Company’s size and on its needs.
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Explicitação, ainda que por inclusão de
organograma, das relações de dependência
hierárquica e/ou funcional face a outros
órgãos ou comissões da sociedade.
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Pessoas, órgãos ou comissões responsáveis
pela auditoria interna e/ou pela implementação
de sistemas de controlo interno.
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1.54

Descrição do processo de identificação,
avaliação, acompanhamento, controlo e gestão
de riscos.

It is considered that an internal-control and risk-management
system – as is the case implemented by Orey – must include,
among others, the following components:

-- Fixação dos objectivos estratégicos da Sociedade em matéria de assunção de riscos;

-- fixing the Company’s strategic objectives in terms of risktaking;

-- Identificação dos principais riscos relacionados com a actividade concretamente exercida e dos eventos susceptíveis de originar riscos;

-- identification of main risks relating to the particular
activity and of events that might generate risks;

-- Gestão do risco com vista ao alinhamento dos riscos efectivamente incorridos com a opção estratégica da Sociedade quanto à assunção de riscos;
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-- Mecanismos de controlo da execução das medidas de gestão de risco adoptadas e da sua eficácia;

19. Relatório sobre o Governo da Sociedade

Description of the process of identification,
assessment, monitoring, control and
management of risks.

Considera-se que um sistema de controlo interno e de gestão de risco – como é o caso do implementado pela Orey
– deve integrar, entre outras, as seguintes componentes:

-- Análise e mensuração do impacto e da probabilidade de
ocorrência de cada um dos riscos potenciais;
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1.54

-- Adopção de mecanismos internos de informação e comunicação sobre as diversas componentes do sistema e de
alertas de riscos;
-- Avaliação periódica do sistema implementado e adopção
das modificações que se mostrem necessárias.
Processo de Gestão de Risco
A Orey tem vindo a reflectir, nos seus sistemas internos de
controlo e gestão de riscos, as componentes previstas nas
Recomendações do Código de Governo das Sociedades.
Durante o ano de 2013 e como em anos anteriores, foi implementado um processo de gestão do risco transversal a
toda a Sociedade aplicado em função da estrutura e características específicas de cada sector de actividade da Sociedade.
A política do Grupo encontra-se orientada para a diversificação dos negócios, de forma a equilibrar a presença do
mesmo em diferentes mercados.
Em 15 de Outubro de 2004 foi aprovado, em reunião do Conselho de Administração da Sociedade, a criação do Comité
Financeiro denominado ALCO (Asset-Liability Committee)
para monitorização, avaliação e gestão dos riscos financeiros a que a Orey se encontra exposta, dos quais se destacam os riscos de taxa de juro, riscos cambiais, riscos de
liquidez e riscos de crédito.
O Comité Financeiro (Asset-Liability Committee) tem como
objectivo assessorar o Conselho de Administração em matérias de gestão financeira do Grupo, definindo e controlando
a aplicação da política de financiamento da sua actividade
e crescimento, incluindo o planeamento do balanço e dos
fundos próprios.
É da competência do departamento de Planeamento e Controlo de Gestão fornecer os elementos necessários à avaliação destes riscos, o que é realizado, em alguns casos,
numa base semanal (risco de liquidez, e risco de crédito) e,
em outros casos, numa base mensal (risco de taxa de juro
e risco de câmbio).
Por outro lado, o Comité de Pessoal, cuja criação foi igualmente aprovada na reunião do Conselho de Administração
da Sociedade de 15 de Outubro de 2004, tem como objectivo apoiar o Conselho de Administração da Sociedade
na recolha periódica de informação sistematizada sobre o
desempenho dos recursos humanos, permitindo o conhecimento e o acompanhamento das situações particulares, de
forma a promover a aplicação fundamentada da política de
recursos humanos e um correcto aproveitamento dos recursos humanos internos, fomentando a gestão de carreiras.
Assim, é promovida a utilização racional e eficiente dos recursos humanos disponíveis.

-- analysis and measurement of the impact and likelihood of
occurrence of each potential risk;
-- risk management to align the risks actually incurred with the
strategic option of the Company regarding risk-taking;
-- Mechanisms for monitoring implementation of the riskmanagement measures adopted and their effectiveness;
-- Adoption of internal information and communication
mechanisms regarding the various system components
and risk warnings;
>> Periodic assessment of the implemented system and adoption
of such modifications as may be seen to be necessary.
Risk Management Process
Orey has reflected in its internal-control and risk -management
systems the components set out in the Recommendations of
the Code of Corporate Governance.
During 2013, and as in previous years, a risk-management
process was in force across the entire Company, applied
according to the structure and characteristics of each of the
Company’s business sectors.
The Group’s policy is geared to business diversification, in
order to balance its presence in different markets.
On October 15, 2004, at a meeting of the Board of Directors,
the creation was approved of a Finance Committee called
ALCO (Asset-Liability Committee) to monitor, assess and
manage the financial risks to which Orey is exposed, of
which we would underscore the interest-rate, exchange-rate,
liquidity and credit risks.
The aim of ALCO is to advise the Board of Directors on
the Group’s financial management, defining and controlling
application of the policy dealing with the financing of the
business and its growth, including balance-sheet and ownfunds planning.
The Management Planning and Control area is responsible
for providing the elements required to assess these risks,
and this is done on a weekly basis in some cases (liquidity
and credit risks) and on a monthly basis in others (interestrate and exchange-rate risks).
On the other hand, the aim of the Personnel Committee,
whose creation was also approved at the meeting of the
Company’s Board of Directors on October 15, 2004, is to
support the Board of Directors in the periodic collection
of systematised information on the performance of the
human resources, providing knowledge of and allowing
monitoring of special situations in order to ensure reasoned
implementation of the human-resources policy and proper
use of the in-house human resources by fostering career
management. This encourages rational, efficient use of the
available human resources.
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Os Conselhos de Administração ou a Gerência das empresas
participadas do Grupo com actividade operacional reúnem
com uma periodicidade mensal com vista a uma monitorização permanente dos riscos significativos de cada uma
dessas sociedades.
O órgão de administração da Sociedade tem atribuído crescente importância ao desenvolvimento e aperfeiçoamento
dos sistemas de controlo interno e de gestão de risco com
impacto relevante nas actividades das empresas do Grupo,
em linha, com as recomendações formuladas a nível nacional e internacional, de que se destacam as Recomendações
da CMVM.

1.55

Principais elementos dos sistemas de controlo
interno e de gestão de risco implementados
na sociedade relativamente ao processo de
divulgação de informação financeira (art. 245.º
-A, n.º 1, al.m).

A eficácia do controlo interno no processo de divulgação de
informação financeira é um dos compromissos do Conselho
de Administração da sociedade, que procura identificar e
melhorar os processos na preparação e divulgação deste
tipo de informação regendo-se pelos princípios da transparência e consistência.
O objectivo do controlo interno no processo de preparação
e divulgação de informação financeira é garantir que a informação se encontra de acordo com os princípios contabilísticos adoptados e a qualidade do relatório.
A fiabilidade da informação financeira é garantida pelo curso
do processo, desde a preparação da informação aos seus
utilizadores, onde se realizam diversos procedimentos de
controlo.
O processo de controlo interno no que respeita à contabilidade e preparação e divulgação de informação financeira
tem como principais bases:
-- Identificação de riscos actualizada, formalizada e associada a controlos no processo de preparação e divulgação
da informação.
-- 3 tipos principais de controlo: controlos a nível da entidade, controlos dos sistemas de informação e controlos
processuais.
-- Utilização dos princípios contabilísticos que são descritos
ao longo da informação financeira divulgada.
-- A informação financeira é analisada de forma regular permitindo uma monitorização permanente e respectivo controlo.

The duties of organisation of risk-management and of
monitoring of the risks inherent in the Group’s business are
carried out by the board of directors of each of the Group
companies. Each such body comprises one or more members
of the Board of Directors of the Company, who monitor
directly the business of the subsidiaries and transmit the
most important concerns to the Board of Directors of the
Company.
The Boards of Directors of the subsidiary companies that
are engaged in operating activities meet on a monthly basis
with a view to permanent monitoring of the significant risks
of each of these companies.
The Board of Directors of the Company has assigned increasing
importance to the development and perfecting of systems
of internal-control and risk-management having a major
relevant impact on the business of the Group companies, in
line with the national and international recommendations ,
with a focus on the CMVM Recommendations.

1.55

Main elements of the internal control and
risk management systems implemented by
the company with regard to the process of
disclosure of financial information (Article
245-A(1)(m)).

The effectiveness of the internal controls in the financial
reporting process is one of the commitments of the
company’s Board of Directors, which seeks to identify and
improve processes in the preparation and dissemination of
such, in which it is governed by the principles of transparency
and consistency.
The purpose of internal control in the process of preparation
and dissemination of financial reporting process is to ensure
that the information is in accordance with the accounting
principles used and the quality of the report.
The reliability of the financial information is ensured in
the course of the process, from the preparation of the
information to its use by those who consult it, during which
various control procedures are performed.
The main bases of the internal control process with regard to
accounting and preparation and dissemination of financial
information are as follows:
-- Updated, formalised identification or risks associated with
controls in the process of preparation and dissemination
of the information:
-- 3 main types of control: controls at entity level, information systems controls and procedural controls;
-- Use of accounting principles that are described throughout the financial information disclosed;
-- The financial information is analysed regularly to ensure
permanent monitoring and its control;

-- Durante o processo de preparação da informação financeira, os documentos são revistos em relação aos princípios
utilizados e politicas definidas.

-- During the process of preparation of the financial information, the documents are reviewed in relation to the
principles used and policies defined;

-- As demonstrações financeiras anuais são preparadas com
a supervisão do Conselho de Administração e de acordo

-- The annual financial statements are prepared under the
supervision of the Board of Directors and in accordance
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As funções de organização da gestão de risco e de acompanhamento dos riscos da actividade do Grupo são desempenhadas pelos órgãos de administração ou gerência
de cada uma das sociedades que o integram. Em cada um
destes órgãos encontram-se presentes um ou mais elementos do Conselho de Administração da Sociedade, os quais
acompanham directamente a actividade das participadas e
transmitem ao Conselho de Administração da Sociedade as
preocupações mais relevantes.

This risk-management system has proved very effective, and
in 2013 it enabled proper identification of risk factors, their
possible consequences and the means to deal with and
minimise them, contributing to a more-enlightened decisiontaking bore in line with tolerable risk.
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Este sistema de gestão de risco tem-se revelado bastante
eficaz, tendo permitido durante o exercício de 2013 uma
adequada identificação dos factores de risco, das possíveis
consequências da sua concretização e das formas que podem assumir o seu tratamento e minimização, contribuindo
para uma tomada de decisões mais informada e mais alinhada com o risco admissível.
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com os vários princípios contabilísticos. Sendo posteriormente enviadas para o Auditor Externo que emite a sua
Certificação Legal de Contas, são também enviadas para
o Conselho Fiscal que emite o seu parecer das contas da
sociedade.
-- As reuniões mantidas durante o ano entre os vários órgãos da sociedade permitem manter um controlo maior
sobre a informação prestada.
-- Todos os envolvidos no processo de análise e preparação
da informação financeira da sociedade integram a lista
de pessoas com acesso a informação privilegiada, estando especialmente informados sobre o conteúdo das suas
obrigações bem como sanções decorrentes do uso indevido da informação.
-- As regras internas aplicáveis à divulgação financeira procuram assegurar a sua tempestividade e impedir a assimetria do mercado no seu conhecimento.
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As causas de risco ao reporte contabilístico mais evidentes
são as seguintes:

19. Relatório sobre o Governo da Sociedade

138

-- Estimativas contabilísticas – As estimativas contabilísticas
são descritas no anexo às demonstrações financeiras, estas foram baseadas no melhor conhecimento e experiência possíveis de forma a reduzir possíveis riscos.

Apoio ao Investidor
1.56

Serviço responsável pelo apoio ao
investidor, composição, funções, informação
disponibilizada por esses serviços e elementos
para contacto.

Com o objectivo de assegurar a existência de um contacto
permanente com o mercado, respeitando sempre o princípio
da igualdade dos accionistas e prevenindo as assimetrias
no acesso à informação por parte dos investidores, a Orey
decidiu criar, por um lado, a figura do Investor Relations e,
por outro, um Gabinete de Apoio ao Investidor.
A função de Investor Relations foi exercida, durante o ano
de 2013, por um membro do Conselho de Administração, o
Dr. Joaquim Paulo Claro dos Santos. O seu endereço profissional é o seguinte:

with the various accounting principles; They are subsequently sent to the External Auditor that issues the Legal
Certification of Accounts, are also sent to the Board of
Auditors that issues its opinion the company’s accounts:
-- Meetings held during the year between the Company’s
various bodies allow greater control over the information
provided;
-- Everyone involved in the process of analysis and preparation of the company’s financial information is included the
list of persons having access to inside information and are
especially informed as to the content of their obligations
and as to the penalties resulting from improper use of the
information;
-- The internal rules for financial disclosure seek to ensure
their timeliness and to prevent asymmetry in the market’s
knowledge thereof.
The more evident causes of risk regarding financial reporting
are as follows:
-- Accounting Estimates - The accounting estimates are described in the notes to the financial statements and were
based on the best possible knowledge and experience in
order to reduce possible risks.

Investor Support
1.56

Service responsible for investor relations,
composition, duties, information provided by
these services and contact persons.

With a view to ensuring permanent contact with the market,
with due regard at all times for the principle of equityholder
equality and of preventing asymmetries in access to
information by investors, Orey decided to create, on the one
hand, the post of Investor Relations and, on the other, an
Investor Support Office.
The duties of Investor Relations were performed during 2013
by a member of the Board of Directors, Joaquim Paulo Claro
dos Santos. His professional address is as follows:

Joaquim Santos
Rua Carlos Alberto da Mota Pinto, N.º 17 6 A
1070 – 313 Lisboa
Telef: + 351 21 340 70 00
Fax: + 351 21 347 24 92
Email: joaquim.santos@orey.com

Joaquim Santos
Rua Carlos Alberto da Mota Pinto, 17 6ªA
1070 – 313 Lisbon
Phone: + 351 21 340 70 00
Fax: + 351 21 347 24 92
Email: joaquim.santos@orey.com

Embora mantendo esta responsabilidade ao nível do Conselho de Administração, a Sociedade tem um Gabinete de
Apoio ao Investidor, em conformidade com as Recomendações da CMVM.

Although this responsibility is dealt with at Board level,
SCOA has an Investor Support Office in line with the CMVM
Recommendations.

Os investidores podem contactar o referido gabinete através do número de telefone +351 213407057, do número de
fax +351 213473937 e do e-mail: ir@orey.com, podendo, no
sítio da Sociedade da internet em www.orey.com, ter uma
percepção mais completa da forma de funcionamento deste
organismo. O horário de atendimento é nos dias úteis entre
as 9h00 horas e as 12h30 horas e entre as 14h00 horas e
as 17h30 horas.

Investors may contact this office by phone number +351
213407057, fax number +351 213473937 and email: ir@
orey.com, while on the Company’s website at www.orey.com
investors may get a more complete perception of this body’s
form of working. Hours of attendance are 9.00 to 12.30 and
14.00 to 17.30 every working day.

O gabinete tem como principal função assegurar a prestação
ao mercado de toda a informação relevante, divulgação da informação financeira intercalar e notícias relacionadas com o
Grupo bem como, paralelamente, responder a questões ou pedidos de esclarecimento, de investidores ou público em geral,
sobre informação financeira e informação de carácter público
relacionada com o desenvolvimento das actividades do Grupo.

The principal work of this office is to provide the market with
all relevant information, the disclosure of interim financial
information and news related with the Company and, in
parallel, to answer questions or requests for explanations
made by investors or by the general public concerning
financial information and information of a public nature
related with the Group’s business.

Já no decurso de 2014 procedeu-se à eleição de um novo
Investor Relations, ainda que a função de representante
para a relação com o mercado se tenha mantido como responsabilidade do Dr. Joaquim Paulo Claro dos Santos.

During 2014 a new Investor Relations was elected, although
responsibility for the market relations continues to lie with
Joaquim Paulo Claro dos Santos.
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A função de Investor Relations passará a ser exercida igualmente por um membro do Conselho de Administração, o Dr.
Francisco Manuel de Lemos dos Santos Bessa. O seu endereço profissional é o seguinte:

Investor Relations will also come to be handled by a member
of the Board of Directors, Francisco Manuel de Lemos dos
Santos Bessa. His professional address is as follows:

Francisco Bessa
Rua Carlos Alberto da Mota Pinto, N.º 17 6 A
1070 – 313 Lisboa
Telef: + 351 21 340 70 00
Fax: + 351 21 347 24 92
Email: francisco.bessa@orey.com

Francisco Bessa
Rua Carlos Alberto da Mota Pinto, 17 6 A
1070 – 313 Lisbon
Phone: + 351 21 340 70 00
Fax: + 351 21 347 24 92
Email: francisco.bessa@orey.com

1.57

1.57

Joaquim Santos
Rua Carlos Alberto da Mota Pinto, N.º 17 6 A
1070 – 313 Lisboa
Telef: + 351 21 340 70 57
Fax: + 351 21 347 39 37
Email: joaquim.santos@orey.com

1.58

Informação sobre a proporção e o prazo de
resposta aos pedidos de informação entrados
no ano ou pendentes de anos anteriores.

The duties of Investor Relations were performed during 2013
by a member of the Board of Directors, Joaquim Paulo Claro
dos Santos. His professional address is as follows:
Joaquim Santos
Rua Carlos Alberto da Mota Pinto, 17 6ªA
1070 – 313 Lisbon
Phone: + 351 21 340 70 57
Fax: + 351 21 347 39 37
Email: joaquim.santos@orey.com

1.58

Information on the proportion and the
deadline for responding to requests for
information received during the year or
pending from previous years.

Durante 2013, 100% das questões que chegaram à caixa de
correio do Investor Relations tiveram resposta no máximo
em 3 dias úteis.

During 2013, 100% of the questions received by the Investor
Relations mailbox were answered within 3 working days.

Sítio de Internet

Internet site

1.59

1.59

Endereço.

Address.

O sítio de internet central do grupo tem o endereço 		
www.orey.com

The address of the Group’s central internet site is
www.orey.com

1.60

1.60

Local onde se encontra informação sobre a
firma, qualidade de sociedade aberta, a sede e
demais elementos mencionados no artigo 171.º
do Código das Sociedades Comerciais.

No sítio de internet central do grupo www.orey.com e é possível de forma intuitiva encontrar toda a informação relativa
à sociedade e elementos requeridos pelo art. 171.º do Código das Sociedades Comerciais.

1.61

Local onde se encontram os estatutos e os
regulamentos de funcionamento dos órgãos e/
ou comissões.

O sítio de internet central do grupo www.orey.com tem um
separador de nome “Estatutos” onde se podem encontrar os
estatutos que vigoram na sociedade.

1.62

Local onde se disponibiliza informação sobre
a identidade dos titulares dos órgãos sociais,
do representante para as relações com o
mercado, do Gabinete de Apoio ao Investidor
ou estrutura equivalente, respectivas funções
e meios de acesso.

O sítio de internet central do grupo www.orey.com tem um
separador de nome “Órgãos Sociais” onde se podem encontrar os titulares dos órgãos sociais, possuindo também uma
ligação para o representante para as relações com o mercado
com referência para as suas funções e meio de acesso. Em
www.cmvm.pt é também possível obter a mesma informação.

Place where the information on the firm
is located, the standing as a public limited
company, the registered office and the other
elements mentioned in Article 171 of the
Companies Code;

On the Group’s central website www.orey.com one can
intuitively find all the information regarding the company
and the information required by Article 171 of the Companies
Code.

1.61

Place where the articles of association and
the working regulations of the bodies and/or
committees can be found.

The Group’s central website www.orey.com has a tab called
“Articles of Incorporation” where the bye-laws in force at the
company can be found.

1.62

Place where information is provided on the
identity of the members of the governing
bodies, of the market relations representative,
of Investor Support Office or equivalent
structure, their duties and the means of access.

The internet site of the central group www.orey.com has
a tab called “Corporate Bodies” where the corporate
company officers can be found, and it also has a link to
the market relations representative detailing his duties
and means of access. The same information may also be
obtained at www.cmvm.pt.
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A função de representante para as relações com o mercado
foi exercida, durante o ano de 2013, por um membro do
Conselho de Administração, o Dr. Joaquim Paulo Claro dos
Santos. O seu endereço profissional é o seguinte:

Market Relations Representative.
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Representante para as relações com o
mercado.
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1.63

Local onde se disponibilizam os documentos
de prestação de contas, que devem estar
acessíveis pelo menos durante cinco anos,
bem como o calendário semestral de eventos
societários, divulgado no início de cada
semestre, incluindo entre outros, reuniões da
assembleia geral, divulgação de contas anuais,
semestrais e, caso aplicável trimestrais.

O sítio de internet central do grupo www.orey.com tem dois
separadores de nome “Comunicados” e “Informação financeira” onde se pode encontrar a informação financeira bem
como os restantes comunicados relacionados. Em www.
cmvm.pt é também possível obter a mesma informação.
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1.64
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Place where the financial statements are
available the documents of accountability,
which must be available for at least five
years, as well as the half-yearly calendar
of corporate events published at the start
of each half year, including, among others,
general meetings, disclosure of annual , halfyearly and, if applicable, quarterly accounts.

The Group’s central website www.orey.com has two tabs
named “Comunicados ao Mercado (Press Releases” and
“Financial Information” the financial information as well
as other related communications can be sound. The same
information may also be obtained at www.cmvm.pt.

1.64

Place where notices of general meetings and
all preparatory and subsequent information
related therewith are disclosed

O sítio de internet central do grupo www.orey.com tem um
separador de nome “Comunicados” onde se pode encontrar
a informação relativa a convocatórias.

The Group’s central website www.orey.com has a tab called
Comunicados ao Mercado (Press Releases” where all
information on notices can be found.

1.65

1.65

Local onde se disponibiliza o acervo histórico
com as deliberações tomadas nas reuniões
das assembleias gerais da sociedade, o
capital social representado e os resultados
das votações, com referência aos 3 anos
antecedentes.

No sítio de internet central do grupo www.orey.com encontram-se tanto deliberações como os outros comunicados
efectuados até mais de 3 anos antecedentes.

D. REMUNERAÇÕES
1.66
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Local onde são divulgados a convocatória
para a reunião da assembleia geral e toda a
informação preparatória e subsequente com
ela relacionada.

1.63

Indicação quanto à competência para a
determinação da remuneração dos órgãos
sociais, dos membros da comissão executiva ou
administrador delegados e dos dirigentes da
sociedade.

Comissão de Remunerações
A Comissão de Remunerações é composta por três accionistas eleitos em Assembleia Geral, independentes relativamente aos membros do órgão de administração (cfr. artigo 21.º
dos Estatutos). Um destes três membros tem conhecimentos
e experiência em matérias de política de remuneração.
A esta comissão compete, igualmente de acordo com os
termos do artigo 21.º dos Estatutos, fixar as remunerações
do Conselho de Administração e dos restantes membros dos
órgãos sociais, podendo a remuneração dos administradores consistir, total ou parcialmente, em participação nos lucros da Sociedade, correspondente a um montante que não
poderá exceder 15% (quinze por cento) do lucro do exercício
distribuível.
O exercício do cargo de membro da Comissão de Remunerações é incompatível com o de membro do Conselho de
Administração ou de membro do Conselho Fiscal.
Os membros que compõe a Comissão de Remunerações foram eleitos da Assembleia Geral de Accionistas de 8 de Abril
de 2013 para o período 2013-2016. No decurso de 2013 o Dr.
Rui Chancerelle de Machete, membro da Comissão de Remunerações apresentou demissão dos cargos que ocupava na
Sociedade, será eleito um substituto na próxima Assembleia
Geral de Accionistas.

Place where historic records are kept,
detailing the resolutions passed at the
company’s general meetings, the share capital
represented and the results of the balloting
in respect of the preceding 3 years

The Group’s central website, www.orey.com lists both the
resolutions and other communications during more than the
3 preceding years.

D. REMUNERATION
1.66

Indication as to the competence to determine
the remuneration of the governing bodies,
members of the executive committee or
managing directors of the company.

Remuneration Committee
The Remuneration Committee comprises three shareholders
elected by the General Meeting, independent with regard
to the members of the management body (see Article 21 of
the articles of association). One of these three members has
knowledge and experience in remuneration-policy matters.
Also under Article 21 of the Company’s articles of association,
the Remuneration Committee is charged with fixing the
remuneration of the Board of Directors and of the other
corporate officers, and the remuneration of the directors
may consist wholly or partly of a share of the Company’s
profits, the total percentage of the share not to exceed 15%
(fifteen per cent) of the distributable profit for the year.
Exercise of the position of member of the Remuneration
Committee is not compatible with membership of the Board
of Directors or of the Board of Auditors.
The members that compose the Remuneration Committee
were elected by the General Meeting of Shareholders of April
8, 2013 for the 2013-2016 term. During the course of 2013,
Rui Chancerelle de Machete , member of the Remuneration
Committee, tendered his resignation from the positions held
in the Company, and a substitute will be elected at the next
General Meeting of Shareholders.
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1.67

Composition of the Remuneration Committee,
including identification of natural or
corporate persons hired to provide it with
support and statement on the independence of
each advisory members.

Cfr. 1.27.

See 1.27.

Durante o decurso de 2013, o Dr. Rui Chancerelle de Machete
apresentou demissão dos cargos que ocupava na Sociedade, sendo que a eleição de um substituto será deliberada na
próxima Assembleia Geral de Accionistas.

During the course of 2013, Rui Chancerelle de Machete
tendered his resignation from the positions held in the
Company, and the election of a successor shall be decided
at the next General Meeting of Shareholders.

O exercício do cargo de membro da Comissão de Remunerações é incompatível com o de membro do Conselho de
Administração ou de membro do Conselho Fiscal.

1.68

Conhecimentos e experiência dos membros
da comissão de remunerações em matéria de
política de remunerações.

A Comissão de Remunerações é composta por três accionistas eleitos em Assembleia Geral, independentes relativamente aos membros do órgão de administração (cfr. artigo 21.º
dos Estatutos). Um destes três membros tem conhecimentos
e experiência em matérias de política de remuneração.

Exercise of the position of member of the Remuneration
Committee is not compatible with membership of the Board
of Directors or of the Board of Auditors.

1.68

Knowledge and experience of the members of
the remuneration committee on remuneration
policy.

Estrutura das Remunerações

The Remuneration Committee comprises three shareholders
elected by the General Meeting, independent with regard
to the members of the management body (see Article 21 of
the articles of association). One of these three members has
knowledge and experience in remuneration-policy matters.

1.69

Structure of the Remuneration

Descrição da política de remunerações dos
órgãos de administração e de fiscalização a
que se refere o artigo 2.º da Lei n.º 28/2009, de
19 de Junho.

1.69

Description of the remuneration policy of the
management and supervisory bodies to which
Article 2 of Law 28/2009 of July 19 refers.

A Orey define a sua política de remunerações de acordo com
a legislação aplicável tomando em conta, nomeadamente:
(i) os critérios constantes do número 3 do artigo 2.º da Lei
n.º 28/2009, de 19 de Junho, aplicáveis à Orey enquanto
entidade de interesse público ao abrigo do Decreto-Lei n.º
225/2008, de 20 de Novembro; (ii) o artigo 399.º do Código
das Sociedades Comerciais que dispõe sobre a remuneração do Conselho de Administração; (iii) o artigo 374.º-A do
Código das Sociedades Comerciais, no que diz respeito à
remuneração dos membros da Mesa da Assembleia Geral;
(iv) o artigo 422.º- A do Código das Sociedades Comerciais,
relativo à remuneração do Conselho Fiscal; e (v) o artigo
60.º do Decreto-Lei n.º 224/2008, de 20 de Novembro, no
que respeita à remuneração do Revisor Oficial de Contas.
Na política de remunerações incluem-se também os critérios
para a determinação da remuneração a atribuir aos membros dos órgãos sociais, a informação quanto aos montantes máximos potenciais a pagar aos membros dos referidos
órgãos, bem como a identificação das circunstâncias em que
esses montantes máximos podem ser devidos, tanto em termos individuais como em termos agregados, estando esta
inclusão em cumprimento com as recomendações da CMVM,
incluindo no que respeita à (in)exigibilidade de pagamentos
relativos à destituição ou cessação de funções de administradores.

Orey sets its remuneration policy in accordance with the
applicable law taking into account, in particular: (i) the
criteria set out in article 2.3 of Act 28/2009, of June 19,
applicable to Orey as a public-interest entity pursuant to
Decree-Law 225/2008, of November 20; (ii) article 399 of the
Companies Code deals with the remuneration of the Board of
Directors; (iii) article 374 of the Companies Code, as regards
the remuneration of the members of the Board of the General
Meeting; (iv) article 422 of the Companies Code, concerning
the remuneration of the Board of Auditors; and (v) article 60
of Decree-Law 224/2008, of November 20, with regard to the
remuneration of the Official Auditor. The remuneration policy
also includes the criteria for determining the remuneration
to be paid to corporate officers, information regarding the
potential maximum amounts payable to the members of
those officers, as well as the identification of circumstances
in which these maximum amounts may be due, in both
individual and in aggregate terms, this inclusion being in
compliance with the CMVM recommendations, including
matters in respect of the (un)enforceability of payments for
the dismissal or termination of office of directors.

A remuneração dos membros executivos do Conselho de Administração tem uma componente fixa e uma componente
variável, esta última determinada em Assembleia Geral em
função dos resultados da Sociedade (cfr. o número 1 do
artigo 399.º do Código das Sociedades Comerciais).

The remuneration of the executive members of the Board of
Directors has a fixed component and a variable component,
the latter determined by the General Meeting in accordance
with the Company’s results (see article 399(1) of the
Companies Code).

Nos termos do disposto no número 1 do artigo 21.º dos
Estatutos, as remunerações dos administradores executivos
pode consistir, total ou parcialmente, em participação nos
lucros da Sociedade, em percentagem que, no global, não
poderá exceder 15% (quinze por cento) do lucro do exercício
distribuível.
Os administradores não executivos são remunerados com base
num valor fixo, não auferindo qualquer componente variável.

Pursuant to article 21(1) of the articles of association, the
remuneration of the executive directors may consist, in
whole or in part, of a percentage of the Company’s profits,
a percentage that, in total, must not exceed 15% (fifteen per
cent) of the distributable income for the period.
Non-executive members are remunerated on the basis of a
fixed sum and receive no variable component.
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Composição da comissão de remunerações,
incluindo identificação das pessoas singulares
ou colectivas contratadas para lhe prestar
apoio e declaração sobre a independência de
cada um dos membros assessores.
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A Assembleia Geral poderá deliberar a constituição de um
regime de reforma ou de complementos de reforma em benefício dos administradores, cujos anos de mandato, seguidos ou interpolados, sejam superiores a seis, nos termos do
disposto no número 3 do artigo 21.º dos Estatutos.
A declaração sobre a política de remunerações a que se
refere o artigo 2.º da Lei n.º 28/2009, relativa ao ano de
2013, é detalhada e a política apresentada teve em conta
o desempenho de longo prazo da Orey, o cumprimento das
normas legais que lhe são aplicáveis e a contenção na tomada de riscos.
Finalmente, não existem quaisquer acordos entre a Sociedade e os membros do Conselho de Administração e dirigentes, que prevejam indemnizações em caso de destituição ou
cessação por acordo de funções de administradores.
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Informação sobre o modo como a remuneração
é estruturada de forma a permitir o
alinhamento dos interesses dos membros do
órgão de administração com os interesses
de longo prazo da sociedade, bem como
sobre o modo como é baseada na avaliação
do desempenho e desincentiva a assunção
excessiva de riscos.

The General Meeting may pass a resolution to set up a
pension or pension complement scheme for the benefit of
directors, whose years in office, consecutive or interpolated,
total more than six, under the provisions of article 21(3) of
the articles of association.
The statement on the remuneration policy to which article
2 of Law 28/2009 refers, in respect of 2013, is detailed and
the policy presented took into account Orey’s long-term
performance, compliance with the legal rules that apply to it
and restraint in taking risks.
Lastly, there are no agreements between the Company and
members of the Board of Directors and senior managers that
provide for indemnity in case of dismissal or termination of
directors’ duties by mutual agreement.

1.70

Information as to the way in which the
remuneration is so structured as to allow
an alignment of the interests of the members
of the management body with the company’s
long-term interests, as well as to the way it
is based on the appraisal of the performance
and discourages excessive risk-taking.

A remuneração da Sociedade é estruturada de maneira a
valorizar a componente fixa de remuneração. Este aspecto aliado à possibilidade de os administradores poderem
receber até 15% do lucro distribuível num dado exercício,
de acordo com o disposto no número 1 do artigo 21.º dos
Estatutos, constitui um incentivo aos administradores para
melhorar o desempenho financeiro da Sociedade ao mesmo
tempo que desincentiva a excessiva assunção de riscos e a
manipulação do preço das acções (dado o prémio ser atribuído com base numa percentagem do lucro da Sociedade e
não de acordo com o desempenho das acções da Sociedade
em mercado).

The Company’s remuneration is so structured as to enhance
the fixed remuneration component. This, combined with the
possibility that administrators may receive up to 15% of the
distributable profit in a given fiscal year, in accordance with
the provisions of article 21(1) of the articles of association,
provides an incentive for directors to improve the Company’s
financial performance while also discouraging excessive risktaking and the manipulation of the price of the shares (given
that the bonus is awarded on the basis of a percentage of
the Company’s profit and not in accordance with the market
performance of the Company’s shares).

1.71

1.71

Referência, se aplicável à existência de
uma componente variável da remuneração
e informação sobre eventual impacto da
avaliação de desempenho nesta componente.

A remuneração dos administradores poderá, nos termos do
disposto no número 1 do artigo 21.º dos Estatutos e sujeita às funções desempenhadas e à situação económica
da sociedade (cfr. número 1 do artigo 399.º do Código das
Sociedades Comerciais), ser acrescida de um montante até
15% (quinze por cento) dos lucros distribuíveis apurados
pela Sociedade.
Não existem percentagens pré-determinadas para a componente variável da remuneração.

1.72

Diferimento do pagamento da componente
variável da remuneração, com menção do
período de diferimento.

Não se encontra definido um período de diferimento do pagamento da componente variável de remuneração.

1.73

Critérios em que se baseia a atribuição de
remuneração variável em acções bem como
sobre a manutenção, pelos administradores
executivos, dessas acções, sobre eventual
celebração de contractos relativos a
essas acções, designadamente contratos de
cobertura (hedging) ou de transferência de
risco, respectivo limite, e a sua relação face
ao valor da remuneração total anual.

A componente variável da remuneração dos administradores
executivos não compreende a atribuição de acções.

Reference, if applicable, to the existence
of a variable remuneration component and
information about possible impact of the
appraisal of performance on this component.

The remuneration of the directors may, in accordance with
article 21(1) of the articles of association and subject to
the duties performed and the economic situation of the
Company (see article 399(1) of the Companies Code), be
increased by an amount up to 15% (fifteen per cent) of the
distributable profits generated by the Company.
There are no predetermined percentages for the variable
component of the remuneration.

1.72

Deferral of payment of the variable
component of the remuneration, stating the
period of deferral

No period of deferral of payment of the variable component
of remuneration has been defined.

1.73

Criteria on which the attribution of variable
remuneration in shares is based, as well as
on the retention of those shares by executive
directors, on the close of any contracts
relating to such shares, particularly hedging
or risk-transfer contracts, their limits and
its ratio as a proportion of the total annual
remuneration.

The variable component of remuneration of executive
directors does not include allocation of shares.
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1.74

Criteria on which the award of variable
remuneration in options is based and
indication of the period of deferral and of the
exercise price

A componente variável de remuneração dos administradores
executivos não compreende a atribuição de opções.

The variable component of remuneration of executive
directors does not include allocation of shares.

1.75

1.75

Principais parâmetros e fundamentos de
qualquer sistema de prémios anuais e de
quaisquer outros benefícios não pecuniários.

Main parameters and rationale for any bonus
scheme and any other non-cash benefits.

Bónus anuais de 10% do resultado consolidado para o Conselho de Administração, sendo este valor aprovado pela Comissão de Remunerações.

Annual bonus of 10% of the consolidated net income for
the Board of Directors, the amount being approved by the
Remuneration Committee.

1.76

1.76

Principais características dos regimes
complementares de pensões ou de reforma
antecipada para os administradores e data em
que foram aprovados em assembleia geral, em
termos individuais.

Não existem.

None exist.

Disclosure of the Remuneration

Divulgação das Remunerações
1.77

Main characteristics of supplementary pension
or early retirement mechanisms for directors
and date of their approval by the general
meeting, in individual terms.

1.77

Indicação do montante anual da remuneração
auferida de forma agregada e individual, pelos
membros dos órgãos de administração da
sociedade, proveniente da sociedade, incluindo
remuneração fixa e variável e, relativamente
a esta, menção às diferentes componentes que
lhe deram origem.

No exercício de 2013 a remuneração anual fixa e variável
auferida pelos membros executivos e não executivos do
Conselho de Administração, na Sociedade, foi a seguinte
(valores em Euros):

Indication of the annual remuneration earned
in aggregate and individual terms, by members
of the company’s management bodies, paid
by the company, including fixed and variable
remuneration, and for the latter, indication of
the various components that gave rise to it.

During 2013, the annual fixed and variable remuneration
earned by the executive and non-executive members of the
Company’s Board of Directors was as follows:
Board of Directors	Fixed component	Variable component
Attendance fees
Total

Conselho de Administração
Componente Fixa
Componente Variavel
Board of Directors	Fixed Component	Variable Component

Senhas de Presença
Attendance Tickets

Total

Duarte Maia de Albuquerque d’Orey
198.000
Francisco Manuel de Lemos dos Santos Bessa
0
Joaquim Paulo Claro dos Santos
0
Tristão José da Cunha Mendonça e Menezes
0
Juan Celestino Lázaro Gonzaléz
0
Jorge Delclaux Bravo
0
Alexander Somerville Gibson
0
Miguel Ribeiro Ferreira
0
Francisco Van Zeller
0

141.037
0
10.000
8.156
0
0
0
0
0

0
0
0
0
17.500
17.500
17.500
17.500
12.500

339.037
0
10.000
8.156
17.500
17.500
17.500
17.500
12.500

Total

159.193

82.500

439.693

198.000

				(Euros)

O valor relativo à componente variável refere-se a prémios
que foram atribuídos devido ao desempenho da sociedade
no exercício.

1.78

Montantes a qualquer título pagos por
outras sociedades em relação de domínio ou
de grupo ou que se encontrem sujeitas a um
domínio comum.

The amount relating to the variable component is in respect
of bonuses granted due to the performance of the company
during the period.

1.78

Amounts paid for any reason whatsoever by
other companies in a controlling relationship
or subject to common control

Conselho de Administração
Componente Fixa
Componente Variavel
Board of Directors	Fixed Component	Variable Component

Senhas de Presença
Attendance Tickets

Total

Duarte Maia de Albuquerque d’Orey
Joaquim Paulo Claro dos Santos
Francisco Manuel de Lemos dos Santos Bessa
Tristão José da Cunha Mendonça e Menezes

0
140.000
210.000
25.298

0
5.000
0
0

0
0
0
0

0
145.000
210.000
25.298

Total

375.298

5.000

0

380.298

				(Euros)
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Critérios em que se baseia a atribuição de
remuneração variável em opções e indicação
do período de diferimento e do preço de
exercício.
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O valor relativo à componente variável refere-se a prémios
que foram atribuídos devido ao desempenho da sociedade
no exercício.

The amount relating to the variable component is in respect
of bonuses granted due to the performance of the company
during the period.

1.79

1.79

Remuneração paga sob a forma de participação
nos lucros e/ou de pagamento de prémios e os
motivos por que tais prémios e ou participação
nos lucros foram concedidos.

O valor relativo à componente variável descrita nos pontos
1.77. e 1.78. refere-se integralmente a prémios que foram atribuídos devido ao desempenho da sociedade no exercício.
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1.80

Indemnizações pagas ou devidas a exadministradores executivos relativamente à
cessação das funções.

Remuneration paid in the form of profit
sharing and/or payment of bonuses and
the reason why such bonuses and/or profit
sharing were granted

The amount relating to the variable component described in
points 1.77 and 1.78 is in respect of bonuses granted due to
the performance of the company during the period.

1.80

Indemnities paid or owed to former executive
directors in respect of termination of their
duties.

Não foram pagas indemnizações a ex-administradores executivos relativamente à cessação das suas funções durante
o exercício.

No indemnities were paid to former executive directors in
respect of termination of office during the period.

1.81

1.81

Indicação do montante anual da remuneração
auferida, de forma agregada e individual,
pelos membros dos órgãos de fiscalização da
sociedade, para efeitos da Lei n.º 28/2009, de
19 de Junho.

Indication of the annual remuneration earned
in aggregate and individual terms by the
members of the company’s supervisory board
for the purposes of the Law 28/2009 of June 19.

Conselho Fiscal
Componente Fixa
Componente Variavel Senhas de Presença
Total
Audit Committee	Fixed Component	Variable Component
Attendance Tickets
				
José Martinho Soares Barroso
12.000
0
0
12.000
Acácio Augusto Pita Negrão
6.000
0
0
6.000
Nuno de Deus Vieira P. Salvador Pinheiro
6.000
0
0
6.000
Total

24.000

0

0

24.000

				(Euros)
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1.82

Indicação da remuneração no ano de referência
do presidente da mesa da assembleia geral.

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral não auferiu de
qualquer remuneração, durante o ano de 2013, pela participação e intervenção nas Assembleias Gerais da Sociedade.

Acordos com implicações remuneratórias
1.83

Limitações contratuais previstas para a
compensação a pagar por destituição sem justa
causa de administrador e sua relação com a
componente variável da remuneração.

Não existe limitação contratual prevista para a compensação
a pagar por destituição sem justa causa de administrador.

1.84

Referência à existência e descrição, com
indicação dos montantes envolvidos, de
acordos entre a sociedade e os titulares
do órgão de administração e dirigentes
na acepção do n.º 3 do artigo 248.º -B
do Código dos Valores Mobiliários, que
prevejam indemnizações em caso de demissão,
despedimento sem justa causa ou cessação
da relação de trabalho na sequencia de uma
mudança de controlo da sociedade (art. 245.º
-A, n.º 1, al.l).

Não existem acordos entre a Sociedade e os titulares do
órgão de administração e dirigentes, na acepção do número
3 do artigo 248.º-B do Cód.VM, que prevejam o pagamento
de indemnizações em caso de demissão, despedimento sem
justa causa ou cessação da relação de trabalho na sequência
de uma mudança de controlo da Sociedade.

1.82

Indication of the remuneration of the chair of
the board of the general meeting.

During 2013, the chair of the Board of the General Meeting
earned no remuneration for taking part in the Company’s
General Meetings.

Agreements with remuneration implications
1.83

Contractual limitation stipulated for
compensation payable for dismissal of
a director without due cause and its
relationship with the variable component of
the remuneration

There is no contractual limitation for compensation payable
for unfair dismissal administrator.

1.84

Reference to the existence and description,
with indication of the amounts involved, of
agreements between the company and members
of the management body and managers, in
the acceptation of Article 248-B(3) of the
Companies Code, stipulating indemnities in
the event of dismissal without due cause
or termination of the employment tie in the
wake of a change of control of the company
(Article 245-A(1)(l).

There are no agreements between the Company and
members of the management body and managers, in the
acceptation of Article 248-B(3) of the Companies Code,
stipulating indemnities in the event of dismissal without due
cause or termination of the employment tie in the wake of a
change of control of the Company.
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Identificação dos planos e dos respectivos
destinatários.

No exercício de 2013 não se encontravam em vigor, nem
foram adoptados quaisquer planos de atribuição de acções
ou planos de atribuição de opções de aquisição de acções.

1.86

Caracterização do plano (condições de
atribuição, cláusulas de inalienabilidade de
acções, critérios relativos ao preço das acções
e o preço de exercício das opções, período
durante o qual as opções podem ser exercidas,
características das acções ou opções a atribuir,
existência de incentivos para a aquisição de
acções e ou o exercício de opções).

Não existem planos de atribuições de acções ou opções sobre acções entre a sociedade e qualquer destinatário.

1.87

Direitos de opção atribuídos para a aquisição
de que sejam beneficiários os trabalhadores e
colaboradores da empresa.

Não existem planos de atribuições de acções ou opções sobre acções entre a sociedade e qualquer destinatário.

1.88

Mecanismos de controlo previsto num eventual
sistema de participação dos trabalhadores no
capital na medida em que os direitos de voto
não sejam exercidos directamente por estes
(art. 245.º -A, n.º 1, al.e)).

Não existem mecanismos de controlo previstos num eventual sistema de participação dos trabalhadores no capital,
na medida em que os direitos de voto não sejam exercidos
directamente por estes.

E. TRANSACÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
Mecanismos e procedimentos de controlo
1.89

Mecanismos implementados pela sociedade
para efeitos de controlo de transacções com
partes relacionadas.

A Sociedade entende não ser necessário submeter a parecer
prévio os negócios de relevância significativa ou instituir
mecanismos de fiscalização para a definição do nível relevante de significância destes negócios e os demais termos
da sua intervenção devido ao facto de terem sido atribuídos
ao Conselho Fiscal os poderes necessários e meios de actuação apropriados para fiscalizar os negócios da Sociedade,
incluindo os realizados pelos detentores de participações
relevantes e/ou os negócios que poderão implicar possíveis
conflitos de interesses.
Esclareça-se que durante o exercício de 2013 não existiram
negócios da Sociedade realizados fora de condições normais
de mercado.

1.90

Indicação das transacções que foram sujeitas
a controlo no ano de referência.

Não existiram transacções da sociedade que foram sujeito a
controlo em 2013.

1.85

Identification of plans and their recipients.

No share allocation plans or stock-option plans were in force
or adopted during 2013.

1.86

Characterisation of the plan (conditions of
allocation, clauses on non-disposal of shares,
criteria on the share price and the exercise
price of the options, the period during which
the options may be exercised, characteristics
of shares or options to be granted, existence
of incentives for and the acquisition of shares
or exercise options).

There are no share allocation plans or stock options between
the company and any recipient.

1.87

Option rights granted for acquisition by
beneficiaries who are company employees and
collaborators.

There are no share allocation plans or stock options between
the company and any recipient.

1.88

Control mechanisms provided for in a possible
system of employee participation in the share
capital to the extent that they do not directly
exercise the voting rights (Article 245-A(1)(e)).

No control mechanisms are provided for in any system of
employee participation in the share capital to the extent that
they do not directly exercise voting rights.

E. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
Control mechanisms and procedures
1.89

Mechanisms implemented by the company for
the purpose of control of transactions with
related parties

The Company does not consider it necessary submit
transactions of significant importance to prior opinion or
to establish oversight mechanisms to define the relevant
level of significance of such transactions and other terms of
intervention because the Board of Auditors has been granted
the necessary powers and means of action to oversee the
Company’s business, including transactions by holders
of relevant holdings and/or transactions that may involve
conflicts of interest.
It should be noted that during 2013 the Company realised no
transactions other than at arm’s length.

1.90

Indication of transactions subjected to
control in the reference year.

No company transactions were subject to control in 2013.
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Share allocation plans or stock options
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Planos de atribuição de acções ou opções sobre acções (“stock options”)
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1.91

Descrição dos procedimentos e critérios
aplicáveis à intervenção do órgão de
fiscalização para efeitos da avaliação prévia
dos negócios a realizar entre a sociedade
e titulares de participação qualificada ou
entidades que com eles estejam em qualquer
relação, nos termos do artigo 20.º do Código
dos Valores Mobiliários.
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A Sociedade entende não ser necessário submeter a parecer
prévio os negócios de relevância significativa com titulares
de participação qualificada ou instituir mecanismos de fiscalização para a definição do nível relevante de significância
destes negócios e os demais termos da sua intervenção devido ao facto de terem sido atribuídos ao Conselho Fiscal os
poderes necessários e meios de actuação apropriados para
fiscalizar os negócios da Sociedade, incluindo os realizados
pelos detentores de participações relevantes e/ou os negócios que poderão implicar possíveis conflitos de interesses.
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Esclareça-se que durante o exercício de 2013 não existiram
negócios da Sociedade com accionistas titulares de participação qualificada ou com entidades que com eles estejam
em qualquer relação, nos termos do disposto no artigo 20.º
do Código dos Valores Mobiliários, realizados fora de condições normais de mercado.

Elementos relativos aos negócios
1.92

Indicação do local dos documentos de
prestação de contas onde está disponível
informação sobre os negócios com partes
relacionadas, de acordo com a IAS 24,
ou, alternativamente, reprodução dessa
informação.

1.91

Description of the procedures and criteria
applicable to the intervention of the
supervisory body for the purpose of prior
assessment of transactions to be undertaken
between the company and owners of qualifying
holdings or with entities in any relationship
with them under article 20 of the Securities
Code

The Company does not consider it necessary to request
prior opinion as to transactions of significant importance
with qualifying shareholders or to establish oversight
mechanisms to define the relevant level of significance of
such transactions other terms of their intervention because
the Board of Auditors has been granted the necessary powers
and means of action to oversee the Company’s business,
including transactions by holders of relevant holdings and/or
transactions that may involve conflicts of interest.
It should be noted that during 2013 there were no Company
transactions with shareholders with qualifying holdings or
entities with which they are in any relationship, pursuant
to Article 20 the Securities Code, carried out other than at
arm’s length.

Information relating to the business
1.92

Indication of the location of accounting
documents containing information on
transactions with related parties, in
accordance with IAS 24, or alternatively
reproduction of such information.

A informação sobre os negócios com partes relacionadas
encontra-se disponível no anexo às demonstrações financeiras separadas e consolidadas no Relatório e Contas.

Information on transactions with related parties is available
in the notes to the separate and consolidated financial
statements in the Annual Report.

Parte II – Avaliação do governo societário

Part II - Evaluation of corporate governance

1. Identificação do Código de Governo das Sociedades adoptado

1. Identification of the Corporate Governance
Code adopted

O presente relatório (adiante designado por “Relatório”)
foi elaborado com base no modelo constante do anexo
I ao Regulamento da Comissão de Mercado de Valores
Mobiliários (adiante designada por “CMVM”) n.º 4/2013 e o
disposto no Código de Governo, que corresponde ao Código
de governo das sociedades adoptado pela Sociedade
Comercial Orey Antunes, S.A. (adiante designada por “Orey”
ou “Sociedade”). Estes documentos podem ser consultados
em www.cmvm.pt.

This report (hereinafter “Report”) was drawn up on the basis
of the model contained in Schedule I of the Securities Market
Commission (hereinafter “CMVM”) Regulation 4/2013, which is
the Corporate Governance adopted by adopted by Sociedade
Comercial Orey Antunes SA (hereinafter “Orey” or “Company”).
These documents may be consulted at www.cmvm.pt.

2. Análise de cumprimento do Código de Governo das Sociedades adoptado
A tabela seguinte pretende reunir, de uma forma esquematizada, as recomendações da CMVM previstas no Código de
Governo das Sociedades (adiante designadas por “Recomendações”), individualizando-se aquelas que foram alvo
de adopção integral ou de não adopção, no ano de 2013
pela Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A. (adiante designada por “Orey” ou “Sociedade”), apresentando igualmente
a secção do presente Relatório onde pode ser encontrada
uma descrição mais detalhada relativamente à conformidade
com cada uma das referidas Recomendações.

2. Analysis of compliance with Corporate
Governance Code adopted
The following table aims to bring together schematically
the CMVM recommendations of the Corporate Governance
Code (hereinafter “Recommendations”), distinguishing
those fully adopted and those not adopted in 2013 by
Sociedade Comercial Orey Antunes, SA (hereinafter “Orey”
or “Company”), as well as the section of this report where a
more detailed description regarding compliance with each of
these Recommendations can be found.
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Adopção da
Recomendação

Descrição no
presente
Relatório

I. VOTAÇÃO E CONTROLO DA
SOCIEDADE

Recommendation

Adoption of the
Recommendation

Description
in this
Report

I.1. As sociedades devem incentivar
os seus accionistas a participar e a
votar nas assembleias gerais, designadamente não fixando um número
excessivamente elevado de acções
necessárias para ter direito a um
voto e implementando os meios indispensáveis ao exercício do direito
de voto por correspondência e por
via electrónica.

Adoptada

1.12
1.13

I.1. Companies should encourage
shareholders to attend and vote at
general meetings, in particular by not
setting an excessively high number of
shares required to be entitled to one
vote and implementing measures
indispensable to the exercise of
voting rights by correspondence or
by electronic means.

Adopted

1.12
1.13

I.2. As sociedades não devem adoptar mecanismos que dificultem a
tomada de deliberações pelos seus
accionistas, designadamente fixando um quórum deliberativo superior
ao previsto por lei.

Adoptada

1.12
1.13

I.2. Companies shall not adopt
mechanisms that hinder the passing
of resolutions by shareholders,
including setting a resolution quorum
greater than required by law.

Adopted

1.12
1.13

1.12

Adoptada

1.12

I.3. Companies shall not establish
mechanisms that have the effect
of causing a mismatch between
the right to receive dividends or to
subscribe new securities and the
right of each ordinary share, unless
duly justified in the light of the
long-term interests of shareholders.

Adopted

I.3. As sociedades não devem estabelecer mecanismos que tenham
por efeito provocar o desfasamento
entre o direito ao recebimento de
dividendos ou à subscrição de novos valores mobiliários e o direito
de cada acção ordinária, salvo se
devidamente fundamentados em
função dos interesses de longo prazo dos accionistas.

Adopted

1.12

I.4. Os estatutos das sociedades
que prevejam a limitação do número de votos que podem ser detidos
ou exercidos por um único accionista, de forma individual ou em
concertação com outros accionistas,
devem prever igualmente que, pelo
menos de cinco em cinco anos, será
sujeita a deliberação pela assembleia geral a alteração ou a manutenção dessa disposição estatutária
– sem requisitos de quórum agravado relativamente ao legal – e que,
nessa deliberação, se contam todos
os votos emitidos sem que aquela
limitação funcione.

Adoptada

I.5 Não devem ser adoptadas medidas que tenham por defeito exigir pagamentos ou a assunção de
encargos pela sociedade em caso
de transição de controlo ou de mudança da composição do órgão de
administração e que se afigurem
susceptíveis de prejudicar a livre
transmissibilidade das acções e a livre apreciação pelos accionistas do
desempenho dos titulares do órgão
de administração.

Adoptada

1.12

1.5
1.4

1.5. Measures shall not be adopted
the default effect of which is to
demand payments by the company
nor that it assume charges in the
event of transfer of control or
alterations to the composition of
the management body that could
hindering the free transfer of
shares and the free appraisal by
shareholders of the performance of
the members of the management
body.
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Adopted

1.5
1.4

Adopted

1.9
1.21

II. SUPERVISION, MANAGEMENT
AND INSPECTION
II.1. SUPERVISION AND MANAGEMENT

II. SUPERVISÃO, ADMINISTRAÇÃO E
FISCALIZAÇÃO
II.1. SUPERVISÃO E ADMINISTRAÇÃO
II.1.1. Dentro dos limites estabelecidos por lei, e salvo por força da
reduzida dimensão da Sociedade,
o conselho de administração deve
delegar a administração quotidiana
da sociedade, devendo as competências delegadas ser identificadas
no relatório anual sobre o Governo
da Sociedade.

I.4. The articles of association
of companies that stipulate a
limitation of the number of votes
that may be held or exercised by
a single equityholder, severally or
in concert with other equityholders,
shall also stipulate that, at least
every five years, the continuation
or otherwise of such a statutory
provision shall be submitted to
resolution by the general meeting –
with no requirement for a quorum
greater than that stipulated by law
– and that in such a resolution all
votes cast shall be counted without
subjection to such limitation.

Adoptada

1.9
1.21

II.1.1. Within the limits established
by law, and except because of the
small size of the company, the
Board of Directors shall delegate
the day-to-day running of the
company, the delegated powers
to be detailed in the company’s
annual report on the governance of
the company.
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I. VOTING AND CONTROL OF THE
COMPANY
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Recomendação
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II.1.2. O Conselho de Administração
deve assegurar que a sociedade actua de forma consentânea com os
seus objectivos, não devendo delegar a sua competência, designadamente, no que respeita a: i) definir
a estratégia e as políticas gerais da
sociedade; ii) definir a estrutura empresarial do grupo; iii) decisões que
devam ser consideradas estratégicas devido ao seu montante, risco
ou às suas características especiais.
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Adoptada

1.9
1.21

Adopted

1.9
1.21

II.1.3. Besides exercising the Not applicable
supervisory powers with which (Due to the
it is entrusted, the General and small size of
Supervisory Board must assume the company
full responsibility for the Corporate there is neither
Governance level, and therefore, a General and
through the statutory provision Supervisory
or by equivalent means, this body Board nor a fishall be charged with expressing nancial matters
its opinion as to the Company’s committee)
strategy and major policies, the
definition of the corporate structure
of the group and the decisions that
must be considered strategic due
to their amount or risk. This body
shall also assess the compliance
of the strategic plan and the
implementation of the company’s
major policies.

II.1.3. O Conselho Geral e de Super- Não Aplicável
visão, além do exercício das com(Devido à
petências de fiscalização que lhes
reduzida
estão cometidas, deve assumir ple- dimensão da
nas responsabilidades ao nível do
Sociedade
Governo da Sociedade, pelo que, não existe um
através de previsão estatutária ou Conselho Geral
mediante via equivalente, deve ser e Supervisão,
consagrada a obrigatoriedade de nem comissão
este órgão se pronunciar sobre a es- para matéria
tratégia e as principais políticas da financeiras)
sociedade, a definição da estrutura
empresarial do grupo e as decisões
que devam ser consideradas estratégicas devido ao seu montante ou
risco. Este órgão deverá ainda avaliar o cumprimento do plano estratégico e a execução das principais
políticas da sociedade.
II.1.4. Salvo por força da reduzida Não aplicável
dimensão da sociedade, o Conse(Devido à
lho de Administração e o Conselho
reduzida
Geral e de Supervisão, consoante o dimensão da
modelo adoptado, devem criar as Sociedade)
comissões que se mostrem necessárias para:

II.1.2. The Board of Directors shall
ensure that the company acts
in a manner consistent with its
objectives, and shall not delegate
its responsibilities particularly with
regard to: i) defining the company’s
strategy and general policies; ii)
defining the corporate structure
of the group; and iii) decisions
that must be considered strategic
owing to the amount, risk or special
characteristics involved.

1.21
1.27
1.24

II.1.4. Save by virtue of the small Not applicable
size of the company, the Board (Due to the
small size of
of Directors and the General and
the Company)
Supervisory Board, depending on the
model adopted, shall set up those
committees seen to be necessary:

1.21
1.27
1.24

a) to ensure a competent and
independent
assessment
of the performance of the
executive directors and of its
own heir overall performance,
as well as that of any other
committees;

a) Assegurar uma competente e
independente avaliação do desempenho dos administradores
executivos e do seu próprio
desempenho global, bem assim
como das diversas comissões
existentes;
b) Reflectir sobre sistema, estrutura
e as práticas de governo adoptado, verificar a sua eficácia e
propor aos órgãos competentes
as medidas a executar tendo em
vista a sua melhoria.
II.1.5. O Conselho de Administração
ou o Conselho Geral e de Supervisão, consoante o modelo aplicável,
devem fixar objectivos em matéria
de assunção de riscos e criar sistemas para o seu controlo, com vista
a garantir que os riscos efectivamente incorridos são consistentes
com aqueles objectivos.

Adoptada

II.1.6. O Conselho de Administração
deve incluir um número de membros
não executivos que garanta efectiva
capacidade de acompanhamento,
supervisão e avaliação da actividade
dos restantes membros do órgão de
administração.

Adoptada

1.15
1.17
1.18

II.1.7. Entre os administradores não
executivos deve contar-se uma proporção adequada de independentes,
tendo em conta o modelo de gover-

Adoptada

1.17
1.18

1.50
1.54

b) reflect on the government
system structure and practices
adopted and determining
their effectiveness, and to
propose to the competent
bodies measures to be
implemented with a view to
their improvement.
II.1.5. The Board of Directors or the
General and Supervisory Board,
depending on the model applicable,
shall set to objectives for risk-taking
and create systems for its control, so
as to ensure that the risks actually
incurred are consistent with those
objectives.

Adopted

1.50
1.54

II.1.6. The Board of Directors shall
include a number of non-executive
members to ensure effective
monitoring,
supervision
and
assessment of the activity of the
other members of the management
body.

Adopted

1.15
1.17
1.18

II.1.7. The non-executive directors
shall include a suitable proportion
of independents, taking into account
the governance model adopted,

Adopted

1.17
1.18
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nação adoptado, a dimensão da sociedade e a sua estrutura accionista
e respectivo free float.

the size of the company and its
shareholder structure and respective
free float.

A independência dos membros do
Conselho Geral e de Supervisão e
dos membros da Comissão de Auditoria afere-se nos termos da legislação vigente, e quanto aos demais
membros do Conselho de Administração considera-se independente
a pessoa que não esteja associada a qualquer grupo de interesses
específicos na sociedade nem se
encontre em alguma circunstância
susceptível de afectar a sua isenção
de análise ou de decisão, nomeadamente em virtude de:

The independence of the members
of the General and Supervisory
Board and of the members of the
Board of Auditors is assessed in
accordance with applicable law,
and as to the other members of
the Board of Directors, a person is
considered independent who is not
associated with any specific interest
group in the company nor is in any
circumstance likely to affect his/her
impartiality of analysis or decision,
particularly by virtue of:

a) Ter sido o colaborador da sociedade ou de sociedade que
com ela se encontre em relação de domínio ou de grupo
nos últimos três anos;
b) Ter, nos últimos tês anos, prestado serviços ou estabelecido
relação comercial significativa
com a sociedade ou com sociedade com esta se encontre
em relação de domínio ou de
grupo, seja de forma directa
ou enquanto sócio, administrador, gerente ou dirigente de
pessoa colectiva;

b) having, in the previous three
years, provided services or
established a significant
business relationship with the
company or with a company
in a dominant or group
relationship therewith, either
directly or as a shareholder,
director or officer of the
corporate person;

c) Ser beneficiário de remuneração paga pela sociedade ou
por sociedade que com ela se
encontre em relação de domínio ou de grupo além da
remuneração decorrente do
exercício das funções de administrador;

c) receives remuneration paid by
the company or by a company
in a controlling or group
relationship therewith, other
that remuneration resulting
from the performance of the
duties of a director;
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d)	Viver em união de facto ou
ser cônjuge, parente ou afim
na linha recta e até ao 3.º
grau, inclusive, na linha colateral, de administradores ou
de pessoas singulares titulares directa ou indirectamente
de participação qualificada;

d) being a common-law partner,
a spouse, direct-line relative
to the 3rd degree, including
the collateral line, of directors
or of natural persons directly
or indirectly owning a
qualifying holding;

e) Ser titular de participação
qualificada ou representante
de um accionista titular de
participações qualificadas.
II.1.8. Os administradores que exerçam funções executivas, quando
solicitados por outros membros dos
órgãos sociais, devem prestar, em
tempo útil e de forma adequada ao
pedido, as informações por aqueles
requeridas.
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a) having been a collaborator of
the company or of a company
in a controlling or group
relationship with it during the
previous three years;

e) owning a qualifying holding
or being a representative of a
qualifying shareholder.
Adoptada

1.15
1.21

Adoptada, na

II.1.9. O presidente do órgão de
medida aplicável
administração executivo ou da co- (Devido à redumissão executiva deve remeter, zida dimensão
conforme aplicável, ao Presidente da Sociedade
do Conselho de Administração, ao não existe um
Presidente do Conselho Fiscal, ao Conselho Geral
Presidente da Comissão de Audito- e Supervisão,
ria, ao Presidente do Conselho Geral nem comissão
e de Supervisão e ao Presidente da
para matéria
Comissão para as Matérias Financei- financeiras. Não
ras, as convocatórias e as actas das
obstante, as
respectivas reuniões.
convocatórias
das reuniões

1.23

Adopted

1.15
1.21

II.1.9. The chair of the executive Adopted, to the
management body or of the extent applicable
(Due to the
executive committee shall send, as small size of the
applicable, to the chair of the Board company there is
of Directors, the chair of the Board neither a General
of Auditors, the chair of the Audit and Supervisory
Board nor a
Committee, the chair of the General
financial matters
and Supervisory Board and the chair
committee)
Financial Matters Committee, notice However, notices
of meetings and the respective of meetings of
the Executive
minutes.

1.23

II.1.8. Directors performing executive
duties, when so requested by other
corporate officers, shall provide the
requested information in good time
and in a manner appropriate to the
request.

Committee and
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the minutes of
its meetings
are sent to
the chair of
the Board of
Auditors)

da comissão
Executiva e
as actas das
mesmas são
remetidas ao
Presidente
do Conselho
Fiscal)

II.1.10. Caso o presidente do órgão
de administração exerça funções
executivas, este órgão deverá indicar, de entre os seus membros, um
administrador independente que
assegure a coordenação dos trabalhos dos demais membros não
executivos e as condições para que
estes possam decidir de forma independente e informada ou encontrar
outro mecanismo equivalente que
assegure aquela coordenação

Adoptada

1.21
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II.2.1. Consoante o modelo aplicável, o presidente do Conselho Fiscal,
da Comissão de Auditoria ou da Comissão para as Matérias Financeiras
deve ser independente, de acordo
com o critério legal aplicável, e possuir as competências adequadas ao
exercício das respectivas funções.

Adoptada

1.15
1.21
1.32

II.2.2. O órgão de fiscalização deve
ser o interlocutor principal do auditor externo e o primeiro destinatário
dos respectivos relatórios, competindo-lhe, designadamente, propor a
respectiva remuneração e zelar para
que sejam asseguradas, dentro da
empresa, as condições adequadas à
prestação dos serviços.

Adoptada

1.21
1.30
1.37

II.2.3. O órgão de fiscalização deve
avaliar anualmente o auditor externo e propor ao órgão competente
a sua destituição ou a resolução do
contrato de prestação dos seus serviços sempre que se verifique justa
causa para o efeito.

Adoptada

1.37

II.2.4. O órgão de fiscalização deve
avaliar o funcionamento dos sistemas de controlo interno e de gestão
de riscos e propor os ajustamentos
que se mostrem necessários.

Adoptada

1.30
1.37
1.50

II.2.5. A comissão de Auditoria, o Não Adoptada
Conselho Geral e de Supervisão e o
Conselho Fiscal devem pronunciar-se sobre os planos de trabalho e
os recursos afectos aos serviços
de auditoria interna e aos serviços
que velem pelo cumprimento das
normas aplicadas à sociedade (serviços de Compliance), e devem ser
destinatários dos relatórios realizados por estes serviços pelo menos
quando estejam em causa matérias
relacionadas com a prestação de
contras a identificação ou a resolução de conflitos de interesses e a
detecção de potenciais ilegalidades.

1.37
1.52

1.21

II.2.1. In accordance with the applicable
model, the chair of the board of auditors
or of the financial matters committee
shall be independent, in keeping with
the applicable legal criterion, and shall
have the competences appropriate
to the performance of the respective
duties.

Adopted

1.15
1.21
1.32

II.2.2. The supervisory body shall be
the main interlocutor of the external
auditor and the first recipient of the
reports, responsible, inter alia, for
proposing their remuneration and
for ensuring that they are provided,
within the company, with conditions
appropriate to the provision of their
services.

Adopted

1.21
1.30
1.37

Adopted

1.37

Adopted

1.30
1.37
1.50

Adoptada

II.2.3. The supervisory board shall
assess the external auditor annually
and propose to the competent body
its dismissal or termination of the
provision of the service contract
where there is due cause.
II.2.4. The supervisory board
shall evaluate the functioning
of the internal control and risk
management systems and propose
such adjustments as are seen to be
required.

II.2.5. The Audit Committee, the
Not adopted
General and Supervisory Board and
the Board of Auditors shall decide
on the work plans and the resources
allocated to internal audit services
and services that ensure compliance
with the rules applicable to the
company (compliance services),
and shall be recipients of the
reports drafted by these services
at least where issues related
to the submission of accounts
and identification or resolution
of conflicts of interest and the
detection of potential illegalities.

1.37
1.52

II.3. SETTING REMUNERATION

II.3. FIXAÇÃO DE REMUNERAÇÕES
II.3.1. Todos os membros da Comissão de Remunerações ou equivalente devem ser independentes relativamente aos membros executivos

Adopted

II.2. INSPECTION

II.2. FISCALIZAÇÃO
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II.1.10. Should the chair of the
management
body
perform
executive duties, this body shall
appoint, from among its members,
an independent director to ensure
the co-ordination of the work of
the other non-executive members
and the conditions allowing them
to make independent and informed
decisions or find an equivalent
mechanism to ensure that coordination

1.21
1.66
1.27

II.35
All
members
of
the
Remuneration
Committee
or
similar body shall be independent
with regard to the members of
the management body and shall

Adopted

1.21
1.66
1.27
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include at least one member having
knowledge of and experience in
remuneration-policy matters.
Adoptada

II.3.3. A declaração sobre a política de remunerações dos órgãos
de administração e fiscalização a
que se refere o artigo 2.º da Lei n.º
28/2009, de 19 de Junho, deverá
conter, adicionalmente:

Adoptada

1.27

1.69

II.3.3. The declaration on the
remuneration
policy
of
the
management and supervisory bodies
to which Article 2 of Act 28/2009 of
July 19 refers and also contain:

Adopted

1.27

Adopted

1.69

a) Identification and details of
the criteria for determining
the remuneration to be
granted to members of the
governing bodies;

a) Identificação e explicitação
dos critérios para a determinação da remuneração a atribuir aos membros dos órgãos
sociais;

b) Information on the maximum
potential
amount,
in
individual terms, and the
maximum potential amount,
in aggregate, to be paid
to members of governing
bodies, and identification
of the circumstances under
which
these
maximum
amounts may be payable;

b) Informação quanto ao montante
máximo
potencial,
em termos individuais, e ao
montante máximo potencial,
em termos agregados, a pagar aos membros dos órgãos
sociais, e identificação das
circunstâncias em que esses
montantes máximos podem
ser devidos;
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c) Information regarding the
enforceability or unenforceability
of payments for the dismissal
or termination of office of
directors.

c) Informação quanto à exigibilidade ou inexigibilidade de
pagamentos relativos à destituição ou cessação de funções de administradores.
II.3.4. Deve ser submetida à AssemNão Aplicável
bleia Geral a proposta relativa à (Não existe plano
de atribuição /
aprovação de planos de atribuição
aquisição de
de acções e/ou opções de aquisição
acções)
de acções ou com base nas variações do preço das acções, a membros dos órgãos sociais. A proposta
deve conter todos os elementos necessários para uma avaliação correcta do plano.

1.73
1.74

Não aplicável
II.3.5. Deve ser submetida à Assem(Não existe sistema
bleia Geral a proposta relativa à
de benefícios de
aprovação de qualquer sistema de reforma a favor
benefícios de reforma estabelecidos dos membros dos
a favor dos membros dos órgãos soórgãos sociais)

1.76

ciais. A proposta deve conter todos
os elementos necessários para uma
avaliação correcta do sistema.

II.3.4. The proposal relating to the Not applicable
approval of stock-option plans, (There is no
share allocation plans, and/or share allocaoptions to acquire shares on the tion/acquisition
plan)
basis of variations of the price of the
shares, to be granted to members
of the governing bodies shall be
submitted to the General Meeting.
The proposal shall contain all the
elements required for the proper
appraisal of the plan.
II.3.5. The proposal on the approval
of any system of retirement
benefits established for members of
governing bodies shall be submitted
to the General Meeting . The
proposal shall contain all elements
required for a correct evaluation of
the system.

1.73
1.74

Not applicable
(No retirement
benefit system
for members
of governing
bodies exists)

1.76

Adopted

1.21
1.69
1.70
1.71
1.77
1.78

III. REMUNERATION

III. REMUNERAÇÕES
III.1. A remuneração dos membros
executivos do órgão de administração deve basear-se no desempenho
efectivo e desincentivar a assunção
excessiva de riscos.

II.3.2. No natural or corporate
person shall be hired to support
the remuneration committee in
the performance of its duties that
provides or has provided, during the
previous three years, services to any
structure dependent on the board of
directors, on the company’s board
of directors itself or has a present
relationship with the company or
with a consultant of the company.
This recommendation is likewise
applicable to any natural or corporate
person that has a relationship with
the foregoing through an employment
or provision-of-service contract.

19. Report on Corporate Governance

II.3.2. Não deve ser contratada para
apoiar a Comissão de Remunerações
no desempenho das suas funções
qualquer pessoa singular ou colectiva que preste ou tenha prestado,
nos últimos três anos, serviços a
qualquer estrutura na dependência
do órgão de administração, ao próprio órgão de administração da sociedade ou que tenha relação actual
com a sociedade ou com consultora
da sociedade. Esta recomendação
é aplicável igualmente a qualquer
pessoa singular ou colectiva que
com aquelas se encontre relacionada por contrato de trabalho ou prestação de serviços.

Adoptada

1.21
1.69
1.70
1.71
1.77
1.78

III.1. The remuneration of executive
members of the management
body shall be based on actual
performance
and
discourage
excessive risk-taking.

19. Relatório sobre o Governo da Sociedade

do órgão de administração e incluir
pelo menos um membro com conhecimentos e experiência em matérias
de política de remuneração.
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III.2. A remuneração dos membros Não Adoptada
não executivos do órgão de administração e a remuneração dos membros do órgão de fiscalização não
deve incluir nenhuma componente
cujo valor dependa do desempenho
da sociedade ou do seu valor.
III.3. A componente variável da remuneração deve ser globalmente
razoável em relação à componente
fixa da remuneração, e devem ser
fixados limites máximos para todas
as componentes.

Adoptada

19. Report on Corporate Governance

III.4. Uma parte significativa da re- Não Adoptada
muneração variável deve ser diferida
por um período não inferior a três
anos, e o direito ao seu recebimento
deve ficar dependente da continuação do desempenho positivo da
sociedade ao longo desse período.
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III.5. Os membros do órgão de administração não devem celebrar
contractos, que com a sociedade,
quer com terceiros, que tenham por
efeito mitigar o risco inerente à variabilidade da remuneração que lhes
for fixada pela sociedade.

Adoptada

1.77

1.70
1.77

1.72

Parte II,
ponto 3

III.6. Até ao termo do seu mandato Não aplicável
devem os administradores executi- (Não existem
vos manter as acções da sociedade esquemas de
a que tenham acedido por força de distribuição de
acções)
esquemas de remuneração variável,
até ao limite de duas vezes o valor
da remuneração total anual, com excepção daquelas que necessitem ser
alienadas com vista ao pagamento
de impostos resultantes do benefício dessas mesma acções.
III.7. Quando a remuneração vari- Não Aplicável
ável compreender a atribuição de
opções, o início do período de exercício deve ser diferido por um prazo
não inferior a três anos.
III.8. Quando a destituição de administrador não decorra de violação
grave dos seus deveres nem da sua
inaptidão para o exercício normal das
respectivas funções mas, ainda assim,
seja reconduzível a um inadequado
desempenho, deverá a sociedade
encontrar-se dotada dos instrumentos jurídicos adequados e necessários
para que qualquer indemnização ou
compensação, além da legalmente
devida, não seja exigível.

Adoptada

1.77

III.3. The variable component of
the remuneration shall be generally
reasonable in relation to the fixed
component of the remuneration and
maximum limits shall be fixed for all
components;

Adopted

1.70
1.77

III.4. A significant part of the variable Not adopted
remuneration shall be deferred for a
period of no less than three years
and its payment shall depend on the
continuity of the good performance
of the company over that period.

1.72

Adopted

Part II,
point 3

III.5. Members of the management
body shall not conclude contracts
either with the company or with
third parties, the effect of which is
to mitigate the risk inherent in the
variability of the remuneration fixed
for them by the company.

III.6. Until the end of their tenure Not applicable
(There are
executive directors shall maintain
no share
any shares that they have accessed
distribution
by virtue of variable-remuneration
schemes)
schemes, up to a limit of twice their
total annual remuneration, with the
exception of those that need to be
sold to pay taxes resulting from the
benefit of these same shares;
1.74

1.69
1.80
1.84

III.7. Where the variable remuneration Not applicable
includes the attribution of options,
the start of the exercise period shall
be deferred for a period no less than
three years.

1.74

Adopted

1.69
1.80
1.84

IV.1. The external auditor shall, Not adopted
within the scope of its duties, verify
the application of the remuneration
policies and systems of the governing
bodies and the efficacy and working
of the internal-control mechanisms,
and shall report any deficiencies to
the company’s supervisory body.

1.21
1.45

IV.2. The company an d any entities
with which it has a relationship
of control shall not hire from the
external auditor or any entity in a
group relationship with it or that
is part of the same network, to

1.46

III.8. Where the dismissal of directors
is not due to serious breach of their
duties or their unfitness for the
normal performance of their duties
but nevertheless entails inadequate
performance, the company shall
have the adequate and necessary
legal instruments to ensure that any
indemnity or compensation, beyond
the legally due, is not enforceable.
IV. AUDIT

IV. AUDITORIA
IV.1. O auditor externo deve, no âm- Não Adoptada
bito das suas competências, verificar a aplicação das políticas e sistemas de remunerações dos órgãos
sociais, a eficácia e o funcionamento
dos mecanismos de controlo interno
e reportar quaisquer deficiências ao
órgão de fiscalização da sociedade.

1.21
1.45

Adoptada

1.46

IV.2. A sociedade ou quaisquer entidades que com ela mantenham
uma relação de domínio não devem
contratar ao auditor externo, nem
a quaisquer entidades que com ele

III.2. The remuneration of non- Not adopted
executive
members
of
the
management
body
and
the
remuneration of members of the
supervisory board shall not include
any component the amount of which
depends on the performance or
value of the company.

Adopted
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Adoptada

1.44

V. CONFLITOS DE INTERESSES E
TRANSACÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
V.1. Os negócios da sociedade com
accionistas titulares de participação
qualificada, ou com entidades que
com eles estejam em qualquer relação, nos termos do art. 20.º do
Código dos Valores Mobiliários, devem ser realizados em condições
normais de mercado.

1.89
1.91

V.2. O órgão de supervisão ou de Não Adoptada
fiscalização deve estabelecer os procedimentos e critérios necessários
para a definição do nível relevante
de significância dos negócios com
accionistas titulares de participação
qualificada – ou com entidades que
com eles estejam em qualquer uma
das relações previstas no n.º 1 do
art. 20.º do Código dos Valores Mobiliários -, ficando a realização de
negócios de relevância significativa
dependente de parecer prévio daquele órgão.

1.21
1.89
1.90

VI. INFORMAÇÃO

VI.2. As sociedades devem assegurar a existência de um gabinete de
apoio ao investidor e de contacto
permanente com o mercado, que
responda às solicitações dos investidores em tempo útil, devendo ser
mantido um registo dos pedidos
apresentados e do tratamento que
lhe foi dado.

1.44

V.1. The company’s deals with
shareholders having a qualifying
holding or with entities having any
relations with them, under the terms
of Article 20 of the Securities Code,
shall be carried on at arm’s length.

Adopted

1.89
1.91

V.2. The supervisory or inspection
body shall establish the procedures
and criteria required to define the
relevant level of significance of
business with shareholders with
qualifying holdings – or with entities
in any of the relationships laid down
in article 20(1) of the Securities
Code – the conduct of business
of significant importance being
dependent on the prior assent of
that body.

Not adopted

1.21
1.89
1.90

V. CONFLICT OF INTEREST AND
RELATED PARTY TRANSACTIONS
Adoptada

VI.1. As sociedades devem proporcionar, através do seu sítio na Internet, em português e inglês, acesso a
informações que permitam o conhecimento sobre a sua evolução e a
sua realidade actual em termos económicos financeiros e de governo.

Adopted

153

VI. INFORMATION
Adoptada

1.60
1.61
1.62
1.63
1.64
1.65

Adoptada

1.57
1.58
1.62

VI.1. Companies shall provide,
through their website, in Portuguese
and English, access to information
providing information on their
evolution and their current situation
in
economic,
financial
and
governance terms.

Adopted

1.60
1.61
1.62
1.63
1.64
1.65

VI.2. Companies shall ensure the
existence of an investor support
office and permanent contact with
the market, answering investor
requests in a timely manner, a
record to be kept of requests made
and of the treatment given to them.

Adopted

1.57
1.58
1.62

3. Outras informações

3. Other information

Tanto quanto é do conhecimento da Sociedade, os membros
do órgão de administração não celebraram contractos, quer
com a sociedade, quer com terceiros, que tenham por efeito
mitigar o risco inerente à variabilidade da remuneração que
lhes for fixada pela Sociedade.

As far as is known to the Company, the members of the
management body have not concluded contracts either
with the company or with third parties, the effect of which
is to mitigate the risk inherent in the variability of the
remuneration fixed for them by the company.

19. Relatório sobre o Governo da Sociedade

IV.3. As sociedades devem promover
a rotação do auditor ao fim de dois
ou três mandatos, conforme sejam
respectivamente de quatro ou três
anos. A sua manutenção além deste
período deverá ser fundamentada
num parecer específico do órgão de
fiscalização que pondere expressamente as condições de independência do auditor e as vantagens e os
custos da sua substituição.

IV.3. Companies shall promote
rotation of the auditor at the end
of two or three terms of office,
depending on whether the term is
of four or three years. Grounds shall
be provided for their continuation
beyond this period in a specific
opinion issued by the supervisory
body, expressly weighing the
auditor’s conditions of independence
and the advantages and costs of his
replacement.

19. Report on Corporate Governance

perform services other that auditing
services. If there are reasons to
hire such services -– which must be
approved by the supervisory body
and explained in its annual report
on Corporate Governance – they
must not exceed more than 30% of
the total value of services provided
to the company.

se encontrem em relação de grupo
ou que integram a mesma rede,
serviços diversos dos serviços de
auditoria. Havendo razões para a
contratação de tais serviços – que
devem ser aprovados pelo órgão de
fiscalização e explicitadas no seu
relatório anual de Governo da Sociedade – eles não devem assumir um
relevo superior a 30% do valor total
dos serviços prestados à sociedade.

20
Demonstrações Financeiras
Separadas
Separate Financial Statements
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20. Demonstrações Financeiras Separadas

20. Separate Financial Statements

20.1

20.1

Caixa e disponibilidades em bancos centrais
Cash & balances at central banks
Disponibilidades em outras instituições de crédito
Balances with other credit institutions
Activos financeiros detidos para negociação
Financial assets held for trading
Aplicações em instituições de crédito
Placements with credit institutions
Empréstimos a filiais e subsidiárias
Loans to subsidiaries and affiliates
Propriedades de investimento
Investment properties
Outros activos tangíveis
Other tangible assets
Activos intangíveis
Intangible assets
Investimentos em associadas e subsidiárias
Investments in associates and subsidiaries
Activos por impostos correntes
Current tax assets
Activos por impostos diferidos
Deferred tax assets
Gastos a reconhecer e devedores por acréscimo
Expenses to be recognised and debtors accruals
Outros activos
Other assets
Total do Activo
Total Assets
PASSIVO E CAPITAL PRÓPRIO
LIABILITIES & EQUITY
Recursos de outras instituíções de crédito
Amounts owed to other credit institutions
Responsabilidades representadas por títulos
Debt securities
Empréstimos de associadas e subsidiárias
Loans from associates and subsidiaries
Provisões
Provisions
Passivos por impostos correntes
Current tax liabilities
Passivos por impostos diferidos
Deferred tax liabilities
Credores por acréscimo e rendimentos a reconhecer
Creditor accruals and income pending recognition
Outros passivos
Other liabilities
Total do Passivo
Total Liabilities
Capital
Equity capital
Prémios de emissão
Issue premiums
Acções próprias
Treasury shares
Reservas de reavaliação
Revaluation reserves
Outras reservas e resultados transitados
Other reserves and retained earnings
Resultado do exercício
Net income for the period
Total dos Capitais Próprios
Total Equity
Total do Passivo e dos Capitais Próprios
Total Liabilities & Equity

Dez-12 Reexpresso

Dez-13

Restated

ACTIVO BRUTO
GROSS ASSETS

IMPARIDADE
AMORTIZA
IMPAIRMENT DEP.

ACTIVO LÍQUIDO
NET ASSETS

ACTIVO LIQUIDO
NET ASSETS

6

13 095

-

13 095

17 587

7

3 410 003

-

3 410 003

132 663

8

-

-

-

233 939

9

3 457 620

-

3 457 620

4 339 628

10

7 326 478

-

7 326 478

7 400 960

11

3 493 000

-

3 493 000

3 493 000

12

743 069

621 640

121 429

167 252

-

-

-

451

13

90 245 466

-

90 245 466

85 141 963

14

197 008

-

197 008

519 295

14

-

-

-

910 086

15

1 660 789

-

1 660 789

371 256

16

1 388 400

-

1 388 400

1 979 014

111 934 929

621 640

111 313 289

104 707 093

NOTAS

Dez-12 Reexpresso

NOTES

Dez-13

17

8 912 104

11 936 671

18

26 345 224

12 773 543

19

55 000

465 775

20

2 224 211

476 000

14

39 429

31 089

14

661 701

717 616

21

1 559 755

373 084

22

2 306 525

2 466 605

42 103 949

29 240 382

23

12 000 000

12 000 000

24

6 486 204

6 486 204

25

(324 132)

(324 132)

26

34 280 080

44 247 175

26

9 375 805

5 686 461

7 391 383

7 371 003

69 209 338

75 466 711

111 313 289

104 707 093

Restated

(Euro)

As notas que constam entre as páginas 161 e 223 fazem parte, na íntegra, deste conjunto de Demonstrações Financeiras.

The notes between pages 161 and 223 form an integral part
of these Financial Statements.

O Técnico Oficial de Contas
O Conselho de Administração

The Board of Directors
The Accountant

20. Separate Financial Statements

ACTIVO > ASSETS

Statement of Financial Position
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Demonstração da Posição Financeira
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20.2

Demonstração dos Resultados por Naturezas

20.2

Statement of Income by Nature of Expense

Demonstração dos Resultados > Statement of Income

Dez-12 ReexNOTES

Dez-13

presso
Restated

27

357 774

331 824

27

(1 818 508)

(1 707 557)

(1 460 734)

(1 375 733)

28

10 000 000

4 400 000

29

(143 888)

800 304

30

5 177 297

6 055 115

31

1 274 258

1 352 426

14 846 933

11 232 111

32

(104 590)

(1 573 298)

33

(4 438 487)

(2 474 878)

34

(32 470)

(62 480)

(4 575 547)

(4 110 656)

(1 763 211)

542 737

-

(6 035)

176

1 980

8 508 351

7 660 136

14

(854 171)

(225 136)

14

(262 797)

(63 997)

7 391 383

7 371 003

7 391 383

7 371 003

35

0,624

0,622

35

0,624

0,622

NOTAS

Juros e rendimentos similares
Interest & similar income
Juros e encargos similares
Interest & similar costs
Margem financeira estrita
Strict net interest income

20. Separate Financial Statements

Rendimentos de instrumentos de capital
Returns on capital instruments
Resultados de activos e passivos avaliados ao justo valor através de resultados
Results of financial assets & liabilities at fair value through profit or loss
Resultados de alienação de outros activos
Results of sale of other assets
Outros resultados de exploração
Other operating income

20. Demonstrações Financeiras Separadas
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Produto da actividade
Product of the business
Custos com pessoal
Staff costs
Gastos gerais administrativos
Operating revenues
Gastos / (Reversões) de Amortizações e Depreciações
Expenses / (reversals) of depreciation & amortisation

Custos de estrutura
Overheads
Provisões Líquidas de reposições e anulações
Provisions net of items written back and written off
Imparidade em outros activos financeiros líquida de reversões e recuperações
Impairment of other financial assets net of reversals and recoveries
Imparidade em outros activos líquida de reversões e recuperações
Impairment of other assets net of reversals and recoveries

20

Resultado antes de impostos e de interesses minoritários
Income before taxes and non-controlling interests
Impostos diferidos
Deferred taxes
Impostos correntes sobre lucros
Corporation tax
Resultado
Net income
Resultado atribuível a interesses minoritários
Net income attributable to non-controlling interests
Resultado do exercício
Net income for the period
Resultado por acção básico
Basic earnings per share
Resultado por acção diluído
Diluted earnings per share
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Demonstração do Rendimento Integral

Demonstração do Resultado Integral
COMPREHENSIVE INCOME STATEMENT

Statement of Comprehensive Income

NOTAS
NOTES

Resultado Liquido > Net income

Dez-13

Dez-12 Reexpresso
Dec-12 Restated

7 391 383

7 371 003

Revalorização de Investimentos Financeiros em Subsidiárias
Revaluation of financial investments in subsidiaries

26

(4 740 566)

113 241

Reconhecimento Reserva de Revalorização
Recognition Revaluation Reserve

26

(5 226 530)

(6 871 438)

(2 575 712)

612 806

Resultado Integral > Net Profit

The notes between pages 161 and 223 form an integral part
of these Financial Statements.

O Técnico Oficial de Contas
O Conselho de Administração

The Board of Directors
The Accountant
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As notas que constam entre as páginas 161 e 223 fazem parte, na íntegra, deste conjunto de Demonstrações Financeiras.
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(Euro)
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20.3

Demonstração de Alteração nos Capitais
Próprios

Saldo em 1 de Janeiro de 2012
Balance as at 01 January 2012

20.3

Statement of Changes in Equity

Capital
Emitido
Share
Capital

Prémios de
emissão
Issue
premiums

Acções
próprias
valor
nominal
Treasury
shares –
par value

Acções
próprias
descontos
e prémios
Treasury
shares –
discounts
& premiums

Outras
Reservas
Other
Reserves

12 000 000

6 486 204

(145 385)

(178 747)

51 005 371

Reservas
legais
Legal
Reserves

852 651

8 438 096

Transferência do Resultado de 2011
Transfer of the 2011 result
20. Separate Financial Statements

Resultado
líquido
Net Profit

Constituição Reservas
Constitution of reserves
Saldo em 31 de Dezembro de 2012
Balance as at 31 December 2012

12 000 000

6 486 204

(145 385)

(178 747)

44 247 175

421 905

(446 064)

1 274 556

4 411 904

(9 967 095)

Resultado Integral
Comprehensive Income

78 378 063

7 371 003

612 806

(3 500 000)

(8 438 096)

7 371 003

Transferência do Resultado de 2012
Transfer of the 2012 result
367 342

Constituição Reservas
Constitution of reserves
Outros
Other
Saldo em 31 de Dezembro de 2013
Balance as at 31 December 2013

12 000 000

6 486 204

(145 385)

(178 747)

34 280 080

1 641 898

-

(24 159)

7 371 002

75 466 711

7 391 383

(2 575 712)

(3 437 838)

Dividendos
Dividends

Total

8 438 096

(3 500 000)

Dividendos
Dividends

20. Demonstrações Financeiras Separadas

(80 128)

(6 758 197)

Resultado Integral
Comprehensive Income

160

Resultados
transitados
Retained
Earnings

(3 437 838)

(7 371 003)

-

(367 342)

-

(243 820)

(243 820)

7 733 907

7 391 382

69 209 338

(Euro)

As notas que constam entre as páginas 161 e 223 fazem parte, na íntegra, deste conjunto de Demonstrações Financeiras.

The notes between pages 161 and 223 form an integral part
of these Financial Statements.

O Técnico Oficial de Contas
O Conselho de Administração

The Board of Directors
The Accountant
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20.4

Demonstração de Fluxos de Caixa

20.4
NOTAS > NOTES

Statement of Cash Flows
31-12-2013

31-12-2012

ACTIVIDADES OPERACIONAIS > OPERATING ACTIVITIES

Fluxos Gerados antes das Rubricas Extraordinárias
Cash flow before extraordinary items

580 948
(2 654 520)
(213 307)
(2 286 878)
(15 450)
(5 237 952)

1 623 031
(2 475 090)
(1 576 661)
(2 428 720)
(465 142)
(1 373 089)

(7 540 280)

(4 266 951)

Fluxos das Actividades Operacionais (1)
Net cash from operating activities (1)

(7 540 280)

ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO > INVESTMENT ACTIVITY
RECEBIMENTOS PROVENIENTES DE: CASH RECEIVED FROM:
Activos Fixos Tangíveis > Cash receipts from customers
Alienação de Subsidiárias > Sale of subsidiaries
Outros Activos Financeiros > Other Financial Assets
Investimento em Empresas do Grupo > Investment in Group companies
Juros e Proveitos Similares > Interest & similar income
Dividendos > Dividends
PAGAMENTOS RESPEITANTES A: > CASH PAID FOR:
Investimentos Financeiros > Financial investments
Activos Fixos Tangíveis > Tangible Fixed Assets
Activos Intangíveis > Intangible Assets

(4 266 951)

258
11 621 330
6 439 863
30 175
500 000
18 591 627

4 900 736
7 134 076
7 602 142
1 191 044
558 000
21 386 001

(18 613 426)
(107 204)
(18 720 630)

(19 498 394)
(6 329)
(64 011)
(19 568 734)

Fluxos das Actividades de Investimentos (2)
Fluxos das Actividades de Investimentos (2)

(129 004)

1 817 268

20. Separate Financial Statements

Recebimentos de Clientes > Cash receipts from customers
Pagamentos a Fornecedores > Cash paid to suppliers
Pagamentos ao Pessoal > Cash paid to staff
Fluxos Gerado pelas Operações > Cash generated by operating activities
Pagamento do Imposto sobre o Rendimento > Payment of corporation tax
Outros Pagamentos relativos à Actividade Operacional
Other (payments)/receipts relating to operating activity

161

RECEBIMENTOS PROVENIENTES DE: > CASH RECEIVED FROM:
Empréstimos > Borrowings
Venda de Acções Próprias > Sales of own shares
Aumentos de Capital, prestações suplementares e prémios de emissão
Equity capital increases, supplementary capital contributions & issue premiums

PAGAMENTOS RESPEITANTES A: > PAYMENTS RELATEDTO:
Empréstimos > Loans
Amortizações de Contratos de Locação Financeira
Amortisation of finance lease contracts
Juros e Custos Similares> Interest & similar costs
Redução de Capital > Reduction of share capital
Aquisição de Acções Próprias > Acquisition of treasury shares
Dividendos > Dividends

17 000 000
-

3 678 801
-

17 000 000

3 678 801

(2 871 066)
(130 050)

(2 550 927)
(30 677)

(474 278)
(3 429 037)
(6 904 430)

(2 125 573)
(3 500 000)
(8 207 177)

20. Demonstrações Financeiras Separadas

ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO > FINANCING ACTIVITIES

Fluxos de Actividades de Financiamento (3)
Fluxos de Actividades de Financiamento (3)

10 095 570

(4 528 376)

Variação de Caixa e seus Equivalentes (1+2+3)
Variation of cash & cash equivalents (1+2+3)
Caixa e seus Equivalentes no Inicio do Período
Cash & cash equivalents at the start of the period
Caixa e seus Equivalentes no Fim do Período
Cash & cash equivalents at the end of the period

2 426 286

(6 978 059)

4 489 878

11 467 936

6 916 164

4 489 878

6|7|8

O Técnico Oficial de Contas
O Conselho de Administração

The Board of Directors
The Accountant

As notas que constam entre as páginas 165 e 223 fazem parte, na íntegra, deste conjunto de Demonstrações Financeiras.

The notes between pages 165 and 223 form an integral
part of these Financial Statements.

21
Anexo às Demonstrações Financeiras
Separadas
Notes to the Separate Financial
Statements
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21. Anexo às Demonstrações
Financeiras Separadas

21. Notes to the Separate Financial
Statements

Para o período findo a 31 de Dezembro de 2013

For the period ended December 31, 2013

(Todos os valores são expressos em euros, salvo expressamente indicado)

(All amounts are in euros, save where expressly indicated)

A Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A. (“Sociedade” ou
“SCOA”) foi fundada em 1886 por Rui d’Orey sob o nome
de Rui d’Orey & Cia. e tem por objecto social o comércio de
comissões e consignações e qualquer outro ramo de comércio
ou indústria que, por deliberação do Conselho de Administração, resolva explorar e lhe não seja vedado por lei. A SCOA
tem valores mobiliários admitidos à negociação na Euronext
Lisbon.

Sociedade Comercial Orey Antunes, SA, (“Company” or
“SCOA”) was incorporated by Rui d’Orey under the name
Rui d’Orey & Cia. Its corporate object is commission and
consignment trading and any other branch of trade or
industry that, by deliberation of the Board of Directors, it
may decide to undertake, provided it is not forbidden by
law. SCOA has securities admitted to trading on Euronext
Lisbon.

A SCOA é uma sociedade de direito português com sede na
Rua Carlos Alberto da Mota Pinto, nº 17 6º A no Ed. Amoreiras
Square.

SCOA is a company incorporated under Portuguese law,
having its registered office at Rua Carlos Alberto da Mota
Pinto, 17, 6º A. Ed. Amoreiras Square, Lisbon, Portugal

A SCOA iniciou em 2009 um processo de reposicionamento estratégico encontrando-se actualmente focada no sector
financeiro. Tradicionalmente posicionada como um Grupo
Empresarial centrado nos sectores de Navegação, Transportes & Logística e Representações na área Naval e Industrial,
apresenta-se hoje ao mercado como uma holding de investimentos.

In 2009 SCOA began a process of strategic repositioning and
is currently focused on the financial sector. Traditionally a
Business Group centred on the areas of Shipping, Transport
& Logistics and Naval and Industrial agency business, it now
stands in the market as an investment holding company.

Os negócios tradicionais do Grupo estão integrados num fundo de Private Equity gerido pela área financeira do Grupo. A
gestão dos investimentos é feita numa lógica de family office
baseada numa alocação estratégica e dinâmica das diversas
classes de activos que constituem o portfolio de investimentos do Grupo.
A empresa mãe da Sociedade é a Orey Inversiones Financeiras, S.L.U. (“Orey Inversiones”). A Orey Inversiones é uma
sociedade de direito espanhol com sede na Calle de Goya, nº
15-1ª Planta, em Madrid, Espanha.
A data em que as demonstrações financeiras foram autorizadas para emissão pelo Conselho de Administração é 23 de
Abril de 2014.

The Group’s businesses have been transferred to a private
equity fund managed by the Group’s financial area. The
management of the investment is undertaken under a familyoffice reasoning based on strategic, dynamic allocation
of the various classes of assets that make up the Group’s
investment portfolio.
The parent company of the Company is Orey Inversiones
Financeiras, SLU (“Orey Inversiones”). Orey Inversiones
is a company incorporated under Spanish law having its
registered office at Calle de Goya, 15-1ª Planta, Madrid,
Spain.
The financial statements were authorised for issue by the
Board of Directors on April 23, 2013.

Nos termos do art.º 68 do CSC, a Assembleia Geral de Accionistas pode recusar a proposta dos membros da Administração relativa à aprovação das contas desde que se delibere,
motivadamente, que se proceda à elaboração total de novas
contas ou à reforma, em pontos concretos, das apresentadas.

Under Article 68 of the Companies Code, the General
Meeting may reject the proposal by the members of the
Baird of Directors in respect of the approval of the accounts,
provided a reasoned resolution is adopted to the affect that
new accounts be drawn up in full or that specific points of
the accounts presented are amended.

Participações da Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A.

Holdings of Sociedade Comercial Orey Antunes, SA;
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Entidade
Entity
Sociedade Comercial Orey Antunes S.A.
Orey Investments Holding BV
Orey Serviços e Organização, S.A.
NovaBrazil Investments Holding
Orey Investments Malta Ltd
Orey Holding Malta Ltd
Orey Financial IFIC, S.A.
Orey Capital Partners GP,Sàrl
Orey Management (Cayman) Ltd
Orey Management BV
Orey Investments NV
Football Players Funds Management Ltd

21. Notes to the Separate Financial Statements

Orey Financial Brasil, S.A.
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Orey Financial Holding, S.A.
OFP Investments
Orey- Gestão Imobiliária S.A.
Horizon View - Navegação e Trânsitos, S.A.
Orey Comércio e Navegação, Lda.
Atlantic Lusofrete - Afretamentos, Transportes e
Navegação, S.A.

Sede
Registered Office

Sector de Actividade
Business sector

Lisboa
Lisbon
Amesterdão- Holanda
Amsterdam - Netherlands
Lisboa
Lisbon
Amesterdão- Holanda
Amsterdam - Netherlands
Malta
Malta
Malta
Malta
Lisboa
Lisbon
Luxemburgo
Luxemburg
Cayman Islands
Cayman Islands
Amesterdão- Holanda
Amsterdam - Netherlands
Curaçao-Antilhas Holandesas
Curacao - Dutch Antilles
Cayman Islands
Cayman Islands
São Paulo- Brasil
São Paulo - Brazil
São Paulo- Brasil
São Paulo - Brazil
São Paulo- Brasil
São Paulo - Brazil
Lisboa
Lisbon
Lisboa
Lisbon
Lisboa
Lisbon
Lisboa
Lisbon

Outros
Other
Outros
Other
Outros
Other
Outros
Other
Outros
Other
Outros

Mendes & Fernandes - Serv. Apoio à Nav., Lda.

Lisboa
Lisbon
Lisboa
Lisbon
Storkship- Navegação, Trânsitos e Logística S.A.
Lisboa
Lisbon
TARROS Portugal - Agentes de Navegação, S.A.
Lisboa
Lisbon
Orey Capital Partners SCA SICAR
Luxemburgo
Luxembourg
OA International Antilles NV
Curaçao-Antilhas Holandesas
Curacao - Dutch Antilles
Orey Apresto e Gestão de Navios, Lda.
Funchal
Funchal
Orey (Cayman) Ltd.
Cayman Islands
Cayman Islands
Orey Shipping SL
Bilbao- Espanha
Bilbao - Spain
CORREA SUR S.L.
Bilbao- Espanha
Bilbao - Spain
Orey (Angola) - Comércio e Serviços, Lda.
Luanda-Angola
Luanda - Angola
Orey Super Transportes e Distribuição, Lda.
Luanda-Angola
Luanda - Angola
Parcel Express - Expedições Internacionais, Lda.
Luanda-Angola
Luanda - Angola
SAFOCEAN - Comércio e Serviços, Lda.
Luanda-Angola
Luanda - Angola
LYNX Angola - Transporte e Logística, Lda.
Luanda-Angola
Luanda - Angola
LYNX Transports and Logistics, B.V.
Amesterdão- Holanda
Amsterdam - Netherlands
OA Technical Representations- Rep.Nav.Ind. S.A.
Lisboa
Lisbon
Orey Técnica Serviços Navais, Lda.
Lisboa
Lisbon
Sofema - Soc.Ferramentas e Máquinas, Lda.
Lisboa
Lisbon
Contrafogo, Soluções de Segurança S.A.
Lisboa
Lisbon
Oilwater Industrial, Serviços e Representações S.A.
Lisboa
Lisbon
Lalizas Marine- Equipamentos Nauticos, Lda.
Lisboa
Lisbon
Oilmetric - Sociedade Gestora de Patrimónios, S.A.
Lisboa
Lisbon
Orey Safety and Naval, S.A.
Lisboa
Lisbon
Orey Industrial Representations, S.A.
Lisboa
Lisbon
Secur- Comércio e Representações, Lda.
Porto
Porto
Segurvouga- Comércio e Assistência de Equipamentos
Aveiro
Aveiro
de Segurança, S.A.
CMA-CGM Portugal - Agentes de Navegação, S.A.

Orey Moçambique - Comércio e Serviços, Lda.
Orey Mauritius Transports and Logistics Ltd
FAWSPE - Empreendimentos e Participações, S.A.
Araras BV
Op. Incrivel SGPS, S.A.
OP. Incrivel Brasil
NovaOpIncrivel

Maputo
Maputo
Mauricias
Mauritius
São Paulo- Brasil
São Paulo - Brazil
Amesterdão- Holanda
Amsterdam - Netherlands
Lisboa
Lisbon
São Paulo- Brasil
São Paulo - Brazil
São Paulo- Brasil
São Paulo - Brazil

Tipo de participação % Participação Capital Social Moeda
Type of holding
Holding % Equity Capital Currency
------------

------------

12 000 000

100,00%

20 000 000

EUR

100,00%

100 000

EUR

100,00%

18 200

EUR

Imobiliário
Real Estate
Private Equity
Private Equity
Private Equity
Private Equity
Private Equity
Private Equity

Directa
Direct
Directa
Direct
Indirecta
Indirect
Indirecta
Indirect
Indirecta
Indirect
Directa
Direct
Indirecta
Indirect
Indirecta
Indirect
Indirecta
Indirect
Indirecta
Indirect
Indirecta
Indirect
Indirecta
Indirect
Indirecta
Indirect
Indirecta
Indirect
Directa
Direct
Indirecta
Indirect
Indirecta
Indirect
Indirecta
Indirect

Private Equity
Private Equity
Private Equity
Private Equity
Private Equity
Private Equity
Private Equity
Private Equity
Private Equity
Private Equity
Private Equity
Private Equity
Private Equity
Private Equity
Private Equity
Private Equity
Private Equity
Private Equity
Private Equity
Private Equity
Private Equity
Private Equity
Private Equity
Private Equity
Private Equity
Private Equity
Private Equity
Private Equity
Private Equity
Private Equity
Private Equity
Private Equity
Private Equity
Private Equity
Private Equity
Private Equity
Private Equity
Private Equity
Private Equity
Private Equity
Private Equity
Private Equity
Private Equity
Private Equity
Private Equity
Private Equity
Private Equity
Private Equity
Private Equity
Private Equity
Private Equity
Private Equity
Private Equity
Private Equity

Indirecta
Indirect
Indirecta
Indirect
Indirecta
Indirect
Indirecta
Indirect
Indirecta
Indirect
Indirecta
Indirect
Indirecta
Indirect
Indirecta
Indirect
Indirecta
Indirect
Indirecta
Indirect
Indirecta
Indirect
Indirecta
Indirect
Indirecta
Indirect
Indirecta
Indirect
Indirecta
Indirect
Indirecta
Indirect
Indirecta
Indirect
Indirecta
Indirect
Indirecta
Indirect
Indirecta
Indirect
Indirecta
Indirect
Indirecta
Indirect
Indirecta
Indirect
Indirecta
Indirect
Indirecta
Indirect
Indirecta
Indirect
Indirecta
Indirect

Private Equity
Private Equity
Private Equity
Private Equity
Investimentos Alternativos
Alternative Investments
Investimentos Alternativos
Alternative Investments
Investimentos Alternativos
Alternative Investments
Investimentos Alternativos
Alternative Investments
Investimentos Alternativos
Alternative Investments

Indirecta
Indirect
Indirecta
Indirect
Indirecta
Indirect
Indirecta
Indirect
Indirecta
Indirect
Indirecta
Indirect
Indirecta
Indirect

Other

Gestão de Fundos/Gestão Discricionária/Corretagem

Fund Management/Discretionary Management/Brokerage

Gestão de Fundos/Gestão Discricionária/Corretagem
Fund Management / Discretionary Management / Brokerage

Gestão de Fundos/Gestão Discricionária/Corretagem
Fund Management / Discretionary Management / Brokerage

Gestão de Fundos/Gestão Discricionária/Corretagem
Fund Management / Discretionary Management / Brokerage

Gestão de Fundos/Gestão Discricionária/Corretagem
Fund Management / Discretionary Management / Brokerage

Gestão de Fundos/Gestão Discricionária/Corretagem
Fund Management / Discretionary Management / Brokerage

Gestão de Fundos/Gestão Discricionária/Corretagem
Fund Management / Discretionary Management / Brokerage

Gestão de Fundos/Gestão Discricionária/Corretagem
Fund Management / Discretionary Management / Brokerage

Gestão de Fundos/Gestão Discricionária/Corretagem
Fund Management / Discretionary Management / Brokerage

EUR

100,00%

1 200

EUR

100,00%

1 200

EUR
EUR

100,00%

11 500 000

100,00%

35 000

EUR

100,00%

42 384

USD

100,00%

5 390 000

EUR

100,00%

6 081

USD

100,00%

40 000

EUR

76,48%

600 000

BRL

99,98%

7 065 648

BRL

89,98%

500

BRL

100,00%

1 000 000

EUR

81,44%

250 000

EUR

81,44%

850 000

EUR

81,44%

50 000

EUR

81,44%

5 000

EUR

32,58%

100 000

EUR

81,44%

150 000

EUR

40,72%

50 000

EUR

100,00%

16 406 000

EUR

95,00%

6 000

USD

95,00%

50 000

EUR

95,00%

50 000

USD

81,44%

60 000

EUR

81,44%

60 120

EUR

95,00%

1 100 000

KWZ

95,00%

1 400 000

KWZ

95,00%

2 000 000

KWZ

95,00%

200 000

KWZ

95,00%

20 000 000

KWZ

95,00%

132 150

USD

98,00%

450 000

EUR

98,00%

350 000

EUR

98,00%

100 000

EUR

98,00%

537 155

EUR

98,00%

100 000

EUR

98,00%

6 000

EUR

98,00%

50 000

EUR

98,00%

100 000

EUR

98,00%

100 000

EUR

98,00%

150 000

EUR

98,00%

77 700

EUR

100,00%

60 000

MZM

100,00%

75 000

USD

100,00%

7 960 228

BRL

100,00%

18 000

EUR

100,00%

50 000

EUR

100,00%

3 683 717

BRL

100,00%

4 235 402

BRL
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2. Apresentação da Estrutura de Apresentação de Contas

2. Main accounting policies

Na sequência da Assembleia Geral realizada em 1 de Junho
de 2009, em que foi aprovada a passagem dos negócios não
financeiros do Grupo para um Fundo de Private Equity, o ano
de 2011 marca o início da implementação da reestruturação
das participações financeiras do Grupo que reflectiu este
posicionamento do Grupo como Holding de investimentos.

Following the General Meeting held on June 1, 2009, at which
the transfer of the non-financial businesses of the Group to a
Private Equity Fund was approved, 2011 marks the beginning
of the implementation of the restructuring of the Group’s
financial holdings that has reflected this position of the
Group as an investment holding company.

No primeiro semestre de 2012 registou-se a passagem das
sub-holdings não financeiras para o Fundo de Private Equity,
sendo registadas na posição financeira como investimentos
financeiros, devido à alienação de partes do capital das entidades que exercem essas actividades, assim como a formalização de acordos parassociais.

In the first half of 2012 the non-financial sub-holding
companies were transferred to the Private Equity Fund,
and were recorded in the financial position as financial
investments, due to the sale of shares in the entities
engaged in these activities, and also to the formalisation of
shareholders’ agreements.

Esta alteração acontece em resultado das contas consolidadas reflectirem na maioria registos das sociedades financeiras, em Portugal e no Estrangeiro, ou outras sociedades com
actividade que se enquadram nesta apresentação.
Este facto reflecte o início de um novo ciclo para a Orey e
vem de encontro às decisões tomadas na referida Assembleia Geral de 1 de Junho de 2009.
3. Adopção de Normas Internacionais de Relato
Financeiro novas ou revistas
As demonstrações financeiras da Sociedade foram preparadas em conformidade com as Normas Internacionais de
Relato Financeiro adoptadas pela União Europeia (IFRS – anteriormente designadas Normas Internacionais de Contabilidade – IAS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) e Interpretações emitidas pelo International
Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) ou
pelo anterior Standing Interpretations Committee (SIC), em
vigor à data da preparação das referidas demonstrações financeiras.
As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no
pressuposto da continuidade das operações, a partir dos livros e registos contabilísticos da Sociedade, e tomando por
base o custo histórico, excepto quanto aos terrenos e edifícios mensurados pelo modelo da revalorização e às propriedades de investimento, instrumentos financeiros derivados,
activos financeiros detidos para negociação e investimentos
em filiais e subsidiárias mensurados ao justo valor.
Na preparação das demonstrações financeiras, em conformidade com as IFRS, a Sociedade adoptou certos pressupostos e estimativas que afectam os activos e passivos reportados, bem como os proveitos e custos relativos aos períodos
reportados.

Following the conclusion the changes by the end of 2012, it
was decided in 2013 to alter the model of presentation of
the accounts, when it came to use the model employed by
financial institutions, both in its separate account and its
consolidated accounts.
This change took place as a result of the consolidated
accounts reflecting the majority of the records of financial
companies in Portugal and abroad, or other companies
doing business that falls within this presentation.
This reflects the beginning of a new cycle for Orey and is
in keeping with the decisions taken at the said General
Meeting of June 1, 2009.
3. Adoption of new or revised International Financial
Reporting Standards
The Company’s financial statements were prepared in
accordance with International Financial Reporting Standards
adopted by the European Union (IFRS - formerly referred
to as International Accounting Standards - IAS) issued
by the International Accounting Standards Board (IASB)
and interpretations issued by the International Financial
Reporting Interpretations Committee (IFRIC) or the former
Standing Interpretations Committee (SIC), on the date of
preparation of the said financial statements.
The attached financial statements have been prepared
on a going concern basis from the Company’s books and
accounting records, based on the historic cost, except for
land and buildings measured by the revaluation method and
the investment property, derivative financial instruments
financial assets held for trading and investments in affiliates
and subsidiaries measured at fair value.
In preparing the Company’s financial statements in
accordance with IFRS, the Company adopted certain
estimates and assumptions that affect reported assets and
liabilities and income and expenses for the periods reported.

Todos os valores constantes das Notas e para as quais não
esteja indicada outra unidade monetária estão expressos
em Euros.

All amounts shown in the Notes for which no other currency
is indicated are in euros.

O Grupo não adoptou antecipadamente qualquer norma, interpretação ou alteração que tenha sido emitida mas que
ainda não esteja efectiva, nem perspectiva que tenha um
impacto significativo nas demonstrações financeiras.

The Group has not adopted in advance any standard,
interpretation or alteration issued but not yet effective,
nor does it expect them to have a significant effect on the
financial statements.

Até à data de aprovação destas demonstrações financeiras,
foram aprovadas pela União Europeia as seguintes normas
contabilísticas, interpretações, emendas e revisões.

Up to the date of approval of these financial statements
the European Union had approved the following accounting
standards, interpretations, amendments and revisions.

21. Notes to the Separate Financial Statements

Após a conclusão das alterações até final de 2012, foi decidido em 2013 alterar o modelo de apresentação de contas,
usando o modelo utilizado pelas instituições financeiras,
nas contas individuais e nas contas consolidadas.

These shareholders’ agreement came about in the wake
of the Orey transformation process, which was reflected in
the implementation of a joint-control model, replacing the
individual control that the Group had employed till then.
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Estes acordos parassociais vêm na sequência do processo
de transformação da Orey, que se traduziu na implementação de um modelo de controlo conjunto, substituindo o
controlo solitário que vinha a ser adoptado pelo Grupo.

21. Notes to the Separate Financial Statements
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Novas normas e interpretações

New standards and interpretations

Em resultado do endosso por parte da União Europeia (UE),
ocorreram as seguintes emissões, revisões, alterações e melhorias nas normas e interpretações:

As a result of the endorsement by the European Union (EU),
there were the following issues, revisions, alterations and
improvements to the standards and interpretations:

a) Normas e interpretações que se tornaram efectivas em 2013

a) Standards and interpretations that became effective in 2013

IAS 19 (revisão) – “Benefícios aos empregados”

IAS 19 (revised) – Employee benefits

A revisão da norma introduz várias diferenças, desde fundamentais a básicas, no reconhecimento e mensuração dos
gastos e responsabilidades com benefícios definidos e benefícios de cessação de emprego, bem como nas divulgações a efectuar para a generalidade dos benefícios concedidos a empregados.

The revision of this standard introduces several differences,
both fundamental and basis, in the recognition and
measurement of costs and liabilities for defined benefits and
termination of employment benefits, as well as the disclosure
requirements for most benefits granted to employees.

Os desvios actuariais são agora reconhecidos de imediato,
eliminando-se a aplicação do método do corridor e de reconhecer os desvios actuariais nos resultados do exercício.

Actuarial deviations are now recognised immediately,
eliminating application of the corridor method and
recognition of actuarial deviations in the income statement.

Os impactos resultantes de alterações aos benefícios do plano de benefícios definidos ou a redução de beneficiários,
são reconhecidos na data em que ocorrem, não sendo permitido o diferimento.

The impacts resulting from changes to benefits of the
defined-benefit plan or the reduction of beneficiaries, are
recognised when they occur, and deferral is not allowed.

O custo financeiro dos planos de benefícios, com fundo
constituído, é calculado pela aplicação da taxa de desconto
das responsabilidades, ao saldo liquido das responsabilidades estimadas e do justo valor dos activos do plano, quer
se trate de um saldo positivo ou negativo.

The financial cost of benefit plans, with a constituted fund,
is calculated by applying a liabilities discount rate to the net
balance of the estimated liabilities and of the fair value of
plan’s assets, whether it be a positive or negative balance.

Os benefícios de cessação de emprego apenas qualificam
como tal se não existir qualquer obrigação de prestar serviço
futuro, o que reduz o número de situações e/ou difere o período, em que uma entidade reconhece um passivo por conta da
obrigação de pagar indemnizações. Existe ainda a exigência
de divulgações adicionais sobre as características dos planos
de benefícios e dos riscos a que a entidade está sujeita.

The termination-of-employment benefits only qualify as such
if there is no obligation to provide future service, which
reduces the number of situations and/or defers the period
in which an entity recognises a liability on account of the
obligation to pay compensation. There is also the requirement
for additional disclosures on the characteristics of benefit
plans and of the risks to which the entity is subject.

IAS 27 (revisão) – “Demonstrações financeiras separadas”

IAS 27 (revised) - Separate financial statements

A IAS 27 foi revista após a emissão da IFRS 10, sendo que
actualmente apenas contém os requisitos de contabilização e
divulgação para investimentos em participações financeiras.

IAS 27 was revised after the issuance of IFRS 10, and currently
only contains accounting and reporting requirements for
investments in financial holdings.

IAS 28 (revisão) – “Investimentos em associadas e empreendimentos conjuntos”

IAS 28 (revised) – Investments in associates and joint ventures

A IAS 28 foi revista após a emissão da IFRS 11 e refere-se ao
tratamento contabilístico dos investimentos em associadas
e empreendimentos conjuntos, estabelecendo ainda os princípios da aplicação do método da equivalência patrimonial
para esta natureza de investimentos.
IFRS 11 – “Acordos conjuntos”
A IFRS 11 substitui a IAS 31 e remete para a identificação e
classificação dos acordos conjuntos com base nos direitos
e obrigações inerentes aos acordos estabelecidos, em vez
da sua forma legal. Acordos conjuntos podem ser “operações conjuntas” (direitos sobre activos e obrigações sobre
passivos) ou “empreendimentos conjuntos” (direitos sobre
os activos líquidos). A consolidação proporcional de empreendimentos conjuntos deixa de ser permitida.
IFRS 12 – “Divulgação de interesses em outras entidades”
A IFRS 12 aplica-se e estabelece os requisitos de divulgação para todos os tipos de interesses em outras entidades,
incluindo-se empreendimentos conjuntos, associadas e entidades estruturadas, de forma a avaliar, de forma clara, a
natureza, os riscos e os impactos financeiros associados aos
interesses de cada entidade sobre estes investimentos.
IFRS 13 – “Justo valor: mensuração e divulgação”
A IFRS 13 não altera quando o justo valor é utilizado, mas
descreve a forma como o justo valor deve ser mensurado
quando requerido ou permitido pela IFRS. Tem como objectivo aumentar a consistência, ao estabelecer uma definição
comum de justo valor e constituir uma referência única para
os requisitos de mensuração e divulgação do justo valor, a
aplicar de forma transversal para activos e passivos mensurados ao justo valor, no âmbito das normas em vigor.

IAS 28 was revised after the issuance of IFRS 11 and refers
to the accounting treatment of investments in associates
and joint ventures, and also establishes the principles for
applying the equity method for this kind of investments.
IFRS 11 – Joint Arrangements
IFRS 11 supersedes IAS 31 and refers to the identification
and classification of joint arrangements on the basis of the
rights and obligations inherent in agreements established,
rather than their legal form. Joint arrangements may be “joint
operations” (rights to assets and obligations for liabilities)
or “joint ventures” (rights to the net assets). Proportional
consolidation of joint ventures is no longer allowed.
IFRS 12 – Disclosure of interests in other entities
IFRS 12 applies and establishes disclosure requirements
for all types of interests in other entities, including joint
arrangements, associates and structured entities, in order to
assess clearly the nature, risks and financial impacts on the
interests associated with each entity on these investments.
IFRS 13 – Fair value: measurement and disclosure
IFRS 13 does not change when the fair value is used, but
describes how fair value should be measured when required
or permitted by IFRS. It aims to increase the consistency, to
establish a common definition of fair value and to provide
a single reference for the measurement and disclosure
requirements for fair value to be applied transversely to
assets and liabilities measured at fair value, under the rules
in force.

RELATÓRIO E CONTAS | ANNUAL REPORT 2013

b) Alterações às normas que se tornaram efectivas em 2013

b) Alterations to standards that became effective in 2013

Alteração à IAS 1 – “Apresentação de demonstrações financeiras”

IAS 1 (amendment) – Presentation of financial statements

Esta alteração requer que uma entidade mensure os impostos diferidos relacionados com activos em função do modelo
através do qual a entidade estima recuperar o valor líquido
do activo (uso ou venda), excepto para as propriedades de
investimento mensuradas de acordo com o modelo do justo
valor, para as quais se presume a intenção de venda, sendo
permitidas excepções.
Esta alteração na IAS 12 substitui os princípios da SIC 21, relativamente aos impactos fiscais da recuperação de activos
não depreciáveis, revalorizados, a qual é revogada.
Alteração à IFRS 1 – “Adopção pela primeira vez das IFRS:
Isenção para hiperinflação severa e remoção de datas fixas”
Esta alteração inclui uma isenção específica para as entidades que operavam anteriormente em economias hiperinflacionárias, e adoptam pela primeira vez a IFRS.
A isenção permite optar por mensurar determinados activos
e passivos ao justo valor, e utilizar o justo valor como “custo considerado/presumido” na demonstração da posição financeira de abertura em IFRS. Outra alteração introduzida
refere-se à substituição das referências a datas específicas
por “data de transição para as IFRS”, quanto às excepções à
aplicação retrospectiva, decorrentes da transição para IFRS.
Alteração à IFRS 1 – “Adopção pela primeira vez das IFRS:
Empréstimos do governo”
Esta alteração visa esclarecer a forma de contabilização de
um empréstimo do governo com uma taxa de juro intrínseca
inferior à taxa de mercado, para as entidades que adoptam
as IFRS pela primeira vez devendo a aplicação do tratamento
previsto na IAS 39 e IAS 20 ser aplicada prospectivamente.
Alteração à IFRS 7 – “Divulgações – compensação de activos
e passivos financeiros”
Esta alteração faz parte do projecto de “compensação entre
activos e passivos” do IASB e introduz novos requisitos de
divulgação sobre os direitos de compensação (de activos
e passivos) não contabilizados, os activos e passivos compensados e o efeito destas compensações na exposição ao
risco de crédito.
c) Ciclo anual de melhorias 2009-2011 que se tornou efectivo
em 2013
IFRS 1 – “Adopção pela primeira vez das IFRS”
Esta melhoria clarifica que:
a. Uma entidade que já adoptou as IFRS, mas que entretanto deixou de as aplicar, pode aplicar a IFRS 1 ou
as IFRS retrospectivamente de acordo com a IAS 8,
como se nunca tivesse deixado de aplicar as IFRS. A
Administração/Gerência tem de divulgar a razão pela
qual deixou de preparar demonstrações financeiras
em IFRS e porque pretende retomar as IFRS, de modo
a evitar abusos na aplicação desta opção; e
b. Uma entidade que adopte a IAS 23 ‘custos com empréstimos’, a partir da data de transição ou a partir
de uma data anterior, independentemente da data
escolhida: i) não deve reexpressar os custos com empréstimos reconhecidos segundo os princípios conta-

IAS 12 (amendment) – Income Taxes
This amendment requires an entity to measure the deferred
tax relating to assets on the basis of the model through
which the entity expects to recover the net asset value (use
or sale), except for investment property measured under the
fair value model for which the intention to sell is presumed,
exceptions being allowed.
This amendment to IAS 12 replaces the principles of SIC 21
relating to the tax impacts of the recovery of non-depreciable
assets, revalued, which is repealed.
IFRS 1 (amendment) – First-time adoption of the IFRS Exemption for severe hyperinflation and removal of fixed dates
This amendment includes a specific exemption for entities
that previously operated in hyperinflationary economies and
adopt the IFRS for the first-time.
The exemption provides the option to measure certain
assets and liabilities at fair value and to use the fair value
as “considered/ deemed cost” in the opening statement of
financial position in IFRS. Another amendment concerns
the substitution of references to specific dates to “date
of transition to the IFRS”, in respect of the exceptions to
retrospective application arising from the transition to IFRS.
IFRS 1 (amendment) – First-time adoption of the IFRS Government loans
This amendment aims to clarify the accounting of a
government loan with an intrinsic interest rate lower than
the market rate, for entities adopting IFRS for the first time,
the implementation of the treatment laid down in IAS 39 and
IAS 20 to be applied prospectively .
IFRS 7 (amendment) – Disclosures – offsetting financial assets and liabilities
This amendment is part of the project “offsetting assets
and liabilities” of the IASB and introduces new disclosure
requirements on offsetting rights (assets and liabilities)
recorded in the accounts, the assets and liabilities offset and
the effect of such offsetting on exposure to the credit risk.
c) 2009-2011 annual cycle of improvements that became
effective in 2013
IFRS 1 – First-time adoption of the IFRS
This improvement clarifies that:
a. An entity that has already adopted IFRS, but in the
meantime ceased to apply them, can apply IFRS 1
or the IFRS retrospectively in accordance with IAS 8,
as though it had never stopped applying the IFRS.
The Board must disclose the reason why it stopped
preparing financial statements in IFRS and whit it
intends to resume the IFRS, so as to prevent abuses
in the implementation of this option; and
b. An entity that adopts IAS 23 - Borrowing costs
from the date of transition or from an earlier date,
regardless of the date chosen: i) shall not restate
borrowing costs recognised in accordance with
generally accepted accounting principles prior to that
date; and ii) must capitalise borrowing costs as from

21. Notes to the Separate Financial Statements

Alteração à IAS 12 – “Impostos sobre o rendimento”

This amendment requires entities to present separately in
the statement of comprehensive income items accounted for
as Other comprehensive income, depending on whether they
can be reclassified or not, in the future, in profit or loss, and
the related tax effect, if the items are presented before tax.
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Esta alteração requer que as entidades apresentem de forma
separada, na demonstração do rendimento integral, os itens
contabilizados como Outros rendimentos integrais, consoante estes possam ser reclassificados ou não, no futuro, por
resultados do exercício, e o respectivo impacto fiscal, se os
itens forem apresentados antes de impostos.
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bilísticos geralmente aceites anteriores até essa data;
e ii) deve capitalizar os custos com empréstimos a
partir dessa data, mesmo para os activos qualificáveis
que já estejam em construção à data da 1ª adopção.
IAS 1 – “Apresentação das demonstrações financeiras”
O IASB clarifica que quando uma entidade apresenta uma
terceira demonstração da posição financeira ao abrigo da
IAS 8 - ‘Políticas contabilísticas, alteração de estimativas
contabilísticas e erros’, esta deve ser efectuada à data de
início do período precedente, sem necessidade de preparar
as respectivas notas para essa demonstração.
Caso a apresentação da demonstração da posição financeira
adicional seja voluntária, ou apresente informação comparativa adicional – por exemplo, demonstração do rendimento
integral – a apresentação das respectivas notas para o período destas demonstrações financeiras adicionais é obrigatória.
21. Notes to the Separate Financial Statements

IAS 16 – “Activos fixos tangíveis”

21. Anexo às Demonstrações Financeiras Separadas
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O IASB clarifica que as peças sobressalentes e equipamentos de reserva usados na prestação de serviços são classificados como activos fixos tangíveis, em detrimento de inventários, quando satisfaçam a definição de activo fixo tangível.
A redacção anterior da IAS 16 indicava que esses equipamentos deveriam ser classificados como inventários, ainda que
fossem/pudessem ser usados em mais do que um período.
IAS 32 – “Instrumentos Financeiros: apresentação”

that date, even for qualifying assets that are already
under construction at the date of the first adoption.
IAS 1 – Presentation of financial statements
The IASB clarifies that when an entity introduces a third
statement of financial position in accordance with IAS
8 – Accounting policies, changes in accounting estimates
and errors, this should be done at the inception of the
preceding period, with no need to prepare their notes for
that demonstration.
If the presentation of the additional statement of financial
position is voluntary, or present additional comparative
information – for example, the statement of comprehensive
income – the presentation of the respective notes for the
period of those financial statements is mandatory.
IAS 16 – Property, plant and equipment
The IASB clarifies that spare parts and standby equipment
used in the provision of services are classified as tangible
assets, rather than inventories, when they satisfy the
definition of tangible fixed assets.
The previous wording of IAS 16 indicated that such equipment
should be classified as inventories, even though they were/
could be used in more than one period.
IAS 32 – Financial Instruments: presentation

Esta melhoria clarifica que os efeitos fiscais relativos à distribuição de dividendos e os efeitos fiscais relativos a transacções de capital devem ser contabilizados de acordo com
a IAS 12 ‘Imposto sobre o rendimento’, isto é, em resultados
e em capital próprio, respectivamente.

This improvement clarifies that the tax effects related to
the distribution of dividends and the tax effects related to
capital transactions should be accounted for in accordance
with IAS 12 – Income taxes, that is, in results and equity,
respectively.

d) Alterações às normas endossadas pela UE que ainda não
se tornaram efectivas

d) Changes to standards endorsed by the EU that have not
yet become effective

IAS 32 – Compensação de activos/passivos financeiros

IFRS 32 – Offsetting financial assets and financial liabilities

Esta alteração é parte integrante do projecto de “compensação entre activos e passivos” do IASB, a qual clarifica que o
direito legal de compensação, para ser efectivo, tem de ser
actual e tem de ser imputável a todas as partes no decurso
normal do negócio, e clarifica em que circunstâncias alguns
sistemas de regularização pelos montantes brutos (câmaras
de compensação) satisfazem os requisitos de compensação
exigidos pela IAS 32.

This amendment is part of the IASB project of “offsetting
assets and liabilities”, which clarifies the legal right to setoff, to be effective, must be current and must be attributable
to all parties in the normal course of business, and clarifies
the circumstances under which some systems of offsetting
for the gross amounts (clearing houses) satisfy the offsetting
requirements of IAS 32.

Alteração à IAS 36 – “Imparidade de activos”
Em 29 de Maio de 2013 o IASB emitiu uma emenda à IAS
36 – ‘Imparidade de activos’, a qual altera as exigências de
divulgação, quanto à mensuração do valor recuperável de
activos, quando este é determinado com base no justo valor
menos custos estimados de vender.

IAS 36 – Impairment of assets
On 29 May 2013 the IASB issued an amendment to IAS
36 - Impairment of assets, which amends the disclosure
requirements regarding the measurement of the recoverable
value of assets, when it is determined based on fair value
less estimated costs to sell.

Existem, adicionalmente, alterações incorporadas na IAS 36,
na sequência da introdução da IFRS 13 – ‘Justo valor: mensuração e divulgação’, que vêm a ser corrigidas através deste
emenda – eliminação do requisito de divulgação do valor
recuperável de Unidades Geradoras de Caixa com activos
intangíveis com vida útil indefinida e/ou Goodwill, quando
não tenham sido reconhecidas perdas de imparidade.

There are additional amendments to IAS 36, following
the introduction of IFRS 13 - Fair value: Measurement and
disclosure, which have been be corrected by this amendment
– removing the requirement of disclosure of the recoverable
amount of cash-generating units with Intangible assets with
indefinite useful lives and/or Goodwill when no impairment
losses have been recognised.

As novas divulgações devem ser apresentadas para situações de reconhecimento de perdas de imparidade.

The new disclosures must be presented for situations of
recognition of impairment losses.

Alteração à IAS 39 – “Instrumentos financeiros – Novação de
derivados e contabilidade de cobertura”

IAS 39 – Financial Instruments – Novation of derivatives and
hedge accounting

Em 28 de Junho de 2013 o IASB emitiu uma emenda à IAS 39
– ‘Instrumentos financeiros derivados’, a qual introduz uma
isenção à obrigação de descontinuar a contabilidade de cobertura dos instrumentos financeiros derivado, quando se verifique a alteração da contraparte do contrato por requisito legal e desde que estejam cumpridas determinadas condições.

On June 28, 2013 the IASB issued an amendment to IAS
39 – Derivatives, which introduces an exemption from the
obligation to discontinue hedge accounting for derivatives,
when there is an alteration of the contract’s counterparty
by legal requirement and provided that certain conditions
are met.
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Esta alteração é introduzida para dar resposta às novas regras de contratação de instrumentos financeiros derivados,
que passam a obrigar à sua negociação através de Câmaras
de compensação. Esta situação resultará na novação das
posições contratuais para os contratos em vigor que, sem a
isenção introduzida, obrigaria ao registo da descontinuação
de grande das relações de cobertura registadas.

This alteration is introduced to meet the new rules on
contracting derivatives, which require their negotiation
through clearing houses. This will result in novation
of the contractual positions for contracts in force that,
without the new exemption, would require registration of
the discontinuation of a large part of the hedge relations
recorded .

Alteração às IFRS 10,12 e IAS 27 – “Entidades de investimento”

Amendment of IFRS 10, IFRS 12 and IAS 27 – Investment
entities

Mantém-se a obrigação de consolidar, os investimentos em
subsidiárias detidos para apoio à actividade e que não integram o portefólio de investimentos geridos.
Foram ainda introduzidas exigências de divulgação que estas entidades devem efectuar, via emenda à IFRS 12.
e) Alterações às normas ainda não endossadas pela UE

Such entities must measure the controlled investments
included in the portfolio of managed assets at fair value less
estimated costs to sell, in accordance with according to IFRS
9 – Financial Instruments – Classification and measurement ‘.
The requirement to consolidate investments in subsidiaries
held to support the business and are not part of the portfolio
of managed investments is maintained.
Disclosure requirements that these entities must meet were
also introduced via amendment to IFRS 12.

Alteração à IAS 19 – Benefícios dos empregados

e) Changes to standards not yet endorsed by the EU

Em 21 de Novembro de 2013 o IASB emitiu uma alteração às
IAS 19 – Benefícios dos empregados, relativa à contabilização
de contribuições de empregados e entidades terceiras para
planos de benefícios definidos atribuídos aos empregados.

IAS 19 (amendment) – Employee Benefits

A alteração pretende simplificar a contabilização destas contribuições, nos casos em que estas sejam independentes
dos anos de serviço dos empregados (dependência de outros factores).

On 21 November 2013 the IASB issued an amendment to
IAS 19 – Employee benefits relating to the accounting for
contributions by employees and third entities to definedbenefit plans attributed to employees.

Ciclo anual de melhorias 2010-2012

The amendment seeks to simplify the accounting of these
contributions, in cases where these are independent of the
years of service of the employees (dependent on other
factors).

IFRS 2 – Pagamentos com base acções

Annual cycle of improvements 2010-2012

A melhoria à IFRS 2, altera a definição de condições de
aquisição e condições de mercado, introduzindo ainda os
conceitos de condições de performance e condições de serviço, enquanto dois géneros de condições de aquisição, na
avaliação dos direitos adquiridos.

IFRS 2 – Share-based payments

IFRS 3 – Concentrações de actividades empresariais
A melhoria à IFRS 3 clarifica que uma obrigação por pagamentos contingentes é classificada de acordo com a IAS
32, como um passivo, ou como um instrumento de capital
próprio, caso cumpra com a definição de instrumento financeiro. Os pagamentos contingentes classificados como passivos serão mensurados ao justo valor através de resultados
do exercício.
IFRS 8 – Segmentos operacionais
Esta melhoria altera a IFRS 8, que passa a exigir divulgação
dos julgamentos efectuados pela Gestão para a agregação
de segmentos operacionais, passando ainda a ser exigida a
reconciliação entre os activos por segmentos e os activos
globais da entidade, quando esta informação é reportada.
IFRS 13 – Justo valor: mensuração e divulgação
A melhoria à IFRS 13 clarifica que a norma não elimina a
possibilidade de mensuração de contas a receber e a pagar
correntes com base nos valores facturados, quando o efeito
de desconto não é material.

The improvement to IFRS 2 alters the definition of vesting
conditions and market conditions, and introduces the
concepts of performance conditions and service conditions,
as two types of vesting conditions, in the evaluation of
vested rights.
IFRS 3 – Business combinations
The improvement to IFRS 3 clarifies that a liability for
contingent consideration is classified in accordance with
IAS 32 as a liability or as an equity instrument should it
meet the definition of a financial instrument. Contingent
consideration classified as liabilities is measured at fair
value through profit or loss.
IFRS 8 – Operating segments
This improvement alters IFRS 8, which now requires
disclosure of judgements made by management for the
aggregation of operating segments, and also requires
reconciliation between assets by segment and the total
assets of the entity, where this information is reported.
IFRS 13 – Fair value: measurement and disclosure
The improvement to IFRS 13 clarifies that the standard does
not eliminate the possibility of measurement of current
receivables and payables based on invoiced amounts, when
the effect of discounting is not material.

21. Notes to the Separate Financial Statements

Este tipo de entidades deve mensurar os investimentos controlados incluídos no portefólio de activos geridos ao justo
valor menos custos estimados de vender, segundo a IFRS
9 – ‘Instrumentos financeiros – classificação e mensuração’.

The amendments to IFRS 10, IAS 11 and 27 produced by
the IASB and published on October 31, 2012, are directed
at investment entities such as venture capital funds. These
entities are, by their nature and objectives of management of
the portfolio of investments held, exempt from consolidating
the investments they control.
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As alterações às IFRS 10, 11 e IAS 27 produzidas pelo IASB e
publicadas a 31 de Outubro de 2012 dirigem-se às Entidades
de investimento (‘investment entities’), como os Fundos de
capital de risco. Estas entidades ficam, dada a sua natureza
e objectivos de gestão sobre o portefólio de investimentos
detidos, isentas de consolidar os investimentos por si controlados.
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IAS 16 – Activos fixos tangíveis e IAS 38 – Activos intangíveis
A melhoria à IAS 16 e à IAS 38 clarifica o tratamento dos
valores brutos contabilísticos e depreciações/amortizações
acumuladas, prevendo dois métodos, para os casos em que
a entidade adopte o método da revalorização na mensuração subsequente de activos fixos tangíveis e/ou activos
intangíveis. Esta clarificação é significativa quando, que as
vidas úteis, quer os métodos de depreciação/amortização,
são revistos durante o período de reavaliação.
IAS 24 – Divulgações de partes relacionadas

21. Notes to the Separate Financial Statements

A melhoria à IAS 24 altera a definição de parte relacionada,
passando a fazer parte deste conceito todas as entidades
que prestam serviços de gestão à entidade que reporta, ou
à entidade-mãe da entidade que reporta.
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IAS 16 – Property, plant and equipment and IAS 38 – Intangible assets
The improvement to IAS 16 and IAS 38 clarifies the treatment
of gross accounting amounts and accumulated depreciation/
amortisation, providing two methods for cases in which the
entity adopts the revaluation method in the subsequent
measurement of tangible fixed assets and/or intangible
assets. This clarification is significant when both the useful
lives and the methods of depreciation/ amortization are reestimated during the revaluation period.
IAS 24 – Related party disclosures

Ciclo anual de melhorias 2011-2013

The improvement to IAS 24 alters the definition of related
party, and all entities that provide management services to
the reporting entity or its parent entity of the reporting
entity come to be part of this concept .

IFRS 1 – Adopção pela primeira vez da IFRS

Annual cycle of improvements 2011-2013

A melhoria à IFRS 1 clarifica que um adoptante pela primeira
vez pode usar quer a versão anterior, quer a nova versão
de um normativo que, apesar de ainda não ser obrigatoriamente aplicável, está disponível para adopção antecipada.

IFRS 1 – First-time adoption of the IFRS

IFRS 3 – Concentração de actividades empresariais
A melhoria à IFRS 3 clarifica que a norma não é aplicável à
contabilização da constituição de qualquer acordo conjunto
segundo a IFRS 11, nas Demonstrações Financeira de acordo
conjunto.
IFRS 13 – Justo valor: mensuração e divulgação
A melhoria clarifica que a excepção à mensuração ao justo
valor de um portfolio numa base líquida é aplicável a todos
os géneros de contratos (incluído contratos não financeiros)
no âmbito da IAS 39.
IAS 40 – Propriedades de investimento
É necessário recorrer à IFRS 3 sempre que uma propriedade
de investimento é adquirida, para determinar se a aquisição
corresponde, ou não, a uma concentração de actividades
empresariais.
f) Novas normas do IASB ainda não endossadas pela UE
IFRS 9 – “Instrumentos financeiros – classificação e mensuração”
A IFRS 9 refere-se à primeira fase da nova norma sobre
instrumentos financeiros e prevê duas categorias de mensuração: o custo amortizado e o justo valor.
Todos os instrumentos de capital são mensurados ao justo valor.
Um instrumento financeiro é mensurado ao custo amortizado apenas quando a Entidade o detém para receber os fluxos de caixa contratuais e os fluxos de caixa representam o
nominal e juros. Caso contrário, os instrumentos financeiros
são valorizados ao justo valor por via de resultados.
Alteração à IFRS 9 – “Instrumentos financeiros – contabilidade de cobertura”
Em 19 de Novembro de 2013 o IASB publicou a versão final
da fase III da IFRS 9, relativa à contabilidade de cobertura,
resultante de um extenso trabalho de revisão, que teve por
objectivo permitir que a contabilidade de cobertura passe
a estar alinhada com a gestão de risco das entidades ou
grupos.
As alterações aos requisitos exigidos para a aplicação da
contabilidade de cobertura da fase III da IFRS 9 referem-se a: i) eliminação da avaliação quantitativa da eficácia de
cobertura, ii) permissão para que conjuntos mais alargados
de itens possam ser elegíveis como itens cobertos, e iii) permissão para diferir determinados impactos de instrumentos
de cobertura em Outros rendimentos integrais.

Improvements to IFRS 1 clarifies that a first-time adopter
may use either the previous version or the new version of a
standard that, although yet being not necessarily applicable,
is available for early adoption.
IFRS 3 – Business combinations
The improvement to IFRS 3 clarifies that the standard does
not apply to the accounting of the constitution of any joint
arrangement under IFRS 11 in the financial statements of the
joint arrangement.
IFRS 13 – Fair value: measurement and disclosure
The improvement clarifies that the exception to the fair value
measurement of a portfolio on a net basis is applicable to all
types of contracts (including non-financial contracts) under
IAS 39.
IAS 40 – Investment property
IFRS 3 must be used when an investment property is
acquired, to determine whether the acquisition is or not a
business combination.
f) New IASB standards not yet endorsed by the EU
IFRS 9 – Financial Instruments - Classification and measurement
IFRS 9 refers to the first phase of the new standard on
financial instruments and provides two measurement
categories: amortised cost and fair value.
All capital instruments are measured at fair value.
A financial instrument is measured at amortised cost only if
the entity holds it to receive the contractual cash flows and
cash flows represent principal and interest. Otherwise, the
financial instruments are valued at fair value through profit
or loss.
IAS 9 (amendment) – Financial Instruments – hedge accounting
On November 19, 2013, the IASB published the final
version of Phase III of IFRS 9 relating to hedge accounting,
resulting in an extensive review, which aimed to allow hedge
accounting to be aligned with the risk-management of
entities or groups.
The changes to the requirements for the application of the
hedge accounting of Phase III of IFRS 9 relate to: i) elimination
of quantitative assessment of hedge effectiveness, ii)
permission for wider sets of items can be eligible as hedged
items and iii) permission to defer certain impacts of hedging
instruments in Other comprehensive income.
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A entrada em vigor da fase III irá implicar a actualização
da documentação de cobertura das entidades, que passa a
exigir novas informações, como é o caso das fontes inesperadas de ineficácia de cobertura.

The entry into force of Phase III will entail updating the
hedging documentation of the entities and will require new
information, as in the case of unexpected sources of hedge
ineffectiveness.

g) Interpretações emitidas e não endossadas pela UE

g) Interpretations issued and not endorsed by the EU

IFRIC 21 – “Taxas do Governo”

IFRIC 21 - Levies

Esta interpretação refere-se à contabilização de taxas impostas pelos Governos, consistindo numa interpretação à IAS 37
– Provisões, passivos contingentes e activos contingentes.

This interpretation relates to the accounting of government
levies, consisting of an interpretation of IAS 37 - Provisions,
contingent liabilities and contingent assets.

A Interpretação tipifica as taxas do Governo, e os eventos
que dão origem à sua responsabilidade de pagamento, clarificando, dada a diversidade identificada na sua aplicação
prática, o momento em que estas devem ser reconhecidas.

The interpretation typifies government levies, and the events
that give rise to their payment liability, clarifying, given the
diversity encountered in its practical application, the time
when they must be recognised.

Tal como referido no ponto 2., a Sociedade procedeu a alterações na apresentação de contas, pelo que os valores apresentados não são comparáveis com os do exercício anterior.
Assim, por questões de comparabilidade a posição financeira e a demonstração de resultados por natureza foram reexpressas de acordo com a nova apresentação, apresentando-se de seguida a equivalência entre a apresentação anterior
e a nova apresentação.

4. Accounting Policies
4.1. Comparative information
As mentioned in section 2, the Company made changes to n
the presentation of accounts, so the amounts presented are
not comparable with those of the preceding year.
Therefore, for comparability purposes, the financial position
and the statement of income by nature of expense have been
restated in keeping with the new presentation, followed by
presentation of the equivalence between the previous and
the new presentation.
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4.1. Informação comparativa
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4. Politicas Contabilísticas
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21. Notes to the Separate Financial Statements

Demonstração da Posição financeira
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Statement of Financial Position

ACTIVO 2013
ASSETS 2013

ACTIVO 2012
ASSETS 2012

Caixa e disponibilidades em bancos centrais
Cash and balances at central banks
Disponibilidades em outras instituições de crédito
Balances with other credit institutions
Activos financeiros detidos para negociação
Financial assets held for trading
Aplicações em instituições de crédito
Placements with credit institutions
Empréstimos a filiais e subsidiárias
Loans to subsidiaries and affiliates
Propriedades de investimento
Investment properties
Outros activos tangíveis
Other tangible assets
Activos intangíveis
Intangible assets
Investimentos em filiais e subsidiárias
Investments in associates and subsidiaries
Activos por impostos correntes
Current tax assets
Activos por impostos diferidos
Deferred tax assets
Gastos a reconhecer e devedores por acréscimo
Expenses to be recognised and debtors accruals
Outros activos
Other assets
Total do Activo
Total Assets

Caixa e equivalentes de caixa
Cash & cash equivalents
Caixa e equivalentes de caixa
Cash & cash equivalents
Outros activos financeiros não correntes
Other non-current financial assets
Caixa e equivalentes de caixa
Cash & cash equivalents
Outras contas a receber
Other receivables
Propriedades de investimento
Investment properties
Activos fixos tangíveis
Tangible fixed assets
Outros activos intangíveis
Other intangible assets
Investimentos financeiros
Financial investments
Outras contas a receber
Other receivables
Activos por impostos diferidos
Deferred tax assets
Outras contas a receber + Diferimentos
Other receivables + deferrals
Diferimentos+Outras contas a receber
Deferrals+other receivables
Total do Activo
Total Assets

PASSIVO E CAPITAL PRÓPRIO 2013
LIABILITIES & EQUITY 2013

PASSIVO E CAPITAL PRÓPRIO 2012
LIABILITIES & EQUITY 2012

Recursos de outras instituíções de crédito
Amounts owed to other credit institutions
Responsabilidades representadas por títulos
Debt securities
Empréstimos de filiais e subsidiárias
Loans from subsidiaries and affiliates
Provisões
Provisions
Passivos por impostos correntes
Current tax liabilities
Passivos por impostos diferidos
Deferred tax liabilities
Credores por acréscimo e rendimentos a reconhecer
Creditor accruals and income pending recognition
Outros passivos
Other liabilities

Empréstimos
Borrowings
Empréstimos por obrigações
Bond loans
Outras contas a pagar
Other payables
Provisões e ajustamentos
Provisions & adjustments
Outras contas a pagar
Other payables
Passivos por impostos diferidos
Deferred tax liabilities
Outras contas a pagar + Diferimentos
Other accounts payable + deferrals
Fornecedores + Outras contas a pagar + Diferimentos + Responsabilidades por beneficios de reforma
Suppliers + Other payables + Deferrals + Retirement benefits liabilities

Total do Passivo
Total Liabilities

Total do Passivo
Total Liabilities

Capital
Equity capital
Prémios de emissão
Issue premiums
Acções próprias
Treasury shares
Reservas de reavaliação
Revaluation reserves
Outras reservas e resultados transitados
Other reserves and retained earnings
Resultado do exercício
Income for the period

Capital
Equity capital
Prémios de emissão
Issue premiums
Acções próprias
Treasury shares
Reservas
Reserves
Reservas + Resultados transitados
Reserves + Retained earnings
Resultado Líquido do período
Net income for the period

Total
Total
Total
Total

Total
Total
Total
Total

dos Capitais Próprios
Equity
do Passivo e dos Capitais Próprios
Liabilities & Equity

dos Capitais Próprios
Equity
do Passivo e dos Capitais Próprios
Liabilities & Equity
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Demonstração dos Resultados 2013
Statement of Income 2013

Demonstração dos Resultados 2012
Statement of Income 2012

Juros e rendimentos similares
Interest & similar income
Juros e encargos similares
Interest & similar costs
Margem Financeira Estrita
Strict Net Interest Income

Resultados Financeiros
Financial results
Resultados Financeiros
Financial results

Rendimentos de instrumentos de capital
Returns on capital instruments
Resultados de activos e passivos avaliados ao justo valor
através de resultados
Results of financial assets & liabilities at fair value through profit or loss
Resultados de alienação de outros activos
Results of sale of other assets
Outros resultados de exploração
Other operating income

Ganhos/Perdas em Empresas do Grupo
Gains/losses on Group companies
Resultados Financeiros

Produto da actividade
Product of the business
Custos com pessoal
Staff costs
Gastos gerais administrativos
General administrative costs
Amortizações do exercício
Depreciation charges for the period
Provisões Líquidas de reposições e anulações
Provisions net of items written back and written off

Imparidade em outros activos financeiros líquida de
reversões e recuperações
Impairment of other financial assets net of reversals and recoveries
Imparidade em outros activos líquida de reversões e
recuperações
Impairment of other assets net of reversals and recoveries
Resultado antes de impostos e de interesses minoritários
Income before taxes and non-controlling interests
Impostos diferidos
Deferred taxes
Impostos correntes sobre lucros
Current taxes on profits
Resultado do exercício
Net income for the period
Resultado por acção básico
Basic earnings per share
Resultado por acção diluído
Diluted earnings per share

Financial results
Outros rendimentos e ganhos + Outros gastos operacionais
Other operating income + Other operating costs
Prestações de serviços + Outros rendimentos e ganhos +
Outros Gastos Operacionais
Services rendered + Other operating income & gains + Other operating costs

Gastos com o Pessoal
Staff Costs
Fornecimentos e Serviços Externos
Third-party Supplies & Services
Gastos de Depreciação e de Amortização
Depreciation & amortisation costs
Provisões
Provisions
Provisões
Provisions
Provisões
Provisions
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Statement of income by nature of expense
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Gastos (Rendimentos) de impostos
Tax Spending (Income)
Gastos (Rendimentos) de impostos
Tax Spending (Income)
Resultado Líquido do Período
Net Income for the Period
Resultado por acção básico
Basic earnings per share
Resultado por acção diluído
Diluted earnings per share
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Demonstração dos resultados por natureza
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Devido à alteração da IAS 19 – Benefícios de reforma, referida no ponto 3., as demonstrações de 2012 tiveram de ser
reexpressas de acordo com a alteração da referida norma,
que se tornou efectiva a partir de 1 de Janeiro de 2013.

Due to the amendment of IAS 19 – Retirement benefits
referred to in section 3, the 2012 statements had to be
restated in accordance with the amendment of that standard,
which became effective as from January 1, 2013.

4.2. Julgamentos, Estimativas e Pressupostos

4.2. Judgements, Estimates and Assumptions

A preparação das demonstrações financeiras obriga a Administração a proceder a julgamentos e estimativas que
afectam os valores reportados de proveitos, gastos, activos,
passivos e divulgações.

The preparation of the financial statements obliges the
Board to make judgements and estimates that affect the
figures reported for income, costs, assets, liabilities and
disclosures.

21. Notes to the Separate Financial Statements

Contudo, a incerteza em volta destas estimativas e julgamentos podem resultar em ajustamentos futuros susceptíveis
de afectar os activos e passivos futuros. Estas estimativas
foram determinadas com base na melhor informação disponível à data de preparação das demonstrações financeiras.
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Esta informação baseia-se em eventos históricos, na experiência acumulada e expectativas sobre eventos futuros. No
entanto poderão ocorrer eventos em períodos subsequentes
que, em virtude da sua tempestividade, não foram considerados nestas estimativas.
As estimativas e julgamentos que apresentam um risco
significativo de originar um ajustamento material no valor
contabilístico reflectido nas demonstrações financeiras do
exercício incluem:

Nevertheless, the uncertainty surrounding such estimates
and judgements may lead to future adjustments that might
affect future assets and liabilities. These estimates were
determined on the basis of the best available information at
the time of preparation of the financial statements.
This information is based on historic events, accumulated
experience and expectations about future events.
Nevertheless, events may occur in subsequent periods that,
by virtue of their timing, have not been included in these
estimates.
Estimates and judgements that involve a significant risk
of causing a material adjustment to the carrying amount
reflected in financial statements, include:

4.2.1. Vida útil de activos tangíveis e intangíveis

4.2.1. Useful life of tangible and intangible assets

A vida útil de um activo é o período durante o qual uma
entidade espera que esse activo esteja disponível para seu
uso e deve ser revista pelo menos no final de cada exercício
económico.

The useful life of an asset is the period over which an entity
expects that the asset is available for use and must be
reviewed at least at each financial year.

O método de amortização/depreciação a aplicar e as perdas
estimadas decorrentes da substituição de equipamentos antes do fim da sua vida útil, por motivos de obsolescência
tecnológica, é essencial para determinar a vida útil efectiva
de um activo.

The amortisation/ depreciation method to be applied
and the estimated losses resulting from the replacement
of equipment before the end of its useful life, due to
technological obsolescence, is essential to determine the
actual useful effective life of an asset.

Estes parâmetros são definidos de acordo com a melhor estimativa da gestão, para os activos e negócios em questão,
considerando também as práticas adoptadas por empresas
do sector.

These parameters are defined in keeping with management’s
best estimate, for the assets and businesses concerned,
also considering the practices adopted by companies of the
sector.

4.2.2. Justo valor das Propriedades de Investimento

4.2.2. Fair value of the Investment Property

As propriedades de investimento são mensuradas ao justo valor.

Investment property is measured at fair value.

A empresa decidiu adoptar o modelo do justo valor determinado recorrendo a avaliações de profissionais qualificados
e independentes, conforme referido na Nota 4.4.6 (Políticas
contabilísticas).

The company decided to adopt the fair-value model
determined using valuations by qualified, independent
professionals, as described in Note 4.4.6 (Accounting
policies)

Os pressupostos considerados em cada avaliação correspondem à melhor estimativa da administração para os referidos
activos.

The assumptions used in each valuation reflect management’s
best estimate for those assets.

4.2.3. Imparidade

4.2.3. Impairment

A determinação de perdas por imparidade, caso existam indícios, pode ter influência de vários factores, sejam elas de
disponibilidade futura de financiamentos, custo de capital,
a estrutura regulatória do mercado ou outras alterações. Os
indicadores na determinação da imparidade envolvem fluxos
de caixa esperados, taxas de descontos aplicáveis, vidas
úteis e valores residuais, que a Administração tem em conta
na tomada de decisão.

Determination of impairment losses, if there any signs
thereof, may be influenced by several factors, be they the
future availability of financing, cost of capital, the regulatory
structure of the market or other changes. The indicators in
the determination of impairment involve of expected cash
flows, discount rates applicable, useful lives and residual
values, which the Board takes into account in taking
decisions.

4.2.4. Impostos diferidos activos

4.2.4. Deferred tax assets

São reconhecidos impostos diferidos activos para todos os
prejuízos recuperáveis na medida em que seja provável que
venha a existir lucro tributável contra o qual as perdas possam ser utilizadas, ou quando existam passivos por impostos
diferidos cuja reversão seja expectável no mesmo período em
que os activos por impostos diferidos sejam revertidos.

Deferred tax assets are recognised for all recoverable losses
to the extent that it is probable that there will be taxable
profits against which the losses can be used, or where there
are deferred tax liabilities whose reversal is expected during
the period in which the deferred taxes assets are reversed.
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A Sociedade reconhece os réditos e os respectivos gastos no
momento em que os mesmos se tornam efectivos, ou seja,
no momento em que a prestação de serviços é efectuada ou
gasto é realizado.
A utilização deste método requer que a Sociedade estime os
réditos de serviços a prestar inerentes aos gastos efectivos
já registados e os gastos a reconhecer inerentes a serviços
já prestados e já totalmente reconhecidos como rédito do
exercício.
4.2.6. Justo valor dos instrumentos financeiros
Quando o justo valor dos activos e passivos financeiros à
data de relato financeiro não é determinável com base em
mercados activos, este é determinado com base em técnicas
de avaliação que incluem o modelo dos fluxos de caixa descontados ou outros modelos apropriados nas circunstâncias.
Os dados para estes modelos são retirados, sempre que
possível, de variáveis observáveis no mercado mas quando
tal não é possível, torna-se necessário um certo grau de
julgamento para determinar o justo valor, o qual abrange
considerações sobre o risco de liquidez, o risco de crédito
e volatilidade.
4.2.7. Provisões para impostos
A Sociedade, tendo em conta as responsabilidades reconhecidas, entende que das eventuais revisões das declarações
fiscais não resultarão correcções materiais nas demonstrações financeiras que requeiram a constituição de qualquer
provisão por impostos, além das que já estão reconhecidas.
4.2.8. Provisões
O reconhecimento de provisões tem inerente a determinação da probabilidade de saída de fluxos futuros e a sua
mensuração com fiabilidade. Estes fatores estão muitas vezes dependentes de acontecimentos futuros e nem sempre
sob o controlo da Sociedade pelo que poderão conduzir a
ajustamentos significativos futuros, quer por variação dos
pressupostos utilizados, quer pelo futuro reconhecimento
de provisões anteriormente divulgadas como passivos contingentes.
4.2.9. Pressupostos actuariais
A determinação das responsabilidades com pensões de reforma requer a utilização de pressupostos e estimativas, de
natureza demográfica e financeira que podem condicionar
significativamente os montantes de responsabilidades apurados em cada data de relato. As variáveis mais sensíveis
referem-se à taxa de actualização das responsabilidades, à
taxa de rendimento estimada para os activos e às tabelas
de mortalidade.
4.4. Critérios de reconhecimento e mensuração
4.4.1. Especialização dos exercícios
A sociedade segue o princípio contabilístico da especialização de exercícios em relação à generalidade das rubricas
das demonstrações financeiras, nomeadamente no que se
refere aos juros das operações activas e passivas, que são
registados à medida que são gerados, independentemente
do momento do seu recebimento ou pagamento.
Assim sendo:
-- Os proveitos decorrentes da prestação de serviços são
reconhecidos na demonstração de resultados com referência à fase de acabamento da prestação de serviços à
data do balanço;

4.2.5. Recognition of services rendered and inherent costs
The Company recognises revenue and respective costs at the
time that they become effective, that is, the moment when
the service is provided of the cost incurred.
Use of this method requires that the Company estimate the
revenue of the services to be rendered in respect of the
actual costs already booked and the costs to the recognised
in services already rendered and full recognised as revenue
for the year.
4.2.6. Fair value of financial instruments
When the fair value of financial assets and liabilities at the
financial reporting date is not determinable on the basis
of active markets, it is determined based on valuation
techniques that include the discounted cash-flow or other
models appropriate in the circumstances. The data for these
models are taken, whenever possible, from observable
market variables, but where this is not possible, a certain
degree of judgement is required to determine the fair value,
which includes considerations as to the liquidity risk, the
credit risk and volatility.
4.2.7. Provisions for taxes
Taking into account the liabilities recognised, the Company
believes that any revision of these tax returns will not result
in material corrections to the financial statements requiring
the establishment of any provision for taxes, other than
those already recognised.
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4.2.5. Reconhecimento de prestação de serviços e gastos
inerentes

Taking into account the context of crisis and the impact it
may have on future results, judgement is required of the
Board of Directors to determine the amount of deferred
tax assets that can be recognised, taking into account the
probable date and amount of future taxable profits.
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4.2.8. Provisions
Recognition of provisions is entails determining the
likelihood of future outflows and their reliable measurement.
These factors are often dependent on future events not
always under the control of the Company that may lead to
significant future adjustments due both to changes in the
assumptions made, and to future recognition of provisions
previously disclosed as contingent liabilities.
4.2.9. Actuarial assumptions
The determination of liabilities for retirement pensions
requires the use of assumptions and estimates of a
demographic and financial nature which may significantly
affect the amount of liabilities determined at each reporting
date. The more sensitive variables refer to the updating
rate of the liabilities, the rate of return on assets and the
mortality tables.
4.4.Recognition and measurement criteria
4.4.1. Accrual accounting
The Company employs the accrual accounting principle
with regard to the headings of the financial statements as
a whole, particularly with regard to interest on loan and
deposit transactions, which are recorded as and when
generated regardless of when paid or received.
Therefore:
-- Income generated by the provision of services is
recognised in the income statement with reference to the
stage of completion of the provision of services as at the
balance sheet date;
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Tendo em conta o contexto de crise e o impacto que pode
ter nos resultados futuros, torna-se necessário julgamento
por parte do Conselho de Administração para determinar
a quantia de impostos diferidos activos que podem ser reconhecidos tendo em conta a data e quantia prováveis de
lucros futuros tributáveis.
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-- ▪Os juros e proveitos financeiros são reconhecidos de
acordo com o princípio da especialização dos exercícios e
de acordo com a taxa de juro aplicável;

-- Interest and financial income are recognised in accordance
with accrual accounting principles and in accordance with
the effective interest rate applicable;

-- Os custos e proveitos são contabilizados no período a
que dizem respeito, independentemente da data do seu
pagamento ou recebimento;

-- Costs and income are recorded during the period to which
they refer, regardless of when paid or received;

Desta forma, à data de 31 de Dezembro de 2013:
-- Os diferimentos activos, mais concretamente seguros
e rendas, encontram-se reconhecidos pelo princípio da
especialização do exercício, sendo registados os gastos
imputáveis ao período corrente e cujas despesas apenas
ocorrerão em períodos futuros.
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-- Os diferimentos passivos integram o valores inerentes a
rendas a reconhecer em exercícios futuros.
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Para os instrumentos financeiros mensurados ao custo
amortizado e para os instrumentos financeiros classificados
como Activos financeiros detidos até à maturidade, os juros são reconhecidos usando o método da taxa efectiva,
que corresponde à taxa que desconta exactamente o conjunto de recebimentos ou pagamentos de caixa futuros até
á maturidade, ou até à próxima data de repricing, para o
montante líquido actualmente registado do activo ou passivo financeiros. Quando calculada a taxa de juro efectiva,
são estimados os fluxos de caixa futuros considerando os
termos contratuais e considerados todos os restantes rendimentos ou encargos directamente atribuíveis aos contratos.
Os dividendos são registados como proveitos quando recebidos ou postos à disposição dos seus beneficiários.
4.4.2. Caixa e disponibilidades em bancos centrais e disponibilidades em outras instituições de crédito
Os montantes incluídos nas rubricas de “Caixa e disponibilidade em bancos centrais” e de “Disponibilidades em outras
instituições de crédito” correspondem aos valores de caixa
e outros depósitos, com maturidade até três meses, e que
possam ser imediatamente mobilizáveis com risco insignificante de alteração de valor.
Estes saldos estão mensurados da seguinte forma:
>>Caixa – ao custo;
>>Depósitos sem maturidade definida - ao custo;
>>Outros depósitos com maturidade definida – ao custo
Para efeitos da demonstração dos fluxos de caixa, a rubrica
de ‘‘Caixa e equivalentes de caixa’’ compreende, além de caixa e depósitos bancários, também os descobertos bancários
incluídos na rubrica de “Financiamentos obtidos”.
4.4.3. Aplicações em instituições de crédito
Os montantes incluídos na rubrica de ”Aplicações em instituições de crédito” correspondem depósitos a prazo remunerados, com maturidade superior a 3 meses.
4.4.4. Propriedades de investimento
As propriedades de investimento são constituídas por terrenos e edifícios detidos para obtenção de rendas ou para
valorização do capital.
A empresa decidiu adoptar o modelo do Justo valor na valorização das Propriedades de Investimento. De acordo com
este modelo:
-- Uma propriedade de investimento é mensurada inicialmente: (i) ao custo, que compreende o preço de compra e
qualquer dispêndio directamente atribuível (por exemplo,
remunerações profissionais por serviços legais, impostos de transferência de propriedade e outros custos de
transacção); (ii) Após o reconhecimento inicial, todas as
propriedades de investimento são mensuradas pelo justo
valor, não sendo depreciadas.

Therefore, as at December 31, 2013:
-- Deferred assets, more specifically insurance and rents,
are recognised in accordance with accrual accounting
principles, and costs imputable to the current period but
whose outgoings will occur only in future periods are
recorded.
-- ▪ The deferred liabilities include amounts inherent in
rents to be recognised in future periods.
For financial instruments measured at amortised cost and
financial instruments classified as Financial assets held to
maturity, interest is recognised using the effective interest
method, which is the rate that exactly discounts the set of
future cash receipts or payments until maturity or until the
next repricing date, for the net amount of the financial asset
or liability currently recorded. When the effective interest
rate is calculated an estimate is made of the future cash
flows considering all contractual terms and all other income
or charges directly attributable to the contracts.
Dividends are recorded as income when received or made
available to the beneficiaries.
4.4.2. Cash and balances at central banks and balances at
other credit institutions
The amounts included under Cash and balances at central
banks and Balances with other credit institutions correspond
to cash and other deposits with maturities up to three
months, and that may be mobilised immediately with
insignificant risk of change of value.
These balances are measured as follows:
>>Cash – at cost;
>>Deposits with no defined maturity – at cost;
>>Other deposits with defined maturity – at cost;
For the purposes of the statement of cash flows, the item
Cash & equivalents’ also includes, in addition to cash and
bank deposits, bank overdrafts included under Borrowings.
4.4.3. Placements with credit institutions
The amounts included under Placements with credit
institutions are remunerated term deposits with a maturity
greater than 3 months.
4.4.4. Investment property
Investment property comprises land and buildings held to
obtain rents or for capital appreciation.
The company decided to adopt the fair-value method in the
valuation of its Investment Property. In accordance with this
method:
-- An investment property is initially measured: (i) at cost,
which comprises the purchase price and any directly
attributable expenditure (for example, professional
fees for legal services, property transfer taxes and
other transaction costs); (ii) after initial recognition, all
investment property is stated at fair value, and is not
depreciated.

Investment property was subject to valuation by qualified,
independent valuers as at December 31, 2013, as was the
case of the procedure carried out on December 31, 2012.

-- As avaliações foram efectuadas ao valor de mercado, entendendo-se por valor de mercado, ou “presumível valor
de transacção em mercado aberto” (“Open Market Value”),
e projecções de fluxos de caixa descontados com base em
estimativas fiáveis de futuros fluxos de caixa, suportadas
pelos termos dos contratos existentes usando taxas de
desconto que reflectem avaliações correntes de mercado
quanto à incerteza na quantia e tempestividade dos fluxos de caixa.

-- The valuations were performed at market value, understood
to be “presumed value of the transaction on the open
market” (“Open Market Value”), and on discounted cash
flow projections based on reliable estimates of future cash
flows, supported by the terms of existing contracts, using
discount rates that reflect current market assessments as
to uncertainty in the amount and timeliness of the cash
flows.

Importa ainda realçar que neste processo de avaliação não
são tidas em conta quaisquer condicionantes de natureza
comercial ou de obsolescência económica dos negócios
exercidos nos imóveis, sendo estes avaliados tal como se
encontram e com os seus usos actuais.

It should also be pointed out that in this valuation process
no conditioning factors of a commercial nature or economic
obsolescence of the businesses carried on in the properties
were taken into account. The properties are valued as found
and with their present usages.

Os gastos incorridos com propriedades de investimento em
utilização, nomeadamente manutenções, reparações, seguros e impostos sobre propriedades (imposto municipal
sobre imóveis), são reconhecidos na demonstração dos resultados do exercício a que se referem.

Costs incurred with investment property in use, namely
maintenance, repairs, insurance and property taxes
(municipal rates) are recognised in the income statement for
the year to which they refer.

4.4.5. Outros activos tangíveis

4.4.5. Other tangible assets

Nos termos da IAS 16 – Activos Fixos Tangíveis, os activos
tangíveis utilizados pela Sociedade para o desenvolvimento da sua actividade, são contabilisticamente relevados ao
custo de aquisição (incluindo custos directamente atribuíveis), deduzido das depreciações e perdas de imparidade
acumuladas.

Under IAS 16 – Property, Plant and Equipment, the tangible
assets used by the Company in carrying on its business
are carried at acquisition cost (including costs directly
attributable), less accumulated depreciation and impairment
losses.

O custo de aquisição inclui o preço de compra do activo, as
despesas directamente imputáveis à sua aquisição, incluindo os impostos não dedutíveis, e os encargos suportados
com a preparação do activo para que se encontre na sua
condição de utilização.

The acquisition cost includes the purchase price of the asset,
costs directly attributable to the acquisition, including nondeductible taxes, and charges incurred in preparing the asset
for use.

Os custos de reparação, manutenção e outras despesas associadas ao seu uso são reconhecidos como custo do exercício, na rubrica “Gastos gerais administrativos”.

Repair and maintenance costs and other expenses associated
with their use are recognised as cost for the period under
General administrative costs.

A depreciação dos activos tangíveis é registada numa base sistemática ao longo do período de vida útil estimado do bem:

Depreciation of tangible fixed assets its recorded on a
systematic basis over their estimated useful lives:

Métodos de depreciação
Depreciation methods

2013

2012

Equipamento básico
Plant & machinery

Linha recta
Straight line

Linha recta
Straight line

Equipamento de transporte
Transport equipment

Linha recta
Straight line

Linha recta
Straight line

Equipamento administrativo
Office equipment

Linha recta
Straight line

Linha recta
Straight line

Outros activos tangíveis
Other tangible assets

Linha recta
Straight line

Linha recta
Straight line

Os bens adquiridos em regime de locação financeira são
depreciados utilizando as mesmas taxas dos restantes activos fixos tangíveis, ou seja, tendo por base a respectiva
vida útil.
As vidas úteis dos activos são revistas em cada data de
relato financeiro para que as depreciações praticadas estejam em conformidade com os padrões de consumo dos
activos. Alterações às vidas úteis são tratadas como uma
alteração de estimativa contabilística e são aplicadas prospectivamente.

Assets acquired under finance lease are depreciated using
the same rates as other tangible fixed assets, that is, based
on their useful lives.
The useful lives of assets are reviewed at each financial
reporting date so that depreciation charged is in accordance
with the patterns of use of the assets. Changes in useful
lives are treated as a change of accounting estimate and are
applied prospectively.
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As propriedades de investimento foram sujeitas a avaliação
por parte de avaliadores qualificados e independentes com
referência à data de 31 de Dezembro de 2013 à semelhança
do procedimento efectuado em 31 de Dezembro de 2012.
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O gasto com depreciações é reconhecido na demonstração
de resultados na rubrica “Gastos/reversões de depreciação
e amortização”.
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Depreciation charges are recognised in the income statement
under Costs/reversals of depreciation and amortisation.

Os custos com substituições e grandes reparações são capitalizados sempre que aumentem a vida útil do activo a que
respeitem e são depreciadas no período remanescente da
vida útil desse imobilizado ou no seu próprio período de
vida útil, se inferior.

Costs of major repairs and replacements are capitalised
when they increase the useful life of the asset to which
they relate and are depreciated over the remaining period
of useful life of that fixed asset or over its own useful life,
if shorter.

A empresa avalia, anualmente, se existe qualquer indicação
de que um activo possa estar com imparidade. Se existir
qualquer indicação, o Grupo estima a quantia recuperável
do activo (que é a mais alta entre o justo valor do activo
ou de uma unidade geradora de caixa menos os custos de
vender e o seu valor de uso) e reconhece nos resultados do
exercício a imparidade sempre que a quantia recuperável for
inferior ao valor contabilístico.

The company assesses annually whether there is any
indication that an asset may be impaired. If there is any
indication, the Group estimates the recoverable amount of
the asset (which is the higher of the fair value of the asset
or of a cash-generating unit less the selling costs and its
value in use) and recognises the impairment in profit or loss
for the period where the recoverable amount is less than
carrying amount.

Ao avaliar se existe indicação de imparidade são tidas em
conta as seguintes situações:

In assessing whether there is indication of impairment the
following situations are taken into account:

-- Durante o período, o valor de mercado de um activo diminuiu significativamente mais do que seria esperado como
resultado da passagem do tempo ou do uso normal;
-- Ocorreram, durante o período, ou irão ocorrer no futuro
próximo, alterações significativas com um efeito adverso
na entidade, relativas ao ambiente tecnológico, de mercado, económico ou legal em que a entidade opera ou no
mercado ao qual o activo está dedicado;
-- As taxas de juro de mercado ou outras taxas de mercado
de retorno de investimentos aumentaram durante o período, e esses aumentos provavelmente afectarão a taxa de
desconto usada no cálculo do valor de uso de um activo e
diminuirão materialmente a quantia recuperável do activo;
-- A quantia escriturada dos activos líquidos da entidade é
superior à sua capitalização de mercado;
-- Está disponível evidência de obsolescência ou dano físico
de um activo;
-- Alterações significativas com um efeito adverso na entidade ocorreram durante o período, ou espera -se que ocorram num futuro próximo, até ao ponto em que, ou na forma em que, um activo seja usado ou se espera que seja
usado. Estas alterações incluem um activo que se tornou
ocioso, planos para descontinuar ou reestruturar a unidade operacional a que o activo pertence e planos para
alienar um activo antes da data anteriormente esperada;
-- Existe evidência em relatórios internos que indica que o
desempenho económico de um activo é, ou será, pior do
que o esperado.
As reversões de imparidade são reconhecidas em resultados (a não ser que o activo esteja escriturado pela quantia
revalorizada, caso em que é tratado como excedente de revalorização) e não devem exceder a quantia escriturada do
bem que teria sido determinada caso nenhuma perda por
imparidade tivesse sido reconhecida anteriormente.
4.4.6. Investimentos financeiros em associadas e subsidiárias
Os investimentos em empresas associadas e subsidiárias são
reconhecidos / desreconhecidos na data em que são transferidos substancialmente os riscos e vantagens inerentes à
posse, independentemente da data de liquidação financeira.
Os investimentos em empresas associadas e subsidiárias
são inicialmente mensurados pelo seu valor de aquisição,
de acordo com a IAS 27.
O reconhecimento subsequente destes investimentos é, de
acordo com a IAS 39, efectuado ao justo valor. São efectuadas avaliações independentes que determinam o justo
valor que altera o valor do investimento financeiro por contrapartida de reservas, se o justo valor for superior ao valor
contabilizado. No caso do justo valor ser inferior ao valor
contabilístico, a diferença é reconhecida em resultados, ex-

-- During the period, the market value of an asset has
declined significantly more than would be expected as a
result of the passage of time or normal use;
-- During the period, significant changes have occurred, or
will occur in the near future, with an adverse effect on the
entity, related with the technological, market, economic or
legal environment in which the entity operates or in the
market to which an asset is dedicated;
-- The market interest rates or other market rates of return on
investments have increased during the period, and those
increases are likely to affect the discount rate used in
calculating the value in use of an asset and substantially
decrease the asset’s recoverable amount;
-- The carrying amount of the entity’s net assets is more than
its market capitalisation;
-- Evidence is available of obsolescence or physical damage
of an asset;
-- Significant changes with an adverse effect on the entity
occurred during the period, or are expected to occur in
the near future, to the extent that, or to in the way in
which, an asset is used or expected to be used. These
changes include an asset that has become idle, plans
to discontinue or restructure the operation to which the
asset belongs and plans to dispose of an asset before the
previously expected date;
-- There is evidence from internal reporting that indicates
that the economic performance of an asset is, or will be,
worse than expected.
Impairment reversals are recognised in profit or loss (unless
the asset is carried at the revalued amount, in which case it
is treated as a revaluation excess) and shall not exceed the
carrying amount of the asset that would have been determined
if no impairment loss had been previously recognised.
4.4.6. Financial investments in associates and subsidiaries
Investments in associate companies and subsidiaries
are recognised / derecognised on the date the risks and
advantages inherent in their possession are substantially
transferred, regardless of the date of financial settlement.
Investments in associate companies and subsidiaries are
initially measured at their acquisition cost in accordance
with IAS 27.
Subsequent recognition of these investments is, in accordance
with IAS 39, undertaken at fair value. Independent valuations
are performed to determine the fair value, which alters the
value of the financial investment and is taken to reserves
if the fair value is greater than the book value Should the
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Os investimentos são inicialmente registados pelo seu valor
de aquisição, incluindo despesas de transacção, no caso de
investimentos disponíveis para venda.
Após o reconhecimento inicial, os investimentos mensurados
a justo valor através de resultados e os investimentos disponíveis para venda, são reavaliados pelos seus justos valores
por referência ao seu valor de mercado à data do balanço
(medido pela cotação ou valor de avaliação independente),
sem qualquer dedução relativa a custos de transacção que
possam vir a ocorrer até à sua venda. Os investimentos que
não sejam cotados e para os quais não seja possível estimar
com fiabilidade o seu justo valor, são mantidos ao custo
de aquisição deduzido de eventuais perdas por imparidade.
O reconhecimento de um ganho ou perda resultante de um
activo financeiro disponível para venda deve ser reconhecido
directamente no capital próprio através da demonstração de
alteração de capital próprio, excepto no caso de perdas por
imparidade e de ganhos e perdas cambiais, até que o activo
financeiro seja desreconhecido, momento em que o ganho
ou perda será reconhecido nos resultados. Os dividendos
resultantes de um instrumento de capital próprio disponível para venda são reconhecidos nos resultados quando o
direito da entidade de receber pagamento for estabelecido.
4.4.7. Impostos
Os custos com impostos sobre o rendimento correspondem
à soma do imposto corrente e do imposto diferido.
4.4.7.1. Imposto Corrente
A Sociedade encontra-se sujeita a impostos sobre os lucros
em sede de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC) à taxa normal de 25%, incrementada em 1,5%
pela derrama, que resulta numa taxa de imposto agregada de 26,5%. A tributação da Sociedade em sede de IRC é
efectuada, no âmbito do regime especial de tributação dos
grupos de sociedades.
Adicionalmente em 2012 foi aplicada a derrama estadual
que corresponde a uma taxa de 3% incidente sobre o lucro
tributável que exceda 1,5 milhões de Euros e 5% acima de
10 milhões de Euros e em 2013 esta taxa foi mantida em 3%
incidente sobre o lucro tributável que exceda 1,5 milhões de
Euros e alterada para 5% acima de 7,5 milhões de Euros.
Adicionalmente a Sociedade encontra-se sujeita a tributação
autónoma sobre um conjunto de encargos às taxas previstas
no código do IRC.
O imposto corrente é determinado com base no resultado contabilístico ajustado de acordo com a legislação fiscal em vigor.
4.4.7.2. Imposto sobre o rendimento – Diferido
Os activos e passivos por impostos diferidos resultam do
apuramento de diferenças temporárias (dedutíveis e tributáveis) entre as bases contabilísticas e as bases fiscais dos
activos e passivos da Sociedade.
Os activos por impostos diferidos reflectem:
-- As diferenças temporárias dedutíveis até ao ponto em que
é provável a existência de lucros tributáveis futuros relativamente ao qual a diferença dedutível pode ser usada;
-- Perdas fiscais não usadas e créditos fiscais não usados até
ao ponto em que seja provável que lucros tributáveis futuros
estejam disponíveis contra os quais possam ser usados.
Diferenças temporárias dedutíveis são diferenças temporárias das quais resultam quantias que são dedutíveis na
determinação do lucro tributável/perda fiscal de períodos futuros quando a quantia escriturada do activo ou do passivo
seja recuperada ou liquidada.

All purchases and sales of these investments are recognised
on the date of signature of the respective contracts,
regardless of the financial settlement date.
Investments are initially recognised at their acquisition
cost, including transaction costs, in the case of investments
available for sale.
After initial recognition, investments measured at fair value
through profit or loss and available for sale investments
are revalued at their fair value as marked to market as
of the end of the reporting period (as measured by their
listed price or independent valuation), with no deduction
in respect of transaction costs that might be incurred up to
their sale. Investments that are not listed for which their fair
value cannot be estimated reliably, are carried at acquisition
cost less any impairment losses.
Recognition of a gain or loss on an available-for-sale financial
asset shall be recognised directly in equity through the
statement of changes in equity except for impairment losses
and foreign-exchange gains and losses, until the financial
asset is derecognised, when the gain or loss results will be
recognised in profit or loss. Dividends on an available-forsale equity instrument are recognised in profit or loss when
the entity’s right to receive payment is established.
4.4.7. Taxes
Income tax costs are the sum of the current tax and the
deferred tax.
4.4.7.1. Current tax
The Company is subject to corporation tax (IRC) at the normal
rate of 25%, increased by another 1.5% for the Municipal
Surcharge, leading to an aggregate tax rate of 26.5%. The
Company’s taxation under IRC is undertaken within the scope
of the special taxation of groups of companies legislation.
Additionally, in 2012, a state surcharge was applied, which
corresponds to a rate of 3% on taxable income exceeding
€1.5 million and 5% above €10 million and, in 2013, this rate
was maintained at 3% on taxable income in excess of €1.5
million and altered to 5% over €7.5 million.
Additionally, the Company is subject to autonomous taxation
on a set of charges at the rates provided for in IRC Code.
Current tax is determined based on the book income
adjusted in accordance with tax legislation in force.
4.4.7.2. Corporation tax - Deferred
Deferred tax assets and liabilities resulting from the
determination of temporary differences (deductible and
taxable) between the accounting bases and the tax bases of
the Company’s assets and liabilities.
Deferred tax assets reflect:
-- Temporary differences deductible to the extent that is
probable there will be future taxable profits against which
the deductible difference can be used;
-- Unused tax losses and unused tax credits to the extent
it is probable that future taxable profits will be available
against which they can be used.
Deductible temporary differences are temporary differences
which result in amounts that are deductible in determining
taxable profit/ tax loss of future periods when the carrying
amount of the asset or liability is recovered or settled.
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Todas as compras e vendas destes investimentos são reconhecidas à data da assinatura dos respectivos contratos de
compra e venda, independentemente da data de liquidação
financeira.

fair value be less than the book value, the difference is
recognised in the income statement, except where there are
reservations related to the fair value of that investment.
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cepto quando existam reservas relacionadas com o justo
valor deste investimento.
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Os Passivos por Impostos Diferidos reflectem diferenças
temporárias tributáveis.
As Diferenças temporárias tributáveis são diferenças temporárias das quais resultam quantias tributáveis na determinação do lucro tributável/perda fiscal de períodos futuros
quando a quantia escriturada do activo ou do passivo seja
recuperada ou liquidada.
Não são reconhecidos impostos diferidos relativos às diferenças temporárias associadas aos investimentos em associadas e interesses em empreendimentos conjuntos por se
considerar que se encontram satisfeitas, simultaneamente,
as seguintes condições:
-- A Sociedade é capaz de controlar a tempestividade da
reversão da diferença temporária; e
-- É provável que a diferença temporária não se reverterá no
futuro previsível.
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A mensuração dos Activos e Passivos por Impostos Diferidos:
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-- É efectuada de acordo com as taxas que se espera que
sejam de aplicar no período em que o activo for realizado
ou o passivo liquidado, com base nas taxas fiscais aprovadas à data de balanço; e
-- Reflecte as consequências fiscais decorrentes da forma
como a Sociedade espera, à data do balanço, recuperar ou
liquidar a quantia escriturada dos seus activos e passivos.
4.4.8. Outros activos
As rubricas incluídas em outros activos referem-se às seguintes rubricas:
4.4.8.1. Clientes actividade não financeira
As contas a receber de Clientes são mensuradas, aquando do reconhecimento inicial, de acordo com o justo valor,
sendo subsequentemente mensuradas ao custo amortizado
deduzido de qualquer imparidade.
Sempre que exista uma evidência objectiva de imparidade,
a empresa reconhece uma perda por imparidade na demonstração dos resultados. A evidência objectiva de que
um activo financeiro ou um grupo de activos poder estar em
imparidade tem em conta dados observáveis que chamem a
atenção sobre os seguintes eventos de perda:
-- Significativa dificuldade financeira do devedor;
-- Quebra contratual, tal como não pagamento ou incumprimento no pagamento do juro ou amortização da dívida;
-- Tornar-se provável que o devedor irá entrar em falência ou
qualquer outra reorganização financeira;
-- Informação observável indicando que existe uma diminuição na mensuração da estimativa dos fluxos de caixa
futuros de um grupo de activos financeiros desde o seu
reconhecimento inicial.
4.4.8.2. Outras contas a receber
As outras contas a receber (Pessoal, Devedores por acréscimo de rendimentos e Outros devedores, Estado e Outros
entes públicos) encontram-se valorizadas ao custo amortizado deduzido de imparidade.
4.4.8.3. Diferimentos
Esta rubrica reflecte as transacções e outros acontecimentos
relativamente aos quais não é adequado o seu integral reconhecimento nos resultados do período em que ocorrem,
mas que devam ser reconhecidos nos resultados de períodos futuros.
Na base a sociedade segue o princípio contabilístico da especialização dos exercícios relativamente à generalidade das
rubricas das demonstrações financeiras.
Assim sendo:

Deferred Tax Liabilities reflect taxable temporary differences.
Taxable temporary differences are temporary differences
which result in amounts that are taxable in determining
taxable profit/ tax loss of future periods when the carrying
amount of the asset or liability is recovered or settled.
Deferred tax relating to temporary differences associated
with investments in associates and interests in joint ventures
are not recognised since it is considered that the following
conditions are met simultaneously:
-- The Company is able to control the timeliness of the
reversal of the temporary difference, and
-- It is probable that the temporary difference will not be
reversed in the foreseeable future.
Measurement of Deferred Tax Assets and Liabilities:
-- It is carried out using the rates that are expected to apply
to the period when the asset is realised or the liability
settled, based on tax rates approved on the reporting
date, and
-- Reflects the tax consequences arising from the way the
Company expects, as of the balance-sheet date, to recover
or settle the carrying amount of its assets and liabilities.
4.4.8. Other assets
The items included in other assets refer to the following
headings:
4.4.8.1. Clients non-financial activity
Client receivables are measured, on initial recognition, at fair
value and are subsequently measured at amortised cost less
any impairment losses.
Where there is objective evidence of impairment, the
company recognises an impairment loss in the income
statement. Objective evidence that a financial asset or group
of assets might be impaired takes into account observable
data calling attention to the following loss events:
-- Significant financial difficulties of the debtor;
-- Breach of contract, such as non-payment or default in
payment of interest or repayment of the debt;
-- It becomes likely that the borrower will enter into
bankruptcy or other financial reorganisation;
-- Observable information suggesting that there has been
a decrease in the measurement of the estimated future
cash flows of a group of financial assets since their initial
recognition.
4.4.8.2. Other receivables
Other receivables (Staff, Debtors for accrued income and
Other debtors, State & other public entities) are carried at
amortised cost, less impairment.
4.4.8.3. Deferrals
This item reflects transactions and other events for which
there the full recognition in profit or loss during the period
in which they occur is not appropriate but should be
recognised in future periods.
Essentially, the company uses the principle of accrual
accounting for the majority of the headings of the financial
statements.
Therefore:
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-- Os proveitos decorrentes da prestação de serviços são
reconhecidos na demonstração de resultados com referência à fase de acabamento da prestação de serviços à
data do balanço;

-- Income generated by the provision of services is
recognised in the income statement with reference to the
stage of completion of the provision of services as at the
reporting;

-- Os juros e proveitos financeiros são reconhecidos de acordo com o princípio da especialização dos exercícios e de
acordo com a taxa de juro aplicável;

-- Interest and financial income are recognised in accordance
with accrual accounting principles and in accordance with
the effective interest rate applicable;

-- Os custos e proveitos são contabilizados no período a
que dizem respeito, independentemente da data do seu
pagamento ou recebimento;

-- Costs and income are recorded during the period to which
they refer, regardless of when paid or received;

-- Os diferimentos passivos apresentados na Demonstração
da posição financeira, integram os valores inerentes a rendas debitadas a terceiros a reconhecer como rendimento
em exercícios futuro.
4.4.9. Activos e passivos financeiros em moeda estrangeira
Os activos e passivos denominados em moeda estrangeira
são registados segundo o sistema multi-moeda, isto é, nas
respectivas moedas de denominação. A conversão para Euros dos activos e passivos expressos em moeda estrangeira
é efectuada com base no câmbio oficial de divisas divulgado
a título indicativo pelo Banco de Portugal.
Os proveitos e custos apurados nas diferentes moedas são
convertidos para Euros ao câmbio do dia em que são realizados, são reconhecidos na rubrica de resultado “Outros
resultados de exploração” - Diferenças de câmbio. A posição
à vista numa moeda é dada pelo saldo líquido dos activos
e passivos nessa moeda. A posição cambial à vista é reavaliada com base nos câmbios oficiais de divisas do dia,
divulgados a título indicativo pelo Banco de Portugal, por
contrapartida de contas de custos e proveitos.
4.4.10. Activos e Passivos Contingentes
Um activo contingente é um possível activo proveniente de
acontecimentos passados e cuja existência só será confirmada pela ocorrência ou não de um ou mais acontecimentos
futuros incertos não totalmente sob o controlo da entidade.
Os activos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras para não resultarem no reconhecimento
de rendimentos que podem nunca ser realizados. Contudo,
são divulgados quando for provável a existência de um influxo futuro.
Um passivo contingente é:
-- Uma obrigação possível que provém de acontecimentos
passados e cuja existência só será confirmada pela ocorrência ou não de um ou mais acontecimentos futuros incertos não totalmente sob o controlo da entidade,
ou
-- Uma obrigação presente que decorra de acontecimentos
passados mas que não é reconhecida porque:
Não é provável que uma saída de recursos seja exigida para
liquidar a obrigação, ou
A quantia da obrigação não pode ser mensurada com suficiente fiabilidade.
Os passivos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras para não resultarem no reconhecimento de gastos que podem nunca se tornar efectivos. Contudo, são divulgados sempre que existe uma probabilidade
de exfluxos futuros que não seja remota.

-- Deferred assets carried in the Statement of financial
position, specifically insurance and rents, correspond to
prepayments of services that will only be provided in
future periods.
-- Deferred liabilities carried in the Statement of financial
position include amounts inherent in rents charged to
third parties to be recognise as income in future periods.
4.4.9. Financial assets and liabilities in foreign currency
Assets and liabilities denominated in foreign currencies are
recorded according to the multi-currency system, that is, in
the respective currencies of origin. Translation into euros
of assets and liabilities denominated in foreign currencies
is carried out based on the indicative rate of exchange
published by the Bank to Portugal.
Income and costs determined in the various foreign
currencies are translated into euros at the exchange rate
ruling on the day they are realised and are recognised
under Other operating income – Exchange rate differences.
The spot position in a currency is the net balance of assets
and liabilities in that currency. The spot currency position is
revalued on the basis of official exchange rates of the day,
disclosed on an indicative basis by the Bank of Portugal, the
results being taken to costs and income accounts.
4.4.10. Contingent Assets and Liabilities
A contingent asset is an asset generated by past events, the
existence of which will be confirmed only by the occurrence
or non-occurrence of one or more uncertain future events
not entirely under the entity’s control.
Contingent assets are not recognised in financial statements
so as not to result in recognition of income that may never
be realised. However, they are disclosed where a future
inflow is probable.
A contingent liability is:
-- A possible obligation generated by past events, the
existence of which will be confirmed only by the occurrence
or non-occurrence of one or more uncertain future events
not entirely under the entity’s control,
or
-- A present obligation that arises from past events but is
not recognised because:
It is not probable that an outflow of resources will be
required to settle the obligation, or
the amount of the obligation cannot be measured with
sufficient reliability.
Contingent liabilities are not recognised in financial
statements so as not to result in recognition of expenses
that may never become effective. However, they are disclosed
whenever there is a likelihood of future outflows that is not
remote.

21. Notes to the Separate Financial Statements

-- Os diferimentos activos apresentados na Demonstração
da posição financeira, referentes mais concretamente a
seguros e rendas, correspondem a pré-pagamentos de
serviços que apenas serão prestados em períodos futuros.

Therefore, as at December 31, 2013:
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Desta forma, à data de 31 de Dezembro de 2013:
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4.4.11. Recursos a instituições de crédito

4.4.11. Amounts owed to credit institutions

Os financiamentos estão valorizados ao custo amortizado
determinado com base na taxa de juro efectiva. De acordo com este método, na data do reconhecimento inicial
os financiamentos são reconhecidos no passivo pelo valor nominal recebido, líquido de despesas com a emissão
o qual corresponde ao respectivo justo valor nessa data.
Subsequentemente, os financiamentos são mensurados ao
custo amortizado, que inclui todos os encargos financeiros
calculados de acordo com o método da taxa de juro efectiva.

Borrowings are valued at amortised cost determined using
the effective interest rate. In accordance with this method,
Borrowings are initially recognised under liabilities for the
sum received, net of costs incurred with their issue, which
corresponds to their fair value as of that date. Subsequently,
borrowings are measured at amortised cost, which includes
all financial charges calculated in keeping with effective
interest-rate method.

4.4.12. Locação Financeira

4.4.12. Finance lease

As operações de locação financeira, enquanto entidade locatária, são registadas da seguinte forma:

Finance lease transactions, as lessee, are recorded as
follows:

-- Os activos em regime de locação financeira são registados
pelo justo valor no activo e pelo custo amortizado no
passivo;

-- Assets under finance lease are stated at fair value under
assets, and at amortised cost under liabilities;

-- As rendas relativas a contratos de locação financeira são
desdobradas de acordo com o respectivo plano financeiro, reduzindo-se o passivo pela parte correspondente à
amortização do capital. Os juros suportados são registados como juros e encargos similares.

-- Rents in respect of finance lease contracts are broken
down in accordance with the respective financial plan,
reducing the liability in the proportion of the amortisation
of the principal. Interest borne is recorded as interest &
similar costs.

4.4.13. Provisões

4.4.13. Provisions

Uma provisão é um passivo de tempestividade ou quantia
incerta.

A provision is a liability of uncertain timing or amount.

As provisões são reconhecidas, quando e somente quando,
a Sociedade tem uma obrigação presente (legal ou construtiva) resultante de um evento passado, e que seja provável
que para a resolução dessa obrigação ocorra uma saída de
recursos e o montante da obrigação possa ser razoavelmente estimado.
As provisões são mensuradas ao valor presente dos dispêndios estimados para liquidar a obrigação utilizando uma
taxa que permite reflectir a avaliação de mercado para o
período do desconto e para o risco da provisão em causa.
4.4.14. Outros passivos
4.4.14.1. Fornecedores
As contas a pagar a fornecedores são reconhecidas inicialmente pelo respectivo justo valor e, subsequentemente, são
mensuradas ao custo amortizado utilizando o método da
taxa de juro efectiva.
4.4.14.2. Outras contas a pagar
As outras contas a pagar (Pessoal, Adiantamento de Clientes, Credores por acréscimo de gastos; Outros credores)
encontram-se mensuradas ao custo amortizado.
4.4.14.3. Gastos com pessoal
Os gastos com o pessoal são reconhecidos quando o serviço
é prestado pelos empregados independentemente da data
do seu pagamento. Seguem-se algumas especificidades relativas a cada um dos tipos de Gastos com o Pessoal:
4.4.14.3.1. Férias e Subsídios de férias
De acordo com a legislação laboral em vigor os empregados
têm direito a férias e a subsídio de férias no ano seguinte
àquele em que o serviço é prestado.
Assim, foi reconhecido nos resultados do exercício um acréscimo do montante a pagar no ano seguinte o qual se encontra reflectido na rubrica Outros passivos.
4.4.14.3.2. Benefícios de Cessão de Emprego
Os gastos com benefícios de cessão de emprego são registados quando a Sociedade estiver comprometida com a rescisão do contrato de trabalho com o empregado e esta tenha
sido aceite pelo empregado, impossibilitando o seu cancelamento. O valor a registar deverá corresponder ao valor já
negociado ou ao valor que se estima vir a pagar, conforme
plano de rescisões aprovado e comunicado.

Provisions are recognised when and only when the Company
has a present obligation (legal or implicit) resulting from
a past event and that it is probable that, to fulfil such an
obligation, there will be an outflow of funds, provided that
the amount of the obligation can be reasonably estimated.
Provisions are measured at the present value of the
estimated expenditures to settle the obligation using a rate
that reflects the market evaluation for the discount period
and the risk of the provision in question.
4.4.14. Other liabilities
4.4.14.1. Suppliers
Trade accounts payable are recognised initially at fair value
and are subsequently measured at amortised cost using the
effective interest method.
4.4.14.2. Other payables
Other payables (Personnel, Customer Prepayments, Creditors for
accrued costs; Other creditors) are measured at amortised cost.
4.4.14.3. Staff costs
Staff costs are recognised when the service is rendered by
employees regardless of their date of payment. There follow
several specifics for each type of Staff Costs:
4.4.14.3.1. Holiday pay & holiday bonus
According to the labour legislation in force employees
are entitled to holiday pay and holiday bonus in the year
following that in which the service is provided.
Thus, an accrual was recognised in profit or loss for the
period in respect of the amount payable the following year,
which is reflected in Other liabilities.
4.4.14.3.2. Termination of Employment Benefits
Costs of termination of employment benefits are recognised
when the Company is committed to the termination of the
employment contract with the employee and it has been
accepted by the employee, rendering its cancellation
impossible. The amount to be recorded is the amount
already negotiated or the amount that is expected to be
paid, in keeping with the terminations plan approved and
communicated.
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4.4.14.3.3. Responsabilidades sobre benefícios de reforma

4.4.14.3.3. Retirement benefits liabilities

A Sociedade assumiu o compromisso de conceder aos seus
colaboradores admitidos até 1980, prestações pecuniárias
a título de complementos de pensões de reforma, os quais
configuram um plano de benefícios definidos, tendo sido
constituído para o efeito um fundo de pensões autónomo.
Cobrindo a diferença entre 80% do último salário como trabalhador activo e o valor pago pela Segurança Social a título
de reforma.

The Company entered into a commitment to grant its
employees taken on up to 1980 pecuniary payments by
way of retirement pension complements, which constitute a
defined benefit plan, an autonomous pension fund having
been set up for the purpose. covering the difference between
80% of the last salary as a worker in service and the amount
paid by Social Security by way of pension.

A fim de estimar as suas responsabilidades com os complementos de reforma, a Sociedade obtém, anualmente estudos actuariais elaborados por uma entidade independente
e especializada, de acordo com o método denominado por
“Projected Unit Credit” e pressupostos e bases técnicas e
actuariais internacionalmente aceites.

To estimate its pension complement liabilities, the Company
obtains actuarial studies each year, performed by an
independent, specialised entity in accordance with the
“Projected Unit Credit” method and internationally accepted
technical and actuarial assumptions and bases.

Accordingly, the cost of providing benefits is determined:

-- Separadamente para cada plano;

-- Separately for each plan;

-- Utilizando o método da unidade de crédito projectada;

-- Using the projected proposed credit unit method;

-- Tendo por base pressupostos actuariais próprios do país
onde se encontram localizados os beneficiários.

-- Based on actuarial assumptions of the country where the
beneficiaries are located.

A Sociedade adoptava até 31 de Dezembro de 2012 o método do “corridor” mas de acordo com a alteração imposta
pela IAS 19 em vigor a partir de 1 de Janeiro de 2013 o método do “corridor” foi eliminado o que originou a reexpressão
das contas de 2012 com efeitos retroactivos a 1 de Janeiro
de 2012. Assim os desvios actuariais são reconhecidos directamente no capital próprio quando ocorrem.

Until December 31, 2012, the Company used the corridor
method but, in keeping with the change imposed by IAS 19
in force as from January 1, 2013, the corridor method was
eliminated, giving rise to restatement of the 2012 accounts
with retroactive effect from January 1, 2012. Therefore,
actuarial deviations are recognised directly in equity when
they occur.

As responsabilidades a pagar quer às Sociedades Gestoras dos Fundos quer directamente aos empregados do Grupo (para as situações em que não existe qualquer fundo
constituído) encontram-se reflectidas na rubrica benefícios
pós-emprego incluída na rubrica de Outros passivos (Nota
22). As responsabilidades são compostas pelas seguintes
parcelas:

Liabilities payable both to the Fund Management Companies
or directly to the Group’s employees (in those cases where no
fund has been set up) are reflected under Post-employment
benefits under Other liabilities (Note 22). The liabilities
consist of the following items:

-- Valor presente da obrigação (utilizando uma taxa de desconto baseada em obrigações de alta qualidade), menos
-- Justo valor dos activos dos Planos que existam;
4.4.15. Capital
4.4.15.1. Capital realizado

-- Present value of the obligation (using a discount rate
based on high-quality bonds), less
-- Fair value of the existing plans’ assets.
4.4.15. Share capital
4.4.15.1. Paid-up share capital

À data de 31 de Dezembro de 2012 e 2013 o capital encontrava-se totalmente subscrito e realizado.

As at December 31, 2012 & 2013, the share capital was fully
subscribed and paid up.

4.4.15.2. Acções próprias

4.4.15.2. Treasury shares

O contrato de sociedade não proíbe totalmente a aquisição
de acções próprias nem reduz os casos de permissão de
aquisição lícita de acções descritos nos nºs 2 e 3 do art.º
317 do CSC.

The articles of association do not totally prohibit the
acquisition of treasury shares nor do they reduce the cases
of permission to lawfully acquire the shares described in
Articles 317(2) and 317(3) of the Companies Code.

O número de acções detidas está dentro do limite estabelecido no nº 2 do art.º 317 do CSC, ou seja, não excedem 10%
do capital da sociedade.

The number of shares held is within the limit established in
Article 317(2) of the Companies Code, that is, it does not
exceed 10% of the Company’s share capital.

De acordo com o mesmo artigo, enquanto as acções pertencerem à sociedade, encontra-se indisponível para distribuição uma reserva de montante igual àquele pelo qual elas se
encontram contabilizadas.

According to the said article, while the shares belong to the
company, a reserve of an amount equal to that at which they
are carried is not available for distribution.

As acções próprias adquiridas através de contracto ou directamente no mercado são reconhecidas no capital próprio em
rubrica separada. As acções próprias são registadas ao custo
de aquisição, se a compra for efectuada à data ou ao justo
valor estimado se a compra for diferida.

Treasury shares acquired by contract or directly in the market
are recognised in equity as a separate item. Treasury shares
are recorded at cost, in the case of spot purchases, or at
estimated fair value if the purchase is deferred.

21. Notes to the Separate Financial Statements

Nestes termos, o custo de prestar os benefícios é determinado:

In defined benefit plans, the recognition and measurement
of the liabilities are conducted in accordance with IAS 19
(revised) – Employee Benefits.
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Nos planos de benefícios definidos, o reconhecimento e
mensuração das responsabilidades são efectuados de acordo com a IAS 19 Revista – Benefícios dos Empregados.
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4.4.15.3. Prémios de emissão

4.4.15.3. Issue premiums

Esta rubrica inclui não só os prémios mas também, a
deduzir, os custos associados à emissão de instrumentos
de capital próprio.

This item includes not only premiums but also the deduction of
the costs associated with the issuance of equity instruments.
In accordance with Article 295 of the Companies Code these
premiums are subject to the legal reserve mechanism, which
means they cannot be distributed except on liquidation and
can only be used to absorb losses, after having exhausted
all other reserves, or for incorporation into the share capital
(Article 296 of the Companies Code).

4.4.15.4. Reservas

4.4.15.4. Reserves

a) Reserva Legal

a) Legal reserve

De acordo com o art.º 295 do CSC, pelo menos 5% do
resultado tem de ser destinado à constituição ou reforço
da reserva legal até que esta represente pelo menos 20%
do capital social.

In accordance with Article 295 of the Companies Code at
least 5% of income must be used to create or increase the
legal reserve until it equals at least 20% of the share capital.

A reserva legal não é distribuível a não ser em caso de liquidação e só pode ser utilizada para absorver prejuízos,
depois de esgotadas todas as outras reservas, ou para
incorporação no capital social (art.º 296 do CSC).

The legal reserve is not distributable except in case of
liquidation and can only be used to absorb losses, after
having exhausted all other reserves , or for incorporation
into the share capital (Article 296 of the Companies Code).

b) Reservas de Revalorização e Outras Reservas

b) Revaluation Reserves and Other Reserves

Propriedades de investimento

Investment property

Esta rubrica inclui:

This item includes:

-- excedentes de revalorização livre das propriedades de

-- excesses of the free revaluation of the investment
property;

De acordo com as normas contabilísticas em vigor, estes
excedentes só estão disponíveis para aumentar capital ou
cobrir prejuízos incorridos até à data a que se reporta a
reavaliação e apenas depois de realizadas (pelo uso ou
pela venda).
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Investimentos financeiros

Financial investments

As reservas de justo valor referem-se às diferenças entre
o justo valor e o valor contabilístico dos investimentos
financeiros classificados como disponíveis para venda.
Estas reservas só ficarão disponíveis aquando da alienação dos referidos investimentos financeiros.

The fair-value reserves refer to differences between the fair
value and carrying amount of the financial investments
classified as available for sale. These reserves are available
only on disposal of such financial investments.

4.4.15.5. Resultados transitados

4.4.15.5. Retained earnings

Esta rubrica inclui os resultados realizados disponíveis
para distribuição aos accionistas e, de acordo com o nº2
do art.º32 do CSC, só estarão disponíveis para distribuição quando os elementos ou direitos que lhe deram origem forem alienados, exercidos, extintos ou liquidados.

This item includes profits realised and made available
for distribution to equityholders and, in accordance with
Article 32(2) of the Companies Code, will only be available
for distribution when the elements or rights that gave rise
thereto are sold, exercised, extinguished or liquidated.
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De acordo com o art.º 295 do CSC estes prémios estão
sujeitos ao regime da reserva legal o que significa que
não são distribuíveis a não ser em caso de liquidação
e que só podem ser utilizados para absorver prejuízos,
depois de esgotadas todas as outras reservas, ou para
incorporação no Capital Social (art.º 296 do CSC).

investimento;

-- reavaliações efectuadas ao abrigo de diplomas legais.

4.4.15.6. Resultado líquido do período
São reconhecidos nesta rubrica os rendimentos e gastos
do exercício.
4.4.16. Encargos financeiros com empréstimos obtidos
Os encargos financeiros relacionados com empréstimos
obtidos são reconhecidos na demonstração de resultados do período a que respeitam e incluem juros suportados determinados com base no método da taxa de juro
efectiva.

-- evaluations performed under the respective legislation.
In accordance with accounting standards in force, theses
excesses are only available to increase share capital or to
cover losses incurred up to the date to which the revaluation
refers and only after they are realised (by use or sale).

4.4.15.6. Net income for the period
The income and costs for the period are recognised under
this heading.
4.4.16. Financial charges on Borrowings
Financial costs related to borrowings are recognised in the
income statement for the period to which they relate and
include interest determined on the basis of the effective
interest rate method.

4.4.17. Réditos

4.4.17. Revenue

Os réditos originados nas vendas são reconhecidos na
demonstração dos resultados, em outros resultado de
exploração, quando os riscos e benefícios inerentes à
posse dos activos são transferidos para o comprador e
o montante dos rendimentos possa ser razoavelmente
quantificado. Os réditos são reconhecidos pelo justo
valor, líquidos de impostos, descontos e outros custos
inerentes à sua concretização.

The revenue originated in the sales is recognised in the
income statement, under other operating results, when the
risks and benefits inherent in the possession of the assets
are transferred to the purchaser and the amount of the
income can be quantified reasonably. Revenue is recognised
at fair value, net of taxes, discounts and other costs inherent
in its realisation.

Nas prestações de serviços, embora o rédito somente
seja reconhecido quando for provável que os benefícios
económicos associados à transacção fluam para a empresa, quando surja uma incerteza acerca da cobrabilidade de uma quantia já incluída no rédito, a quantia incobrável, ou a quantia com respeito à qual a recuperação

In the provision of services, although the revenue is
recognised only when it is probable that the economic
benefits associated with the transaction will flow to the
company, when an uncertainty arises about the collectability
of an amount already included in revenue, the uncollectable
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tenha cessado de ser provável, é reconhecida como uma
imparidade saldo a receber, e não como um ajustamento
da quantia de rédito originalmente reconhecido.

amount or the amount in respect which recovery has ceased
to be probable, is recognised as a receivable-balance
impairment and not as an adjustment of the amount of
revenue originally recognised.

Assim, o rédito das prestações de serviços é reconhecido quando o desfecho da transacção pode ser estimado
com fiabilidade o que ocorre quando todas as condições
seguintes são satisfeitas:

Thus, revenue from services is recognised when the outcome
of the transaction can be estimated reliably, which occurs
when all the following conditions are met:

-- A quantia de rédito pode ser mensurada com fiabili-

-- It is probable that the economic benefits associated with
the transaction will flow to the Company;

-- A fase de acabamento da transacção à data do balanço

-- the stage of completion of the transaction can be
measured reliably on the reporting date; and

-- Os custos incorridos com a transacção e os custos para

-- Costs incurred with the transaction and the costs to
complete the transaction can be measured reliably.

4.4.18. Eventos Subsequentes

4.4.18. Subsequent Events

Os eventos ocorridos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre situações existentes à data de relato são reflectidos nas demonstrações
financeiras.

Events occurring after the reporting that provide additional
information on situations that existed as of the reporting
date are reflected in the financial statements.

transacção fluam para a Sociedade;

pode ser mensurada com fiabilidade; e

concluir a transacção podem ser mensurados com fiabilidade.

Events occurring after the reporting date that provide
additional information on situations that occurred after that
date, if significant, are disclosed in the notes to the financial
statements.

Os eventos ocorridos após a data de relato que proporcionem informação sobre situações ocorridas após essa
data, se significativas, são divulgados nas notas às demonstrações financeiras.
5. Alterações de políticas contabilísticas

5. Accounting policies alterations

Da aplicação das normas mencionadas na Nota 3 (normas que não foram adoptadas e cuja aplicação é obrigatória apenas em exercícios futuros), a alteração na IAS 19
revista – Benefícios pós-emprego obrigou à reexpressão
de contas com efeitos a 1 de Janeiro de 2012.

Application of the standards described in Note 3 (standards
that have not been adopted, application of which is
mandatory only in future periods) the change in IAS 19
revised - Post-employment benefits, required restatement of
accounts with effect from 1 January 2012.

Assim a demonstração da posição financeira foi reexpressa como se segue:

Therefore, the statement of financial position has been
restated as follows:

ACTIVO
ASSETS

NOTAS
NOTES

Dez-13
Dec-13

Dez-12
Aprovado
Dec-12
Approved

Dez-12
Reexpresso
Dec-12
Restated
ACTIVO
LIQUIDO
NET ASSETS

ACTIVO BRUTO
GROSS ASSETS

IMPARIDADE
AMORTIZA.
IMPAIRMENT
DEP.

ACTIVO
LÍQUIDO
NET ASSETS

ACTIVO
LIQUIDO
NET ASSETS

Caixa e disponibilidades em bancos centrais
Cash & balances at central banks
Disponibilidades em outras instituições de crédito

6

13 095

-

13 095

17 587

17 587

7

3 410 003

-

3 410 003

132 663

132 663

Activos financeiros detidos para negociação

8

-

-

-

233 939

233 939

Aplicações em instituições de crédito

9

3 457 620

-

3 457 620

4 339 628

4 339 628

Empréstimos a filiais e subsidiárias

10

7 326 478

-

7 326 478

7 400 960

7 400 960

Propriedades de investimento

11

3 493 000

-

3 493 000

3 493 000

3 493 000

Outros activos tangíveis

12

743 069

621 640

121 429

167 252

167 252

-

-

-

451

451

Balances with other credit institutions
Financial assets held for trading

Placements with credit institutions
Loans to subsidiaries and affiliates
Investment properties
Other tangible assets
Activos intangíveis

Intangible assets

Investimentos em associadas e subsidiárias

13

90 245 466

-

90 245 466

85 141 963

85 141 963

Activos por impostos correntes

14

197 008

-

197 008

519 295

519 295

Activos por impostos diferidos

14

-

-

-

910 086

910 086

15

1 660 789

-

1 660 789

371 256

16

1 388 400

-

1 388 400

1 979 014

1 979 014

111 934 929

621 640

111 313 289

104 707 093

104 707 093

Investments in associates and subsidiaries
Current tax assets

Deferred tax assets
Gastos a reconhecer e devedores por acréscimo
Expenses to be recognised and debtors accruals
Outros activos
Other assets
Total do Activo
Total Assets

371 256
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-- É provável que os benefícios económicos associados à

21. Notes to the Separate Financial Statements

-- The amount of revenue can be reliably measured;

dade;
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PASSIVO E CAPITAL PRÓPRIO
LIABILITIES & EQUITY

NOTAS
NOTES

Dez-13
Dec-13

Dez-12 Aprovado
Dec-12 Approved

Dez-12
Dec-12

17

8 912 104

11 936 671

11 936 671

18

26 345 224

12 773 543

12 773 543

19

55 000

465 775

465 775

20

2 224 211

476 000

476 000

14

39 429

31 089

31 089

14

661 701

717 616

717 616

21

1 559 755

373 084

373 084

22

2 306 525

2 466 605

2 466 605

42 103 949

29 240 382

29 240 382

23

12 000 000

12 000 000

12 000 000

24

6 486 204

6 486 204

6 486 204

25

(324 132)

(324 132)

(324 132)

26

34 280 080

44 247 175

44 247 175

26

9 375 805

5 710 620

5 686 461

7 391 383

7 346 844

7 371 003

Total dos Capitais Próprios
Total Equity

69 209 338

75 466 711

75 466 711

Total do Passivo e dos Capitais Próprios
Total Liabilities & Equity

111 313 289

104 707 093

104 707 093

Recursos de outras instituíções de crédito
Amounts owed to other credit institutions
Responsabilidades representadas por títulos
Debt securities
Empréstimos de associadas e subsidiárias
Loans from associates and subsidiaries
Provisões
Provisions
Passivos por impostos correntes
Current tax liabilities
Passivos por impostos diferidos
Deferred tax liabilities
Credores por acréscimo e rendimentos a reconhecer
Creditor accruals and income pending recognition
Outros passivos
Other liabilities
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Total do Passivo
Total Liabilities
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Capital
Equity capital
Prémios de emissão
Issue premiums
Acções próprias
Treasury shares
Reservas de reavaliação
Revaluation reserves
Outras reservas e resultados transitados
Other reserves and retained earnings
Resultado do exercício
Net income for the period

(Euro)
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And the Statement of income is restated as follows:

Juros e rendimentos similares
Interest & similar income
Juros e encargos similares
Interest & similar costs

NOTES

Dez-12 Aprovado
Dec-12 Approved

Reexpresso
Restated

27

357 774

331 824

331 824

27

(1 818 508)

(1 707 557)

(1 707 557)

(1 460 734)

(1 375 733)

(1 375 733)

28

10 000 000

4 400 000

4 400 000

29

(143 888)

800 304

800 304

30

5 177 297

6 055 115

6 055 115

31

1 274 258

1 352 426

1 352 426

14 846 933

11 232 111

11 232 111

32

(104 590)

(1 597 457)

(1 597 457)

33

(4 438 487)

(2 474 878)

(2 474 878)

34

(32 470)

(62 480)

(62 480)

(4 575 547)

(4 134 815)

(4 110 656)

(1 763 211)

542 737

542 737

-

(6 035)

(6 035)

176

1 980

1 980

8 508 351

7 635 977

7 660 136

14

(854 171)

(225 136)

(225 136)

14

(262 797)

(63 997)

(63 997)

7 391 383

7 346 844

7 371 003

7 391 383

7 346 844

7 371 003

Margem financeira estrita
Strict net interest income
Rendimentos de instrumentos de capital
Returns on capital instruments
Resultados de activos e passivos avaliados ao justo valor através de resultados
Results of financial assets & liabilities at fair value through profit or loss
Resultados de alienação de outros activos
Results of sale of other assets
Outros resultados de exploração
Other operating income
Produto da actividade
Product of the business
Custos com pessoal
Staff costs
Gastos gerais administrativos
Operating revenues
Gastos / (Reversões) de Amortizações e Depreciações
Expenses / (reversals) of depreciation & amortisation

Custos de estrutura
Overheads
Provisões Líquidas de reposições e anulações
Provisions net of items written back and written off
Imparidade em outros activos financeiros líquida de reversões e recuperações
Impairment of other financial assets net of reversals and recoveries
Imparidade em outros activos líquida de reversões e recuperações
Impairment of other assets net of reversals and recoveries

Dez-12

Dez-13
Dec-12

NOTAS

20

Resultado antes de impostos e de interesses minoritários
Income before taxes and non-controlling interests
Impostos diferidos
Deferred taxes
Impostos correntes sobre lucros
Corporation tax
Resultado
Net income
Resultado atribuível a interesses minoritários
Net income attributable to non-controlling interests
Resultado do exercício
Net income for the period
Resultado por acção básico
Basic earnings per share

35

0,624

0,620

0,622

Resultado por acção diluído
Diluted earnings per share

35

0,624

0,620

0,622

(Euro)
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Sendo a demonstração dos resultados reexpressa como se segue:
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Os efeitos das alterações das estimativas são reconhecidos
de forma prospectiva.

The effects of alterations to estimates are recognised
prospectively.

O efeito das alterações dos erros é reconhecido de forma
retrospectiva.

The effects of alterations of errors are recognised
retrospectively.

6. Caixa e disponibilidades em bancos centrais

6. Cash and balances at central banks

A rubrica de caixa e disponibilidade tem a seguinte
decomposição:

The breakdown of Cash and balances is as follows:

Caixa e disponibilidades em bancos centrais
Cash and balances at central banks

Dez-13
Dec-13

Dez-12
Dec-12

Caixa
Cash

13 095

17 587

TOTAL

13 095

17 587
(Euro)

7. Disponibilidades em outras instituições de crédito

7. Balances with other credit institutions

À data de 31 de Dezembro de 2013 e 31 de Dezembro de
2012, o valor constante nesta rubrica respeitava a depósitos à
ordem, essencialmente denominados em Euros, realizados em
instituições de crédito, e desdobrava-se da seguinte forma:

As at December 31, 2013 & 2012, the amount carried under
this heading related to sight deposits, mainly denominated
in euros, held at credit institutions, broken down as follows:

Disponibilidade em outras instituições de Crédito
Balances at other credit institutions
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Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

Dez-13
Dec-13

Dez-12
Dec-12

-

8 403

1 089

9 542

109 206

52 415

Banco Santander Totta

4 193

2 200

Banco Popular

2 419

18

245 463

1 352

Barclays Bank
Banco Comercial Português

Caixa Geral de Depósitos
BIG - Banco Investimento Global

1 222

1 345

39 535

-

2 950 000

-

Banco NovaGalicia

50 040

50 163

Caja Duero

4 005

4 078

Banco Espirito Santo Investimento

1 389

1 450

Caixa - Banco de Investimento

1 443

1 697

3 410 003

132 663

Banco BIC
Banca March

TOTAL

(Euro)

Os descobertos bancários a 31 de Dezembro de 2013 e de
2012 estão referenciados na Nota 17.

Overdrafts at December 31, 2013 & 2012 and 2013, are
detailed in Note 17.
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8. Activos financeiros detidos para negociação

8. Financial assets held for trading

A 31 de Dezembro de 2013 e 31 de Dezembro de 2012, a decomposição dos activos financeiros detidos para negociação
é a que se segue:

As at December 31, 2013, and December 31, 2012, the
breakdown of financial assets held for trading is as follows:

Activos financeiros detidos para negociação
Cash and balances at central banks

Dez-13
Dec-13

Dez-12
Dec-12

Obrigações Orey Transports and Logistics International BV

-

233 939

TOTAL

-

233 939

As obrigações da Orey Transports and Logistics International
BV registadas nesta rubrica representavam 300.000 dólares
e foram alienadas integralmente no dia 2 de Janeiro de 2013.

The value of the Orey Transports and Logistics International
BV bonds carried under this heading was US$ 300,000 and
the all sold on January 2, 2013.

9. Aplicações em instituições de crédito

9. Placements with credit institutions

As aplicações em instituições de crédito da sociedade em
2013 e 2012, referem-se na sua grande maioria a depósitos
a prazo em moeda nacional. Estas aplicações têm o seguinte
detalhe:

The Company’s placements with credit institutions in 2013
and 2012 relate mostly to term deposits in national currency.
The breakdown of these placements is as follows:

Dez-13
Dec-13

Dez-12
Dec-12

Depósitos a prazo
Term deposits
Outros depósitos
Other deposits

3 446 875

4 184 375

10 745

155 253

TOTAL

3 457 620

4 339 628

191

(Euro)

Os depósitos a prazo incluem:

Term deposits include:

-- Millennium BCP no valor de 2.071.875 Euros (2012:
2.559.375 Euros), com vencimentos trimestrais e uma taxa
de juro de 2,40% (2012: 2,40%);

-- Millennium BCP in the sum of €2,071,875 (2012:
€2,559,375), with quarterly maturities and an interest rate
of 2.40% (2012: 2.40%);

-- BBVA no valor de 125.000 Euros (2012: 375.000 Euros),
com vencimento a cada 6 meses a conta do dia 5 de Abril
de 2013, com juro corrido à taxa de 1% (2012: 1%);

-- BBVA in the sum of €125,000 (2012: €375,000), maturing
every six months as from April 5, 2013, with accrued
interest at the rate of 1% (2012: 1%);

-- Banco Espírito Santo, no valor de 1.250.000 Euros (2012:
1.250.000 Euros) com vencimentos semestrais e juro à
taxa de 1% (2012: 1%).

-- Banco Espírito Santo, in the sum of €1,250,000
(€1,250,000), with half-yearly maturities and interest at
the rate of 1% (2012: 1%);

10. Empréstimos a filiais e subsidiárias

10. Loans to affiliates and subsidiaries

A 31 de Dezembro de 2013 e 31 de Dezembro de 2012 os
empréstimos a filiais e subsidiárias têm o seguinte detalhe:

As at December 31, 2013, and December 31, 2012, the
breakdown of Other Loans to affiliates and subsidiaries is
as follows:
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Aplicações em instituições de crédito
Placements with credit institutions
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(Euro)
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Empréstimos a filiais e subsidiárias
Loans to affiliates and subsidiaries

Dez-13
Dec-13

Dez-12
Dec-12

1 348 529

645 209

Orey Serviços e Organização

15 445

349 249

OA Technical Representations

820 412

807 912

Orey Investments Holding BV

4 369 162

3 520 795

61 000

61 000

-

88 396

257 000

1 000 000

Orey Safety Naval

81 929

731 929

Orey Shipping SL

368 000

-

Orey Capital Partners

5 000

-

Orey Financial Brasil

-

27 995

FAWSPE

-

155 667

Orey Financial Holding

-

12 807

7 326 478

7 400 960

Empréstimos Concedidos > Loans granted
Orey Gestão Imobiliária

Secur
Segurvouga
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Total

(Euro)

11. Propriedades de Investimento

11. Investment Property

As propriedades de investimento são constituídas por terrenos e edifícios detidos para obtenção de rendas ou para
valorização do capital.

Investment property comprises land and buildings held to
obtain rents or for capital appreciation.
The property located in Alcântara is mortgaged to Banco
Espírito Santo as collateral for the medium- to long-term
loan taken out by the Company in 2008 (Note 17).

O imóvel situado em Alcântara é alvo de hipoteca pelo Banco
Espírito Santo, como garantia do financiamento de médio-longo prazo, contraído pela sociedade em 2008 (Nota 17).

As at December 31, 2013, the current amount of this loan
stands at €2,166,666 and as at December 31, 2012, it
amounted to €3,250,000, see Note 17.

Este financiamento tem, à data de 31 de Dezembro de 2013,
o valor actual de 2.166.666 Euros e tinha em 31 de Dezembro de 2012 o valor de 3.250.000 Euros, ver Nota 17.

The evolution under this heading in 2012 and 2013 is as
follows:

A evolução ocorrida nesta rubrica em 2012 e 2013 durante o
exercício findo foi a seguinte:

Propriedades
Properties

Rua Luisa Holstein, 20/
Rua Maria Isabel Saint-Léger,
Alcântara
Rua Luisa Holstein, 18, Alcântara
Total Propriedades

Saldo Final em
Dez-12
Closing Balance
at Dec-12

Aquisições
Acquisitions

Ajust. Justo valor
Ganhos e Perdas
Líquidos
Adjustment Fair
value of net gains
& losses

Alienações
Disposals

Saldo Final
em Dez-13
Closing
Balance at
Dec-13

2 510 000

-

-

-

2 510 000

983 000

-

-

-

983 000

3 493 000

-

-

-

3 493 000
(Euro)
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Saldo Final em
Dez-11
Closing Balance
at Dec-11

Aquisições
Acquisitions

Ajust. Justo valor
Ganhos e Perdas
Líquidos
Adjustment Fair
value of net gains
& losses

Alienações
Disposals

Saldo Final
em Dez-12
Closing
Balance at
Dec-12

Rua Luisa Holstein, 20/ Rua Maria
Isabel Saint-Léger, Alcântara

2 724 000

-

(214 000)

-

2 510 000

Rua do Patrocínio, 63 - 3ºB Lisboa

86 000

-

-

(86 000)

-

666 500

316 500

-

983 000

666 500

102 500

(86 000)

3 493 000

Propriedades
Properties

Rua Luisa Holstein, 18, Alcântara
Total

2 810 000

The property located at Rua do Patrocínio was sold during
2012 to Orey Gestão Imobiliária, SA, following a process
of concentration Orey Group’s real estate segment into the
Company.

O imóvel sito na Rua Luisa Holstein, 18A em Alcântara tem
um financiamento em Leasing imobiliário junto do BES (ver
Nota 17).

The property situate at Rua Luisa Holstein, 18A in Alcântara
has a real-estate lease loan provided by BES (see Note 17).
The fair value was determined by valuations conducted in
accordance with the methodology described in Note 4.4.6,
as at the date of the financial position date, performed by
Garen, an independent entity, which are based on principles
of “highest and best use” and on recent market transactions.
These valuations are reviewed in-house and submitted to
the approval of management.

O justo valor foi determinado através de avaliações, efectuadas de acordo com a metodologia indicada na Nota
4.4.6, reportadas à data da posição financeira efectuadas
pela Garen, entidade especializada independente as quais
se fundamentam em princípios de “highest and best use” e
em transacções recentes de mercado. Estas avaliações são
internamente analisadas e submetidas à aprovação do órgão
de gestão.

In 2012, the impact of the recognition of the fair value
amounted to €102,500 and was recorded under Other
operating income.

Em 2012, o impacto do reconhecimento do justo valor ascendeu a 102.500 Euros e foi registado na rubrica Outros
resultados de exploração.

In 2013 there was no impact on the fair value of the
investment property.

Em 2013 não se verificou qualquer impacto no Justo Valor
das propriedades de investimento.

The assumptions and values determined Garen as at
December 31, 2013, are detailed hereunder:

Os pressupostos e valores apurados pela Garen utilizados a
31 de Dezembro de 2013 são descritos em seguida:

Pressuposto
Valor Unitário
/ m2
Assumed unit
value / m2

Pressuposto
Valor
arrendamento
/ m2
Assumed rental
value / m2

Área Bruta
Total m2
Total gross
area / m2

Valor das
rendas/m2
Amount of
rent / m2

Valor total
da renda
Total
amount of
rent

Rendibilidade
(T. Actual ; T.
Potencial)
Profitability
(Current T.,
Potential T)

Rua Luisa Holstein, 20/
Rua Maria Isabel Saint-Léger, Alcântara

1.176€/m2

8,34€/m2

2 134

-

-

8,3%

Rua Luisa Holstein, 18, Alcântara

1.240€/m2

8,6€/m2

794

-

-

8%

Propriedades de Investimento
Investment Properties
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O imóvel sito na Rua do Patrocínio foi alienado no decorrer
do exercício de 2012, a favor da sociedade Orey Gestão Imobiliária, S.A., na sequência de um processo de concentração
do segmento imobiliário do Grupo Orey nesta sociedade.
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(Euro)
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The assumptions and values determined as at December 31,
2012, are detailed hereunder:

Os pressupostos e valores apurados a 31 de Dezembro de
2012 são descritos em seguida:

Pressuposto
Valor Unitário
/ m2
Assumed unit
value / m2

Pressuposto
Valor
arrendamento
/ m2
Assumed rental
value / m2

Área Bruta
Total m2
Total gross
area / m2

Valor das
rendas/m2
Amount of
rent / m2

Valor total
da renda
Total
amount of
rent

Rendibilidade
(T. Actual ; T.
Potencial)
Profitability
(Current T.,
Potential T)

Rua Luisa Holstein, 20/
Rua Maria Isabel Saint-Léger, Alcântara

1.176€/m2

5,50 - 9,50€/m2

2 134

-

-

8,3%

Rua Luisa Holstein, 18, Alcântara

1.238€/m2

4,75-9,5€/m2

794

-

-

8%
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Durante os anos de 2013 e 2012 não foram incorridas despesas com a reparação e manutenção dos edifícios.

No expenses were incurred during 2013 and 2012 in respect
of repair and maintenance of buildings.

12. Outros Activos Tangíveis

12. Other Tangible Assets

Até Dezembro de 2013 e Dezembro de 2012, o movimento
ocorrido nas rubricas de activos fixos tangíveis, bem como
nas respectivas depreciações, foi o seguinte:

Up to December 2013 and December 2012, movement under
tangible fixed assets, and also under their depreciation, is
as follows:

Activo Bruto
Gross Assets

Saldo Final
Dez-12

Revalorizações
Revaluations

Aumentos
Increases

Transferencia
Transfer

Venda
Sale

Closing
Balance Dec-12

Terreno e Recursos Naturais
Land & natural resources
Edificios e o construções
Buildings & other constructions
Equipamento Básico
Plant & machinery
Equipamento Transporte
Transport equipment
Equipamento Administrativo
Office equipment
Outros activos tangíveis
Other tangible assets
Total Activo bruto
Total Gross Assets

Saldo Final
Dez-13
Closing
Balance Dec-12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

208 954

-

-

-

-

208 954

149 149

-

-

-

-

149 149

262 824

-

102 326

-

(944)

364 206

136 229

-

-

(115 470)

-

20 759

757 157

-

102 326

(115 470)

(944)

743 069
(Euro)

Depreciações e Perdas de
imparidade acumuladas
Accumulated depreciation &
impairment losses
Terreno e Recursos Naturais
Land & natural resources
Edificios e o construções
Buildings & other constructions
Equipamento Básico
Plant & machinery
Equipamento Transporte
Transport equipment
Equipamento Administrativo
Office equipment
Outros activos tangíveis
Other tangible assets

Saldo Final
Dez-12

Revalorizações
Revaluations

Aumentos
Increases

Transferencia
Transfer

Venda
Sale

Closing
Balance Dec-12

Saldo Final
Dez-13
Closing
Balance Dec-12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

188 858

-

886

-

-

189 744

149 149

-

-

-

-

149 149

233 780

-

29 952

-

(734)

262 997

18 118

-

1 632

-

-

19 750

Total depreciações e perdas de
imparidade acumuladas
Total accumulated depreciation &
impairment losses

589 905

-

32 470

-

(734)

621 640

Valor Liquido
Net Value

167 252

-

69 856

(115 470)

(210)

121 429
(Euro)
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

208 954

-

-

-

-

208 954

149 149

-

-

-

-

149 149

-

-

-

-

-

-

306 363

-

5 145

-

(48 684)

262 824

128 059

-

8 170

-

-

136 229

Total Activo bruto
792 525
13 315
(48 684) 757 157
Total Gross Assets
						

Depreciações e Perdas de imparidade acumuladas
Saldo Inicial
Revalorizações Aumentos Transferencia
Abates Saldo Final
Accumulated depreciation & impairment losses
Opening balance
Revaluations Increases
Transfer	Write-offs Closing balance
						
31-12-2011					31-12-2012
Terreno e Recursos Naturais
Land & natural resources
Edificios e o construções
Buildings & other constructions
Equipamento Básico
Plant & machinery
Equipamento Transporte
Transport equipment
Ferramentas e Utensílios
Tools & utensils
Equipamento Administrativo
Office equipment
Outros activos tangíveis
Other tangible assets

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

187 973

-

885

-

-

188 858

114 969

-

34 180

-

-

149 149

-

-

-

-

-

-

222 683

-

25 358

-

(14 261)

16 061

-

2 057

-

-

Total depreciações e perdas de imparidade acumuladas
Accumulated depreciation & impairment losses

541 686

-

62 480

-

(14 261)

589 905

Valor Liquido
Net value

250 840

-

(49 164)

-

(34 423)

167 252

233 780
18 118

						 (Euro)
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Terreno e Recursos Naturais
Land & natural resources
Edificios e o construções
Buildings & other constructions
Equipamento Básico
Plant & machinery
Equipamento Transporte
Transport equipment
Ferramentas e Utensílios
Tools & utensils
Equipamento Administrativo
Office equipment
Outros activos tangíveis
Other tangible assets
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Activo Bruto
Saldo Inicial
Revalorizações Aumentos Transferencia
Abates Saldo Final
Gross Assets
Opening balance
Revaluations Increases
Transfer
Write-offs Closing balance
					
31-12-2011					
31-12-2012
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13. Investimentos em filiais e subsidiárias

13. Investments in affiliates and subsidiaries

Em 31 de Dezembro de 2013 e 2012 os investimentos em
filiais e subsidiárias apresentavam o seguinte detalhe:

As at December 31, 2013 & 2012, investments in affiliates
and subsidiaries are as follows:

Participações Directas
Direct Holdings

Saldo Final
Dez-12
Closing
Balance
Dec-12

Aumentos/
Diminuição de
Participação
Increases/
reduction of
holdings

Outras
Correcções de
Capitais Próprios
Other corrections
to Equity

Variações para
o Justo Valor
Variations of
fair value

Saldo Final
Dez-13
Closing Balance
Dec-13

Orey Financial IFIC SA

33 750 000

-

-

10 695 000

44 445 000

Orey Safety and Naval

-

-

-

-

-

Oilmetric

-

-

-

-

-

Orey Ind Representations

-

-

-

-

-

46 879 000

10 000 000

-

(15 447 000)

41 432 000

-

-

-

-

-

360 567

-

-

72 433

433 000

Orey Gestão Imobiliária SA

4 152 396

-

-

(216 930)

3 935 467

Total

85 141 963

10 000 000

-

(4 896 497)

90 245 466

Orey Investments Holding BV
Orey (Angola) Comércio e Serviços Lda
Orey Serviços e Organização SA

(Euro)
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Variações para
o Justo Valor
Variations of
fair value

Saldo Final
Dez-12
Closing Balance
Dec-12

(3 108 000)

33 750 000

Saldo Final
Dez-11
Closing
Balance
Dec-11

Orey Financial IFIC SA

36 858 000

Orey Safety and Naval

2 226 000

(2 226 000)

-

Oilmetric

2 033 000

(2 033 000)

-

Orey Ind Representations

50 000

(50 000)

-

Orey Investments Holding BV

30 302 000

12 300 384

Orey (Angola) Comércio e Serviços Lda

189 376

(189 376)

Orey Serviços e Organização SA

556 839

Orey Gestão Imobiliária SA

646 990

Total

72 862 205
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Aumentos/
Diminuição de
Participação
Increases/
reduction of
holdings

Outras
Correcções de
Capitais Próprios
Other corrections
to Equity

Participações Directas
Direct Holdings

4 276 616

46 879 000
-

(300 000)

103 728

360 567

3 900 000

(100 000)

(294 594)

4 152 396

11 702 008

(400 000)

977 751

85 141 963
(Euro)

Conforme previsto na IAS 27 e anteriormente divulgado na
nota 4.4.8 deste anexo, os investimentos financeiros em
subsidiárias são inicialmente mensurados pelo seu valor de
aquisição, sendo o seu reconhecimento subsequente e de
acordo com a IAS 30 efectuado ao justo valor (ver nota 26).
Relativamente ao exercício de 2013, os acontecimentos mais
relevantes, para efeitos da determinação do justo valor, foram:
-- Deliberação numa Board of Directors da Orey Investments
Holding BV de um aumento de capital de 10.000.000 de
Euros, por incorporação dos dividendos atribuídos até essa
data à Sociedade Comercial Orey Antunes. Este aumento de
capital reflectiu-se num aumento de participação;

As prescribed by IAS 27 and previously disclosed in note 4.4.8
of these Notes, investments in subsidiaries are measured
initially at their acquisition cost, and their subsequent
recognition is in accordance with IAS 30, undertaken at fair
value (see note 26 ).
With regard to 2013, the most relevant events for the
purposes of determining fair value were:
-- Resolution passed by the Board of Directors of Orey
Investments Holding BV of a €10,000,000 increase of share
capital through the incorporation of dividends attributed by
that date to Sociedade Comercial Orey Antunes. This increase
of share capital was reflected in an increase of the holding;
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-- Reduction of the fair value Orey Investments Holding BV,
compared to 2012, due to the sale of its holding in the
business in Brazil through Orey Financial Holding Lda;

-- Aumento da valorização da participação detida na Orey
Financial IFIC, S.A. consequência da incorporação, neste
segmento de investimento, da participação da Orey Financial Holding Ltda. e pela incorporação integral do portfolio
de investimentos do Orey Opportunity Fund, e subsequentemente, pelo incorporação da valorização do negócio
inerente à gestão de massas falidas da FAWSPE no Brasil;

-- Increase of the value of the shareholding in Orey
Financial IFIC, SA, as a result of the incorporation, in this
segment, of the holding Orey Financial Holding Lda, and
of the full incorporation of the Orey Opportunity Fund
investment portfolio, and subsequently, of incorporation
of the appreciation of the business value inherent in the
management of bankrupt estates of FAWSPE in Brazil;

-- Diminuição da valorização da OGI como reflexo da desvalorização dos imóveis que a mesma detém em carteira e
que se encontram valorizados ao justo valor.

-- Decrease of the appreciation of Orey Gestão Imobiliária,
SA (OGI) reflecting the devaluation of the properties that it
holds in its portfolio and are carried at fair value.

Relativamente ao exercício de 2012, os acontecimentos mais
relevantes, para efeitos da determinação do justo valor, foram:

With regard to 2012, the most relevant events for the
purposes of determining fair value were:

-- Incremento do capital da Orey Investments Holding BV (i)
em 9.700.000 Euros através da emissão de novas acções
e (ii) 2.600.384 Euros em prémios de emissão.

-- Increase the Orey Investments Holding BV share capital (i)
by €9.7 million the issue of new shares and (ii) €2,600,384
in issue premiums.

-- Incremento do capital da Orey Gestão Imobiliária, SA em
(i) 900.000 Euros através da emissão de novas acções (ii)
3.000.000 Euros em prémios de emissão.

-- Increase of the Orey Gestão Imobiliária, SA, share capital
by (i) €900,000 through the issue of new shares and (ii)
€3 million in issue premiums.

-- Conclusão do processo de colocação de todos os investimentos não financeiros no fundo de capital Orey Capital
Partners SCA SICAR de direito Luxemburguês de acordo
com a deliberação aprovada em Assembleia Geral da Sociedade ocorrida em 1 de Junho de 2009. Desta forma a
Sociedade deixou de ter investimento directo nas sociedades Orey Safety Naval, Oilmetric, Orey Industrial Representations e Orey Angola Comércio e Serviços, as quais
passaram a ser detidas directamente pelo Orey Capital
Partners SCA SICAR e indirectamente pela Orey Investments Holding BV.

-- Conclusion of the transfer of all non- financial investments
to the Orey Capital Partners SCA SICAR fund set up under
the laws of Luxembourg, accordance with the resolution
passed at the Company’s General Meeting held on June
1, 2009. Therefore, the Company no longer has a direct
investment in the firms Orey Safety Naval, Oilmetric, Orey
Industrial Representations and Orey Angola Comércio e
Serviços, which came to be held directly by Orey Capital
Partners SCA SICAR and indirectly by Orey Investments
Holding BV.

Pressupostos 2013:

Assumptions 2013:
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-- Redução da valorização do justo valor da Orey Investments
Holding BV, face ao exercício de 2012, em virtude da alienação da participação que esta detinha nos negócios existentes no Brasil através da Orey Financial Holding Lda.;

Pressupostos > Assumptions
Método utilizado
Method employed
Base utilizada
Base used
Taxas de crescimento dos cash-flows de 2017 a 2023
Cash-flow growth rates for 2017 to 2023
Taxas de crescimento dos cash-flows a partir de 2023
Cash-flow growth rates as from 2023
Probabilidades de sucesso do business plan
Business plan success probabilities
Taxa de desconto utilizada
Discount rate used

Orey Financial IFIC

Orey Investments Holding BV

Orey Serviços e Organização

Cash flows livres descontados
Discounted free cash flows

Cash flows livres descontados
Discounted free cash flows

Cash flows livres descontados
Discounted free cash flows

Business Plans 2014 - 2016

Business Plans 2014 - 2016

Business Plans 2014 - 2016

Business Plans 2014 - 2016

Business Plans 2014 - 2016

Business Plans 2014 - 2016

1%; 2%; 3%

1%; 2%; 3%

1%; 2%; 3%

75%; 15%; 10%

80%; 15%; 5%

85%; 10%; 5%

11,60%

8,1% - 17,2%

9,40%

WACC +1 p.p.

54 165 000

41 678 000

621 000

WACC -1 p.p.

70 016 000

41 766 000

931 000

WACC +2 p.p.

48 788 000

41 514 000

517 000

WACC -2 p.p.

82 462 000

41 853 000

1 174 000

WACC +3 p.p.

44 445 000

41 432 000

433 000

WACC -3 p.p.

100 888 000

41 940 000

1 530 000

Avaliação
Valuation

44 445 000

41 432 000

433 000

2%

2%

3%

(Euro)
(1) As probabilidades correspondem consecutivamente à probabilidade de sucesso do business plan, probabilidade de atingimento de 50% do business plan e probabilidade de insucesso do business plan
(1) The probabilities correspond consecutively to the probability of success of the business plan, the probability of achieving 50% of the business plan and the probability of failure of the business plan
(2) A avaliação da Orey Investments Holding BV é aferida através do somatório da avaliação de todas as suas subsidiárias de forma individualizada. Todas as subsidiárias com excepeção do Orey Capital Partners SCA
SICAR utilizam o método divulgado na nota, o Orey Capital Partners SCA SICAR conforme referido no ponto 8. do Relatório de Gestão é avaliado com base no método dos multiplos de gestão.
(2) The valuation of Orey Investments Holding BV gauged by the sum of the valuations of all its subsidiaries individually. All subsidiaries with the exception of Orey Capital Partners SCA SICAR use the method disclosed in
the note; Orey Capital Partners SCA SICAR, as described in section 8 of the Management Report, is valued on the basis of the management-multiples method.
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O justo valor da Orey Gestão Imobiliária corresponde ao seu
valor contabilístico visto que os seus activos que correspondem maioritariamente a imóveis já estão valorizados ao seu
justo valor.
Pressupostos 2012:

The fair value of Orey Gestão Imobiliária corresponds to
its carrying amount because its assets, which mainly entail
properties already valued at their fair value.
Assumptions 2012:

Pressupostos > Assumptions
Orey Financial IFIC
Orey Investments Holding BV
		
Método utilizado Method employed
Base utilizada Base used

Discounted free cash flows

Cash flows livres descontados

Discounted free cash flows

Business Plans 2013 - 2017

Business Plans 2013 - 2017

Taxas de crescimento dos cash-flows de 2016 a 2020
Cash-flow growth rates for 2016 to 2020

2%

2%

Taxas de crescimento dos cash-flows a partir de 2020
Cash-flow growth rates as from 2020

1%; 2%; 3%

1%; 2%; 3%

75%; 15%; 10%

80%; 15%; 5%

Probabilidades de sucesso do business plan(1)
Business plan success probabilities (1)
21. Notes to the Separate Financial Statements

Cash flows livres descontados

Taxa de desconto utilizada Discount rate used
7,33%
9,75%
		
WACC +1 p.p.

35 782 000

WACC -1 p.p.

40 565 000

48 974 000
51 437 000

WACC +2 p.p.

33 708 000

47 754 000

WACC -2 p.p.

43 326 000

52 682 000

Avaliação Assumptions

38 041 000

46 879 000

		(Euros)
(1) As probabilidades correspondem consecutivamente à probabilidade de sucesso do business plan, probabilidade de atingimento de 50% do business plan e probabilidade de insucesso do business plan
(1) The probabilities correspond consecutively to the probability of success of the business plan, the probability of achieving 50% of the business plan and the probability of failure of the business plan

14. Impostos

14. Taxes

Os saldos de activos e passivos por impostos sobre o rendimento em 31 de Dezembro de 2013 e 31 de Dezembro de
2012 eram os seguintes:

The balances of income tax assets and liabilities taxes as at
December 31, 2013, and December 31, 2012, were as follows:
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Impostos Activos por impostos correntes
Taxes Current tax assets

Dez-13
Dec-13

Dez-12
Dec-12

Imposto estimado
Estimated tax
Imposto a recuperar - RETGS
Tax recoverable - RETGS
Retenções na fonte de IRC
Corporation tax (IRC) withheld at source
Pagamento especial por Conta
Special payment on account

(68 361)

(76 426)

3 539

-

30 434

229 517

231 397

366 203

197 008

519 295

Dez-13

Dez-12

-

910 086

Passivos por Impostos correntes
Current tax liabilities
Retenção de imposto
Tax withheld

Dez-13

Dez-12

39 429

31 089

Passivos por Impostos diferidos
Deferred tax liabilities

Dez-13

Dez-12

Variações justo valor
Fair value changes

661 701

717 616

Total Activos por impostos correntes
Total current tax assets
Activos por impostos diferidos
Deferred tax assets
Prejuízos Fiscais
Tax losses

(Euro)

As retenções na fonte de IRC referem-se a operações executadas pela entidade devedora de rendimentos mediante
a qual retém o imposto no acto do pagamento dos rendimentos, através da aplicação das taxas, sendo aqueles
rendimentos pagos pelo seu valor líquido.

Corporation tax (ITC) withheld at source refers to operations
undertaken by the by the entity paying income whereby it
retains the tax upon payment of the income, applying the
appropriate rates, the sad income being paid net of this tax.
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A rubrica “Pagamento especial por conta” corresponde aos
pagamentos especiais por conta de IRC apurado em exercícios anteriores. Estes pagamentos serão recuperáveis até ao
quarto exercício posterior àquele em que são efectuados,
por meio de dedução à colecta de IRC apurada. Não sendo
apurada colecta de IRC nos exercícios em causa, tais pagamentos especiais por conta podem ainda ser reembolsados
da parte que não foi deduzida mediante pedido de reembolso efectuado pela Sociedade, que, para o efeito, será então
sujeita a inspecção.

The evolution and balances of Deferred tax assets and
liabilities in 2012 and 2013 was as follows:

Dez-12
Dec-12

Origem
Origin

Reversão
Reversal

Dez-13
Dec-13

Prejuízos Fiscais Reportáveis
Tax Losses Brought Forward

910 086

-

(910 086)

-

Total

910 086

-

(910 086)

-

Passivos por Impostos Diferidos
Deferred tax liabilities

Dez-12
Dec-12

Origem
Origin

Reversão
Reversal

Dez-13
Dec-13

Variações Justo Valor - Propriedades de Investimento
Variations of fair value – Investment properties

717 616

-

(55 915)

661 701

Total

717 616

-

(55 915)

661 701

Activos por Impostos Diferidos
Deferred tax assets

Dez-11
Dec-11

Origem
Origin

Reversão
Reversal

Dez-12
Dec-12
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Prejuízos Fiscais Reportáveis
Tax Losses Brought Forward
Outros
Other

1 106 222

-

(196 136)

910 086

13 555

-

(13 555)

-

Total

1 119 776

-

(209 691)

910 086

Passivos por Impostos Diferidos
Deferred tax liabilities

Dez-11
Dec-11

Origem
Origin

Reversão
Reversal

Dez-12
Dec-12

Variações Justo Valor
Variations of Fair Value

702 171

83 873

(68 427)

717 616

Total

702 171

83 873

(68 427)

717 616
(Euro)
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Activos por Impostos Diferidos
Deferred tax assets
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Os activos e passivos por impostos diferidos tiveram em
2012 e 2013, os seguintes saldos e evolução:

The item Special payment on account relates to the special
payments on account of corporation tax determined in
prior years. These payments will be recoverable until the
fourth year after the date on which they are made, by way
of tax deduction from corporation tax. If no corporation tax
is determined for the years in question, the part of these
special payments on account that was not deducted may
also be reimbursed upon request for reimbursement made
by the Company, which, for the purpose, will then be subject
to inspection.
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Rubricas
Items

Total

Operações na DR
Mov. Capital Próprio
Transactions in the Income Mov. Under Equity

Dez-2013

Dez-2012

Dez-2013

Dez-2012

Dez-2013

Dez-2012

-

-

-

-

-

-

-

3 640 345

3 640 345

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 640 345

3 640 345

-

-

-

2 700 820

2 707 984

7 164

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 700 820

2 707 984

7 164

-

-

-

-

910 086

(910 086)

(236 853)

-

-

661 701

717 616

(55 915)

(11 717)

-

-

Difer.Temp.que originaram ativos por imp.diferidos
Temp. diff. giving rise to def. tax assets
Aumentos de Capital
Equity capital increases
Prejuízos fiscais
Tax losses
Proveitos Diferidos
Deferred income
Imparidade de Clientes e Outros
Impairment of Clients and Other

21. Notes to the Separate Financial Statements

Dif.Temp.que originaram passivos por imp.diferidos
Temp. diff. giving rise to def. tatax liabilities
Reavaliação de activos imobilizados
Revaluation of fixed assets
Outros
Other

Valores reflectidos no balanço
Amounts reflected in the balance sheet
Activos por impostos diferidos
Deferred tax assets
Passivos por impostos diferidos
Deferred tax liabilities

21. Anexo às Demonstrações Financeiras Separadas

200

Nos termos da legislação em vigor, e até ao exercício de
2009, os prejuízos fiscais são reportáveis durante um período de seis anos após a sua ocorrência e susceptíveis de
dedução a lucros fiscais gerados durante esse período.

Under current legislation, and until 2009, tax losses are
carried forward for a period of six years after they are
incurred and can be deducted from tax profits generated
during this period.

Todavia, a Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril de 2010 (Lei do
Orçamento de Estado para 2010), veio estabelecer que a
partir do dia 1 de Janeiro de 2010 este período de dedução
de prejuízos reportáveis fique reduzido somente a quatro
anos.

However, Law 3-B/2010 of April 28,2010 (2010 State Budget
Act), established that as from January 1, 2010, this period
for the deduction of tax losses carried forward is reduced to
just four years.

A Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro de 2011 (Lei do Orçamento de Estado para 2012), alterou novamente este prazo,
ampliando de quatro para cinco anos o período de dedução
de prejuízos reportáveis originados no ano de 2012 e 2013.

Law 64-B/2011 of December 30, 2011 (2012 State Budget
Act) once again altered the term, increasing from four to five
years the period of deduction of tax losses arising in 2012
and 2013.

Os prejuízos fiscais após 1 de Janeiro de 2014, poderão ser
reportados por um período de 12 anos.

Tax losses after January 1, 2014, may carried forward for a
period of 12 years.

Ainda a este nível, a Lei n.º 64-B/2011 introduziu uma regra
de limitação de dedução, que não pode exceder, durante o
prazo de dedução para os anos de 2012 e 2013, 75% do
lucro tributável dos exercícios em que ocorrer a dedução.

Also in this respect, Law 64-B/2011 introduced a rule limiting
the deduction, which cannot exceed, during the period of
deduction for 2012 and 2013, 75% of taxable profit of the
years in which the deduction occurs.

Da alteração prevista a partir de 2014 a limitação do parágrafo anterior passou para 70%.

The alteration provided for as from 2014 sets the limitation
of the preceding paragraph at 70%.

No âmbito do RETGS, os prejuízos fiscais na esfera individual de cada sociedade, antes do início da aplicação do
regime, apenas podem ser deduzidos aos lucros tributáveis
gerados pelas sociedades nas quais estes prejuízos foram
apurados.

Under the RETGS, tax losses within the individual sphere
of each company before the start to the implementation of
the scheme can only be deducted from the taxable income
generated by companies for which these losses were
determined.

De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais
relativas ao imposto sobre o rendimento estão sujeitas a revisão e correcção por parte das autoridades fiscais durante
um período de quatro anos (ou seis anos quando tenham
existido prejuízos fiscais). Contudo, nas situações que tenham sido concedidos benefícios fiscais ou estejam em cur-

In keeping with current legislation, tax returns relating to
corporation tax are subject to review and correction by
the tax authorities for a period of four years (or six years
where there are tax losses). However, in situations where
tax benefits have been granted or inspections, claims or
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so inspecções, reclamações ou impugnações, os prazos são
alargados ou suspensos, dependendo das circunstâncias.

appeals, are in progress the deadlines are extended or
suspended, depending on the circumstances.

Neste sentido, as declarações fiscais da Sociedade dos anos
de 2010 a 2013 ainda poderão estar sujeitas a revisão. No
entanto, na opinião do Conselho de Administração da Sociedade, não é previsível que qualquer correcção relativa aos
exercícios anteriormente referidos apresente um impacto
materialmente relevante para as demonstrações financeiras
em 31 de Dezembro de 2013, além das já contempladas em
provisões efectuadas pela Sociedade neste âmbito.

Therefore, the Company’s tax returns for 2010 to 2013 are
still subject to revision. Nevertheless, in the opinion of the
Company’s Board of Directors, no correction for the years
referred to above are expected to have a material impact
on the financial statements as at December 31, 2013, other
than those already included in the provisions set aside by
the Company in this connection.

Imposto Corrente
Current tax

Dez-13
Dec-13

Dez-12
Dec-12

(262 797)

(63 998)

(854 171)

(225 136)

(1 116 968)

(289 134)

Impostos Diferidos > Deferred taxes
- Origem e reversão de diferenças temporárias
- Origin and reversal of temporary taxes
Total

(Euro)

Sendo os impostos diferidos decompostos como se apresenta em seguida:

The breakdown of deferred taxes is as follows:

Impostos diferidos
Deferred taxes
Reversão passivo por imposto diferido alienação Rua do Patrocinio
Reversal of deferred tax liability on the sale of Rua do Patrocínio
Desreconhecimento do activo por imposto diferido referente a aumentos de capital
Derecognition of the deferred tax asset relating to equity capital increases
Desreconhecimento do activo por imposto diferido gerado pelas sociedades financeiras
Derecognition of the deferred tax asset generated by the financial companies
Variação do passivo por impostos diferidos referentes a revalorização de propriedades de investimento
Variation of deferred tax liability relating to the revaluation of investment properties
Reversão do activo por imposto diferido relativo a 2010 e 2011
Reversal of the deferred tax asset relating to 2010 and 2011

Total

Dez-13
Dec-13

Dez-12
Dec-12

-

11 717

-

(13 555)

-

(196 136)

55 915

(27 162)

(910 086)

-

(854 171)

(225 136)
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Rendimentos (gastos de impostos)
Tax income/(expenditure)

The breakdown of the balance of Tax Costs (Income) in 2013
and 2012, recognised in the income statement is as follows:
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(Euro)

O valor de 55.915 Euros registado como variação do passivo
por impostos diferidos referentes a revalorização de propriedades de investimento é relativo a uma alteração da taxa.

The sum of €55,915 recorded as changes in the deferred
tax liability relating to the revaluation of the investment
properties has to do with an alteration of the rate.

Em 2012, o valor de 225.131 Euros é decomposto da seguinte forma: i) Reversão do passivo por imposto diferido
referente à alienação do imóvel na Rua do Patrocínio no
valor de 11.717 Euros ii) desreconhecimento do activo por
imposto diferido gerado pelas sociedades financeiras colocadas durante 2012 no Orey Capital Partners SCA SICAR, e
que integravam anteriormente o Regime Especial de Tributação dos Grupos de Sociedades no valor de 13.555 Euros e
iv) aumento do passivo por impostos diferidos referentes à
revalorização das propriedades de investimento no montante de 27.157 Euros.

In 20112, the breakdown of the sum of €225,131 is as
follows: (i) reversal of the deferred tax liability related to
the sale of the property at; (ii) derecognition of the deferred
tax asset generated by the finance companies placed during
2012 with Orey Capital Partners SCA SICAR, formerly included
under the Special Taxation of Groups of Companies in the
sum of €196,136; (iii) derecognition of deferred tax assets
related to capital increases in the sum of €13,555; and (iv)
increase of the deferred tax liability related to the revaluation
of investment properties totalling €27,157.

15. Gastos a reconhecer e devedores por acréscimo

15. Expenses to be recognised and debtor accruals

A rubrica de Acréscimos e diferimentos tem a 31 de Dezembro de 2013 e 31 de Dezembro de 2012 o seguinte detalhes:

The breakdown of the item accruals and deferrals as at
December 31, 2013, and December 31, 2012, is as follows:

21. Anexo às Demonstrações Financeiras Separadas

O saldo apurado de Gastos (Rendimentos) de Impostos em
2013 e 2012, reconhecido na demonstração de resultados, é
decomposto do seguinte modo:
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Gastos a reconhecer e devedores por acréscimo
Expenses to be recognised and debtor accruals
Devedores por acréscimo > Debtor accruals
Gastos a reconhecer > Costs pending recognition
Total

Dez-13

Dez-12

1 222 323

157 490

438 466

213 766

1 660 789

371 256
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(Euro)
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Os devedores por acréscimo são compostos fundamentalmente por: 630.000 Euros ao abrigo do contracto com o
Banca March, SA em que existe a reversão de 50% de todas as despesas relativas à operação de compra do Banco
Inversis. O segundo valor, de 329.770 Euros é referente à
cedência de instalações à Orey Financial IFIC durante 2013.

Debtor accruals are primarily as follows: €630,000 under
the contract with Banca March, SA, in which there is a 50%
reversal of 50% of all costs relating to the Banco Inversis
purchase transaction. The second amount, in the sum of
€329,770 is related to the assignment of premises to Orey
Financial IFIC during 2013.

Nos gastos a reconhecer encontram-se registados custos diferidos relativos à emissão de obrigações Best OF, este valor
tem 25% do valor da emissão de 11.380.000 de Euros, ou
seja 284.500 Euros, referentes a comissões.

Expenses pending recognition includes deferred costs
related to the issuance of Best OF bonds amounting to 25%
of the value of the issue of €11.38 million, that is, €284,500
in respect of commissions.

16. Outros activos
Em 31 de Dezembro de 2013 esta rubrica apresentava a seguinte composição:

Outros Activos
Other Assets

16. Other assets
The breakdown of this heading as at December 31, 2013, is
as follows:
Dez-13
Dec-13

Dez-12
Dec-12

-

500 000

Lucros Disponíveis
Profits Available
Orey Gestão Imobiliária
Orey Gestão Imobiliária

40 000

40 000

Settlement Agreement - Orey Transports and Logistics
Settlement Agreement - Orey Transports and Logistics

136 070

136 070

Clientes
Trade accounts receivable

217 714

328 201

Imposto sobre valor acrescentado
Value added tax

787 799

619 673

Outros Activos
Other Assets

206 817

373 785

1 388 400

1 997 729

-

(18 715)

1 388 400

1 979 014

Resultados Atribuidos
Results Attributed
Orey Investments Holding BV
Orey Investments Holding BV

Total de outros activos antes de imparidade
Total other assets before impairment
Imparidade em outros activos
Impairment of Other assets
Total de outros activos líquidos
Total other net assets

(Euro)
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Impairment of other assets in 2013 and 2012 includes:

A imparidade de outros activos inclui em 2013 e 2012:

Imparidade
Impairment

Saldo em Dez-12
Balance as at Dec-12

Reforço
Increase

Utilizações
Use

Saldo em Dez-13
Balance as at Dec-13

Imparidade de dividas a receber
Impairment of receivables
Investimentos financeiros - partes de capital
Financial investments - shareholdings

1 008

-

(1 008)

-

17 707

-

(17 707)

-

Total

18 715

-

(18 715)

-

Saldo em Dez-11
Balance as at Dec-11

Reforço
Increase

Utilizações
Use

Saldo em Dez-12
Balance as at Dec-12

Imparidade de dividas a receber
Impairment of receivables
Investimentos financeiros - partes de capital
Financial investments - shareholdings

1 008

-

-

1 008

17 707

-

-

17 707

Total

18 715

-

-

18 715
(Euro)

17. Recursos de outras instituições de crédito

17. Amounts owed to other credit institutions

O detalhe dos recursos em outras instituições de crédito e
outros empréstimos pode ser apresentado da seguinte forma:

The breakdown of amounts owed to other credit institutions
and other borrowings is as follows:

Recursos de outras instituições de crédito
Amounts owed to other credit institutions		
Entidade
Entity		
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Dez-13
Dec-13

Dez-12
Dec-12

Banco Espirito Santo

2 166 666

3 250 000

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

1 189 583

2 500 000

Empréstimos Bancários
Bank loans

Banco Popular
Caixa Geral de Depósitos
Banco BIC
Banco Santander Totta

858 480

1 000 000

1 000 000

1 000 000

694 200

1 000 000

-

18 000

Descobertos Bancários
Bank overdrafts
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

13 757

-

2 434 246

2 471 454

-

11 995

Banco Espirito Santo

493 312

602 489

BMW Leasing

61 859

82 732

8 912 104

11 936 671

Banco Espirito Santo
Banco BIC
Locações Financeiras
Finance leases

Total

(Euro)
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Imparidade
Impairment
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(Euro)
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The breakdown of bank loans included under Amounts owed
to other credit institutions is as follows:

O detalhe dos empréstimos bancários incluídos na rubrica
de Recursos de outras instituições de crédito é o seguinte:

Banco
Bank

Forma
Form

Valor Aprovado
Amount approved

Montante em divida
Amount owed

Taxa de Juro
Interest rate

Taxa de Juro Efectiva
Effective Interest rate

Banco Espírito Santo

-Médio/Longo Prazo

6 500 000

2 166 666

Euribor 3M + Spread 2,25%

2,4%

Banco BIC

-Médio/Longo Prazo

1 000 000

694 200

Euribor 3M + Spread 7,0%

7,2%

Caixa Geral de Depósitos

-Curto Prazo

1 000 000

1 000 000

Euribor 6M + Spread 4,5%

5,7%

Banco Popular

-Curto Prazo

1 000 000

858 480

Euribor 3M + Spread 7,0% a 7,5%

7,4%

Banco Bilbao Vizcaya e Argentaria

- Conta Corrente Caucionada

1 000 000

1 000 000

Euribor 3M + Spread 6,25%

7,3%

Banco Bilbao Vizcaya e Argentaria

-Mutuo

350 000

189 583

Taxa fixa 7,25%

7,3%

Empréstimos não correntes
Non-current loans

21. Notes to the Separate Financial Statements

Empréstimos correntes
Current loans
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(Euro)

Os financiamentos não correntes respeitam a i) um empréstimo contraído junto do Banco Espírito Santo, cujo montante
inicial ascendeu a 6.500.000 Euros e cujo prazo contratado
foram 14 semestres (conforme referido na Nota 11, este financiamento encontra-se garantido pela Sociedade através da
hipoteca do imóvel sito em Alcântara a favor do Banco Espírito Santo) e ii) Conversão em mútuo da conta corrente caucionada junto do Banco BIC cujo montante inicial ascendeu
a 1.000.000 Euros e cujo prazo contratado foram 24 meses.

Non-current borrowings concern (i) a loan from Banco
Espírito Santo, whose initial amount was €6,500,000 with a
contracted maturity of 14 half-years (as stated in Note 11, this
loan is secured by the Company through the mortgage of the
property located in Alcântara to Banco Espírito Santo) and
(ii) conversion into a loan of the guaranteed current account
at Banco BIC, the initial amount of which was €1,000,000
with a contracted term of 24 months.

Os passivos por locações financeiros respeitam à aquisição
de uma viatura da Sociedade, e à aquisição do imóvel sito
na Rua Maria Isabel Saint Léger, n.º 18, Alcântara, conforme
referido na Nota 11 deste anexo.

Finance lease liabilities relate to the purchase of a company
car and to the acquisition of the property located at Rua
Maria Isabel Saint Léger, 18, Alcântara, as mentioned in Note
11 of these notes.

O detalhe das locações financeiras em 31 de Dezembro de
2012 e 31 de Dezembro de 2013 é o que se segue:

The breakdown of finance leases as at December 31, 2012,
and December 31, 2013 is as follows:

Passivos por locação financeira
Liability for finance leases

Dez-13
Dec-13

Dez-12
Dec-12

Passivo Corrente
Current liabilities

Passivo não corrente
Non-current liabilities

Total
Total

Passivo Corrente
Current liabilities

Passivo não corrente
Non-current liabilities

Total
Total

Edificios, Terrenos e Recursos Naturais
Buildings, land & natural resources

116 629

376 683

493 312

53 700

548 790

602 489

Equipamento de Transporte
Transport equipment

61 859

-

61 859

31 076

51 656

82 732

Total

178 489

376 683

555 171

84 776

600 446

685 221
(Euro)

Sendo que em 2013 o detalhe por pagamentos era o seguinte:
Tipo de Activo
Type of Asset

And in 2013 the detail by payment is as follows:

Futuros Pagamentos
Future payments

Não mais de 1 ano
Not more than 1 year

Mais de um ano e não mais de 5 anos
Over 1 year and not more than 5

Mais de 5 anos
Over 5 years

Edificios Terrenos e Recursos Naturais
Buildings, land & natural resources

493 312

116 629

376 683

-

Equipamento de Transporte
Transport equipment

61 859

61 859

-

-

Total

555 171

178 489

376 683

(Euro)

RELATÓRIO E CONTAS | ANNUAL REPORT 2013

O detalhe por pagamentos em 2012 é o que se detalhe em
seguida:
Tipo de Activo
Type of Asset

The detail by payments in 2012 is as follows:

Futuros Pagamentos
Future payments

Não mais de 1 ano
Not more than 1 year

Mais de um ano e não mais de 5 anos
Over 1 year and not more than 5

Mais de 5 anos
Over 5 years

Edificios Terrenos e Recursos Naturais
Buildings, land & natural resources

602 489

53 700

548 790

-

Equipamento de Transporte
Transport equipment

82 732

31 076

51 656

-

Total

685 221

84 776

600 446

-

18. Responsabilidades representadas por títulos

18. Debt securities

A Sociedade é ainda detentora de um empréstimo por obrigações
contraído em 2010, cujo agente pagador é o Millennium BCP.

The Company also has a bond loan contracted in 2010, the
paying agent of which is Millennium BCP.

Este empréstimo por obrigações tem o seguinte detalhe em 2013:

The details of this bond loan in 2013 are as follows:

Empréstimo por Obrigações
Bond loan
Orey Best / 2010-2018

Limite de Emissão
Issue limit

Montante Utilizado
Amount used

Valor Contabilístico
Carrying amount

30 000 000

30 000 000

26 345 224
(Euro)

Este empréstimo por obrigações tinha o seguinte detalhe
em 2012:
Empréstimo por Obrigações
Bond loan
Orey Best / 2010-2018

The details of this bond loan in 2012 are as follows:

Limite de Emissão
Issue limit

Montante Utilizado
Amount used

Valor Contabilístico
Carrying amount

30 000 000

30 000 000

12 773 543
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(Euro)
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Durante 2013 a Sociedade procedeu à emissão dos restantes
17.000.000 Euros de obrigações.

During 2013 the Company issued the remaining €17,000,000
of bonds.

As condições deste empréstimo obrigacionista são as seguintes:

The conditions of this bond loan are as follows:

-- Emitente: Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A.;

-- Issuer: Sociedade Comercial Orey Antunes, SA;

-- Valor total aprovado de 30.000.000;

-- Total amount approved of €30,000,000

-- Nos primeiros 5 anos o pagamento é trimestral tendo uma
taxa de juro entre 5,5% ou Euribor 3M com Spread de
2,5%.

-- During the first five years payment is quarterly at an
interest rate between 5.5% and 3M Euribor with a spread
of 2.5%.

-- O cupão do 6º ano tem uma taxa de juro que varia entre
6,5% ou Euribor 3M acrescido de um Spread de 3,5%.

-- The coupon of the 6th year has an interest rate that varies
between 6.5% and 3M Euribor plus a spread of 3.5%.

-- O cupão do 7º ano tem uma taxa de juro de 7,5% ou
Euribor 3M com Spread de 4,5%;

-- The coupon of the 7th year has an interest rate of 7.5% or
3M Euribor with a spread of 4.5%;

-- O cupão do 8º ano tem uma taxa de juro de 8,5% ou
Euribor 3M com Spread de 5,5%.

-- The coupon of the 8th year has an interest rate of 8.5% or
3M Euribor with a spread of 5.5%.

19.Empréstimos de filiais e subsidiárias

19.Loans from subsidiaries and affiliates

A 31 de Dezembro de 2013 e 31 de Dezembro de 2012 o
detalhe dos empréstimos obtidos de subsidiárias é que se
apresenta em seguida:

As at December 31, 2013, and December 31, 2012, the
breakdown of loans obtained from subsidiaries is as follows:

Empréstimos de Subsidiárias
Loans by Subsidiaries

Dez-13
Dec-13

Dez-12
Dec-12

55 000

285 000

-

180 775

55 000

465 775

Empréstimos obtidos > Loans obtained
Orey Shipping SL
Orey Financial Holding
Totais

(Euro)
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20. Provisões

20. Provisions

Em 31 de Dezembro de 2013 e 31 de Dezembro de 2012, o
movimento efectuado na rubrica de provisões foi o seguinte:

As at December 31, 2013, and December 31, 2012, movement
under provisions is as follows:

Provisões
Provisions

Saldo em Dez-12
Balance as at Dec-12

Reforço
Increase

Utilizações
Use

Reversão
Reversal

Saldo em Dez-13
Balance as at Dec-13

Provisões > Provisions

476 000

2 224 211

(15 000)

(461 000)

2 239 211

Total

476 000

2 224 211

(15 000)

(461 000)

2 239 211
(Euro)
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Provisões
Saldo em 31/12/11
Reforço
Utilizações / Reversões
Provisions
Balance at 31/12/11
Increase
Use / Reversals
		
Provisões > Provisions
488 737
15 000
(27 737)
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Total

488 737

15 000

(27 737)

Saldo em 31/12/12
Balance at 31/12/12
476 000
476 000

				
(Euro)

Esta rubrica refere-se a contingências de processos em
curso, que apesar de já teoricamente prescritos foram inspeccionados em anos anteriores e se encontram agora no
âmbito do Tribunal Administrativo e Fiscal, o que levou ao
reconhecimento desta provisão nas contas da Sociedade

This item refers to contingencies of ongoing proceedings
which, though theoretically covered by the statute of
limitations, were inspected in previous years and are now
subject to the Administrative and Fiscal Court, which led to
the recognition of this provision in the Company’s accounts.

Em 2013 reforço da provisão deve-se a processos da Autoridade Tributária em curso, no valor de 797.004 Euros e uma
provisão relativa ao RETGS 2010/2011 no valor de 1.427.207
Euros. A reversão refere-se a provisões no valor de 120.000
Euros de 2010 e 341.000 Euros de 2011.

In 2013 the increase of the provision is due to the Tax
Authority proceedings in progress, in the sum of €797,004
and to a provision related with the RETGS 2010/2011 in the
sum of €1,427,207. The reversal refers to provisions in the
sum of €120,000 for 2010 and €341,000 for 2011.

21. Credores por acréscimo e rendimentos a reconhecer

21. Creditor for accruals and income pending recognition

A 31 de Dezembro de 2013 e 31 de Dezembro de 2012 o
detalhe dos acréscimos e diferimentos é o que se apresenta
em seguida:

As at December 31, 2013, and December 31, 2012, the
breakdown of accruals and deferrals is as follows:

Credores por acréscimo e rendimentos a reconhecer
Creditor for accruals and income pending recognition

Dez-13
Dec-13

Dez-12
Dec-12

Crédores por acréscimo - Juros > Creditors for accruals - Interest

447 813

373 084

Rendimentos a reconhecer > Income pending recognition

1 111 942

-

Totais

1 559 755

373 084
(Euro)

O valor de Outros acréscimos inclui 500.000 Euros relativos
a valores a pagar no âmbito do processo do Banco Inversis.
22. Outros passivos
A rubrica de “Outros passivos” apresenta, em 31 de Dezembro de 2013 e 2012, o seguinte detalhe:

The amount of Other accruals includes €500,000 relating
to amounts payable within the scope of the Banco Inversis
process.
22. Other liabilities
The breakdown of Other Liabilities as at December 31, 2013
& 2012, is as follows:
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Outros passivos
Other liabilities

Dez-13
Dec-13

Dez-12
Dec-12

10 040

14 225

Credores
Creditors
Sector Público Administrativo
Public Administrative Sector
Segurança Social
Social security
IMI
IMI (municipal property tax)
Fornecedores
Suppliers

1 654

-

793 743

587 884

34 039

42 983

141 037

680 000

23 865

60 229

879 014

597 806

124 569

175 789

294 436

294 436

4 129

8 142

-

5 111

Dividendos de exercícios anteriores
Dividends of previous periods

Bonus a pagar aos Órgãos Sociais
Bonus payable to Governing Bodies
Pagamentos ao pessoal - Férias e Subsídio de Férias
Payments to employees - Holidays and holiday pay
Benefícios pós emprego
Post-employment benefits
Pagamentos por conta - IRC empresas do Grupo
Payments on account - IRC Group companies
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Encargos a pagar
Costs payable

Outros custos a pagar
Other costs payable
Fundo de pensões - Orey Comércio e Navegação, SA
Pension fund - Orey Comércio e Navegação, SA
Outros Encargos a pagar
Other costs payable
Outras Contas de Regularização
Other accrual accounts
SCOA - Sucursal de Madrid
SCOA - Madrid branch
Totais

2 306 525

2 466 605
(Euro)

A rubrica de benefícios de reforma teve em 2013 e 2012 o
seguinte detalhe:

The breakdown of retirement benefits in 2013 and 2012 is
as follows:

Evolução das Responsabilidades Líquidas
Evolution of Net Liabilities

Saldo Inicial
Opening balance
Custo serviços correntes
Cost of current services
Custo dos juros
Interest Cost
Contribuições
Contributions
Retorno real dos activos
Real return on assets
Ganhos e perdas actuariais
Actuarial gains & losses
Total

Dez-13
Dec-13
Reformados
Pensioners

Activos
In service

Total
Total

538 001

233 110

771 111

-

14 460

14 460

54 321

8 547

62 868

(6 272)

-

(6 272)

(29 740)

(4 435)

(34 175)

80 436

(9 414)

71 022

636 746

242 268

879 014
(Euro)
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O valor das contribuições refere-se aos pagamentos efectuados aos reformados fora do fundo de pensões.

The amount of the contributions refers to payments made to
pensioners outside the Pension Fund.

Responsabilidade por beneficios de reforma
Retirement benefit liabilities

Dez-13
Dec-13

Dez-12
Dec-12

Responsabilidades
Liabilities

771 111

748 222

Contribuições pagas no ano
Contributions paid during the year
Acréscimo responsabilidade no ano
Increase of liabilities during the year

-

(50 000)

107 903

72 889

Subtotal

879 014

771 111

-

(173 305)

879 014

597 806

Ganhos e perdas actuariais diferidos
Deferred actuarial gains & losses
Total
21. Notes to the Separate Financial Statements

(Euro)
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O fundo de pensões teve a seguinte evolução em 2013 e
em 2012:

The evolution of the Pension Fund in 2013 and 2012 is as
follows:

Valor do fundo de pensões
Value of the pension fund

Dez-13
Dec-13

Dez-12
Dec-12

Saldo Inicial
Opening balance

961 936

1 049 486

-

50 000

34 175

25 943

(155 277)

(163 493)

840 834

961 936

Contribuições
Contributions
Retorno real dos activos
Real return on assets
Benefícios e prémios pagos pelo fundo
Benefits & premiums paid by the fund
Total

(Euro)

As responsabilidades e valor dos activos do fundo é o que
se apresenta no quadro seguinte:

Responsabilidade e Valor dos activos do fundo
Liability and value of the fund's assets
Valor das responsabilidades
Amount of the liabilities
Valor do fundo
Fund value
Déficit
Shortfall

The liabilities and the value of the assets of the Fund are
shown in the following table:

Dez-13
Dec-13

Dez-12
Dec-12

1 689 137

1 701 275

840 834

961 936

848 303

739 339
(Euro)

Os pressupostos e bases técnicas actuariais foram os seguintes:

The actuarial assumptions and technical bases of the fund
are as follows:
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Pressupostos e bases técnicas actuariais
Actuarial assumptions and technical bases

Dez-13
Dec-13

Dez-12
Dec-12

3,5%

4,0%

3,5%

4,0%

2,5%

2,5%

1,0%

1,0%

65 anos

65 anos

TV 88/90

TV 88/90

TV 88/90

TV 88/90

SR

SR

Pressupostos financeiros
Financial assumptions
Taxa técnica actuarial
Actuarial underwriting rate
Taxa anual do rendimento do fundo
Annual rate of return of the fund
Taxa anual do crescimento salarial
Annual wage growth rate
Taxa anual do crescimento das pensões
Annual pension growth rate

23. Capital

23. Share capital

Em 31 de Dezembro de 2013, o capital social subscrito e realizado encontra-se representado por 12.000.000 de acções
ordinárias, sem direito a uma remuneração fixa, com o valor
nominal de 1 euro cada.

As at December 31, 2013, the fully subscribed and paid up
share capital is represented by 12,000,000 ordinary shares,
with no right to fixed remuneration, each of a par value of €1.

Capital
Equity capital
Capital
Equity capital

Em 31 de Dezembro de 2013, as participações qualificadas
da Sociedade eram as seguintes:
Participações Qualificadas

Dez-13
Dec-13
12 000 000

Dez-12
Dec-12
12 000 000

As at December 31, 2013, the qualifying holdings of the
Company were as follows:
Quantidade

% do Capital Social

% dos direitos de voto

-

0,00%

0,00%

9 252 949

77,11%

77,11%

-

0,00%

0,00%

9 252 949

77,11%

77,11%

Joachin Michalski

324 449

2,70%

2,70%

SaxoBank AS

298 119

2,48%

2,48%

Tristão da Cunha Menezes

280 458

2,34%

2,34%

MCFA, SGPS, S.A.

242 421

2,02%

2,02%

1 145 447

9,54%

9,54%

10 398 396

86,65%

86,65%

1 601 604

13,35%

13,35%

12 000 000

100,00%

100,00%

Duarte Maia de Albuquerque d’Orey
Directamente:
Indirectamente:
- Orey Inversiones Financieras, SL
- Triângulo-Mor Consultadoria Económica e Financeira, S.A.
SUB-TOTAL

SUB-TOTAL
TOTAL PARTICIPAÇÕES QUALIFICADAS
TOTAL QUALIFIED HOLDINGS
PARTICIPAÇÕES NÂO QUALIFICADAS
NON-QUALIFIED HOLDINGS
TOTAL DO CAPITAL
TOTAL EQUITY CAPITAL
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Idade normal de reforma
Normal retirement age
Tábua de mortalidade homens
Mortality table men
Tábua de mortalidade mulheres
Mortality table women
Tábua de invalidez
Disability Table
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Pressupostos demográficos
Demographic assumptions
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As at December 31, 2012, the qualifying holdings of the
Company were as follows:

Em 31 de Dezembro de 2012, as participações qualificadas
da Sociedade eram as seguintes:

PARTICIPAÇÕES QUALIFICADAS
QUALIFIED SHAREHOLDINGS

Quantidade de Acções

% do Capital Social

% dos direitos de voto

Number of Shares

Share Capital (%)

Voting Rights Held (%)

Duarte Maia de Albuquerque d’Orey
Directamente: > Directly:

135 218

1,13%

1,13%

- Orey Inversiones Financieras, SL

3 913 799

32,61%

32,61%

- Triângulo-Mor Consultadoria Económica e Financeira, S.A.

5 477 341

45,64%

45,64%

9 526 358

79,39%

79,39%

Joachin Michalski

324 449

2,70%

2,70%

CITIBANK LONDON

298 119

2,48%

2,48%

MCFA, SGPS, S.A.

242 421

2,02%

2,02%

SUB-TOTAL

864 989

7,20%

7,20%

total participações qualificadas
TOTAL QUALIFIED HOLDINGS

10 391 347

86,59%

86,59%

participações não qualificadas
NON-QUALIFIED HOLDINGS

1 608 653

13,41%

13,41%

TOTAL DO CAPITAL
TOTAL EQUITY CAPITAL

12 000 000

100,00%

100,00%

Indirectamente: > Indirectly:
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Sub-Total
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Esta informação foi obtida com base na listagem fornecida
pela Interbolsa, sendo o SaxoBank As e o CITIBANK LONDON
um banco depositário de acções.

This information was obtained based on the list supplied
by SaxoBank, AS, and CITIBANK LONDON a share depositary
bank.

24. Prémios de emissão

24. Issue premiums

A 31 de Dezembro de 2013 e 2012, os prémios de emissão
eram detalháveis da seguinte forma:

As at December 31, 2013 & 2102, the breakdown of issue
premiums is as follows:

Rubrica
Item

Ano
Year

Nº Acções
Nº of
shares

Prémio
Unitário
Unit
premium

Sub-Total Prémio Emissão
Issue premium
sub-total

Custos de
Emissão
Issue costs

Impostos
Diferidos
Deferred
taxes

Total Prémio
de Emissão
Total issue
premium

Aumento de Capital por subscrição
de acções
Increase of equity capital through
subscription of shares

2006

5 000 000

1

5 000 000

-233 725

64 274

4 830 550

Conversão VMOP's
Conversion of VMOPs

2008

3 409 272

1

3 409 272

-115 086

2 303

3 296 489

Conversão VMOP's
Conversion of VMOPs

2009

109 166

1

109 166

-

-

109 166

Redução de Capital
Reduction of equity capital

2010

-750 000

1

-750 000

-

-

-750 000

Redução de Capital
Reduction of equity capital

2011

-1 000 000

1

-1 000 000

-

-

-1 000 000

Total

6 486 204
(Euro)
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25. Acções próprias

25. Treasury shares

Durante o ano de 2013 não houve qualquer alteração do
número de acções próprias em carteira face ao ano 2012,
pelo que no final do exercício de 2013 a Sociedade tinha em
sua posse 145.385 acções próprias correspondentes a 1,21%
do capital social e dos direitos de voto.

During 2013 there was no change in the number of treasury
shares compared to 2012, so that at the end of 2013 the
Company had in its possession 145,385 treasury shares, or
1.21% of the equity capital and voting rights.

Acções Próprias
Treasury shares

Quantidade
Quantity

Custo médio
Average cost

Valor Total
Total Value

145 385

2,23

324 132

Detidas a 31/12/13 por:
Held as at 31/12/09 by:
-SCOA

26. Reservas de reavaliação

26. Revaluation reserves

À data de 31 de Dezembro de 2012 e 31 de Dezembro de
2013, a rubrica de reservas e resultados transitados era decomposta da seguinte forma:

As at December 31, 2012 and December 31, 2013, the
breakdown of reserves and retained earnings was as follows:

Dez-13
Dec-13

Dez-12 Reexpresso
Dec-12 Restated

Reserva de revalorização dos investimentos financeiros
Revaluation of financial investments reserve
Reservas de valorização ao justo valor de propriedades de investimento
Valuation of investment properties at fair value reserve

34 183 743

44 150 839

96 336

96 336

Total Reservas de reavaliação
Total revaluation reserves

34 280 080

Reserva de reavaliação
Revaluation reserve

Outras reservas e resultados transitados
Other reserves and retained earnings
Reserva legal
Legal reserve
Outras reservas e resultados transitados
Other reserves and retained earnings
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44 247 175

1 641 899

1 274 557

7 733 906

4 411 904

Total Outras reservas e resultados transitados
Total other reserves and retained earnings

9 375 805

5 686 461

Total

43 655 885

49 933 636
(Euro)

A reserva de revalorização dos investimentos financeiros
tem o seguinte detalhe:

The financial investment revaluation reserve is as follows:

Reserva de Revalorização dos Investimentos Financeiros
Financial investments revaluation reserve

Dez-13
Dec-13

Dez-12
Dec-12

Orey Serviços e Organização SA

313 611

241 178

-

60 999

Orey Gestão Imobiliária SA
Orey Financial IFIC SA

24 278 558

13 538 558

Orey Investments Holding BV

11 130 019

31 820 002

Outros
Other

(1 541 445)

(1 554 898)

Total

34 183 743

44 150 839
(Euro)
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Reservas e Resultados Transitados
Reserves and Retained Earnings
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(Euro)
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O quadro seguinte reflecte as variações para o Justo valor
verificadas na nota 13.

Reserva de Revalorização dos Investimentos Financeiros
Financial investments revaluation reserve
Orey Serviços e Organização SA
Orey Gestão Imobiliária SA
Orey Financial IFIC SA
Orey Investments Holding BV

The following table reflects the changes to the fair value
recorded in note 13.

Reserva justo valor
Fair-value reserve

Resultados
Results

72 433

-

(60 999)

(155 931)

10 695 000

-

(15 447 000)

Total
72 433
(216 930)
10 695 000
(15 447 000)

Outros

(1 541 445)

(1 554 898)

(15 447 000)

Total

(4 740 566)

(155 931)

(4 896 498)
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(Euro)
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27. Margem Financeira Estrita
Nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2012 e 2013 a
margem financeira decomponha-se da seguinte forma:

Margem Financeira Estrita
Strict Net Interest Income

27. Strict Net Interest Income
The breakdown of net interest income for the periods ended
December 31, 2013 & 2012, is as follows:
Dez-13
Dec-13

Dez-12
Dec-12

50 963

95 514

306 800

235 984

11

325

Juros e encargos similares
Interest & similar costs
Juros de outras instituições de crédito
Interest of other credit institutions
Juros de empréstimos
Interest on loans granted

(1 734 438)

(1 656 507)

(84 070)

(51 050)

Totais

(1 460 734)

(1 375 733)

Juros e rendimentos similares
Interest & similar income
Juros de disponibilidades
Interest on balances
Juros de empréstimos concedidos
Interest on loans granted
Outros juros e rendimentos similares
Other interest & similar income

(Euro)

28. Rendimentos de instrumentos de capital

28. Income on equity instruments

Nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2012 e 2013
os Rendimentos de instrumentos de capital referem-se a dividendos das empresas do Grupo, reconhecidos em resultados na data da sua apropriação.

During the years ended December 31, 2012 & 2013
Income on equity instruments refers to dividends of Group
companies, recognised in profit or loss on the date of their
appropriation.

Os dividendos têm o seguinte detalhe em 31 de Dezembro
de 2012 e 31 de Dezembro de 2013:

The breakdown of dividends at December 31, 2012 &
December 31, 2013, is as follows:

Ganhos em Empresas do Grupo
Gains on Group companies

Dez-13
Dec-13

Dez-12
Dec-12

10 000 000

4 000 000

Orey Serviços e Organização SA

-

300 000

Orey Gestão Imobiliária

-

100 000

10 000 000

4 400 000

Dividendos
Dividends
Orey Investments Holding BV

Total

(Euro)
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29. Resultados de activos e passivos ao justo valor através
de resultados

29. Results of financial assets & liabilities at fair value
through profit or loss

A rubrica de resultados activos e passivos ao justo valor
através de resultados tem o seguinte detalhe:

The breakdown of assets and liabilities at fair value through
profit or loss is as follows:

Resultados de activos e passivos avaliados ao justo valor através de resultados
Results of financial assets & liabilities at fair value through profit or loss

Dez-13
Dec-13

Dez-12
Dec-12

Perdas justo valor em subsidiárias e associadas
Fair value losses in subsidiaries and associates
Juros de obrigações
Interest on bonds

(155 931)

0

12 043

800 304

Total

(143 888)

800 304

30. Results of the sale of other assets

A rubrica de resultados de alienações de outros activos tem
o seguinte detalhe:

The breakdown of sales of other assets is as follows:

Resultados de alienações de outros activos
Results of the sale of other assets

Dez-13
Dec-13

Dez-12
Dec-12

Rendimentos/Ganhos em alienações de investimentos financeiros
Income/gains on disposal of financial investments
Gastos/Perdas em alienações de investimentos financeiros
Costs/losses on disposal of financial investments

5 226 530

6 593 682

(49 233)

(538 567)

Total

5 177 297

6 055 115
(Euro)

O valor reconhecido em Rendimentos/Ganhos em alienações de investimentos financeiros em 2013, no montante de
5.226.530 Euros é referente ao acerto efectuado em 2013 na
sequência da alienação das participações financeiras à Orey
Capital Partners SICAR em 2012.
O valor da rubrica Gastos/Perdas em alienações de investimentos financeiros em 2012, refere-se essencialmente às
perdas obtidas com a alienação de obrigações Orey Transports and Logistics Internacional BV durante esse ano
(504.700 Euros).
31. Outros resultados de exploração
A 31 de Dezembro de 2012 e 31 de Dezembro de 2013 a
rubrica de Outros resultados de exploração tem a seguinte
decomposição:

The amount recognised in income/ gains on disposals of
investments in 2013, in the sum of €5,226,530 is related
to the adjustment made in 2013 following the sale of the
financial holdings to Orey Capital Partners SICAR in 2012.
The amount carried under Costs/ Losses on disposal of
financial investments in 2012 refers primarily to the losses
on the sale of Orey Transports and Logistics International BV
bonds during that year (€504,700).
31. Other operating results
As at December 31, 2013, and December 31, 2012, the
breakdown of Other operating results is as follows:
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30. Resultados de alienações de outros activos
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(Euro)
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Outros Resultados de exploração
Other operating results

Dez-13
Dec-13

Dez-12
Dec-12

160

-

228 072

228 072

121 228

223 058
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Outras receitas operacionais
Other operating income
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Vendas
Sales
Prestação de serviços
Services rendered
Rendimentos suplementares
Supplementary income
Cedência de pessoal
Assignment of staff
Cedência de instalações
Assignment of premises
Recuperação de custos
Recuperation of costs
Outros
Other
Recuperação de dividas
Recovery of debts
Alienações activos fixos tangíveis
Sales of tangible fixed assets
Rendas
Rents
Correcções relativas a períodos anteriores
Corrections to previous periods
Outros rendimentos
Other income
Diferenças de câmbio
Currency translation differences

174 708

181 245

925 401

687 370

-

339 358

-

4 625

210

14 000

1 920

54 527

-

16 157

38 837

316 521

16 155

302 774

Outros custos operacionais
Other operating costs
Custo das vendas
Cost of sales
Alienações activos fixos tangíveis
Sales of tangible fixed assets
Propriedades de investimento
Investment properties
Correcções relativas a períodos anteriores
Corrections to previous periods
Donativos
Donations
Quotizações
Subscriptions
Multas
Fines
Outros custos operacionais
Other operating costs
Outros Impostos
Other taxes
Serviços bancários
Banking services
Diferenças de câmbio
Currency translation differences
Total

(136)
(210)

(507)
(214 000)

(55 096)

(12 771)

(20 600)

(20 800)

(8 295)

(8 921)

(5 739)

(195)

(28 994)

(48 091)

(44 246)

(92 926)

(30 324)

(457 368)

(38 793)

(159 704)

1 274 258

1 352 426
(Euro)

32. Gastos com pessoal

32. Staff costs

Os gastos com pessoal reconhecidos na demonstração dos
resultados em 31 de Dezembro de 2012 e 31 de Dezembro
de 2013 têm seguinte detalhe:

The breakdown of Staff costs recognised in the income
statement as at December 31, 2012 and December 31, 2013
& 2011, is as follows:

Custos com pessoal
Staff costs

Dez-13
Dec-13

Dez-12 Reexpresso
Dec-12 Restated

Remuneração dos orgãos sociais
Remuneration of corporate officers
Remunerações do pessoal
Remuneration of personnel
Benefícios pós-emprego
Post-employment benefits
Encargos sobre remunerações
Charges on remuneration
Seguros
Insurance
Gastos de acção social
Welfare costs
Outros custos com pessoal
Other staff costs
Reversão de estimativa para bonus
Reversal of estimate for bonus

355 537

763 750

197 818

320 332

37 388

305 803

57 690

95 819

10 665

10 459

Total

313

313

125 180

76 823

(680 000)

-

104 590

1 573 298
(Euro)
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A rubrica de remunerações aos órgãos sociais inclui o bónus
ao conselho de administração no montante de 10% do resultado consolidado, de acordo com a prática seguida nos
anos anteriores.

Corporate officers’ remuneration includes the Board of
Directors’ bonus in the amount of 10% of the consolidated
net income in keeping with the practice followed in previous
years.

Durante o ano 2013 a Sociedade teve um número médio de
2 trabalhadores.

During 2013 the Company had an average of 2 employees.

Gastos Gerais e Administrativos
General and Administrative Expenses
Rendas e alugueres
Leases & rentals
Serviços especializados
Specialised services
Publicidade e propaganda
Advertising & propaganda
Deslocações
Travel
Comunicações e despesas de expedição
Communications & despatch costs
Seguros
Insurance
Honorários
Fees
Despesas de representação
Entertainment costs
Conservação e reparação
Maintenance & repairs
Limpeza, higiene e conforto
Cleaning, hygiene & comfort
Vigilância e segurança
Guards & security
Materiais
Materials
Energia e fluidos
Energy & fluids
Contencioso e notariado
Litigation and notaries
Outros gastos diversos
Other sundry costs
Total

The measurement criterion for General administrative costs
is the cost, the breakdown of which is as follows:

Dez-13
Dec-13

Dez-12
Dec-12

547 272

719 779

3 328 761

1 182 767

150

-

221 799

200 735

28 590

31 417

5 965

7 512

300

2 972

80 751

81 143

37 403

66 949

29 717

31 141

26 593

26 150

5 720

10 308

51 773

47 918

7 153

3 847

66 539

62 241

4 438 487

2 474 878
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A rubrica de gastos gerais administrativos tem como critério
de mensuração o custo e é decomposta da seguinte forma:

33. General administrative costs
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(Euro)

Os serviços especializados têm o seguinte detalhe:

Details of the Specialised services are as follows:

Serviços especializados
Specialised services

Dez-13
Dec-13

Dez-12
Dec-12

Direcção financeira
Financial management
Processamento de vencimentos
Salary processing
Revisores
Auditors
Juristas
Lawyers
Serviços de informática
IT services
Auditorias
Audits
Consultoria
Consultancy
Gestão de arquivos
Archive management
Gestão de contractos
Contract management
Help Desk
Help-Desk
Manutenção
Maintenance
Projectos
Projects
Gestão de património
Property management
Outros trabalhos especializados
Other specialised work

166 201

202 459

6 181

10 763

35 185

39 291

254 525

121 866

24 826

59 037

-

12 375

Total

424 865

-

6 628

6 628

445

445

285

557

10 155

8 993

659 215

10 385

12 000

12 000

1 728 250

697 969

3 328 761

1 182 767
(Euro)
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33. Gastos gerais administrativos
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34. Amortizações do exercício

34. Depreciation charges for the period

As amortizações que foram reconhecidas no decurso do
exercício por tipo de activo e que também são referidas na
Nota 12, são as que se seguem:

Depreciation charges that were recognised during the period
by type of asset, also referred to in Note 12, are as follows:

Amortizações
Depreciation
Activos fixos tangíveis
Tangible fixed assets
Equipamento básico
Plant & machinery
Equipamento de transporte
Transport equipment
Equipamento administrativo
Office equipment
Outros activos fixos tangíveis
Other tangible fixed assets
21. Notes to the Separate Financial Statements
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Dez-13
Dez-13

Dez-12
Dez-12

886

885

-

34 180

29 952

25 358

1 632

2 057

32 470

62 480
(Euro)

35. Resultado por acção

35. Earnings per share

O resultado líquido por acção da Sociedade é o detalhado
em seguida:

Details of the Company’s Net earnings per share are as
follows:

Resultados por Acção
Earnings per Share
Resultado líquido do exercício
Net income for the period
Nº total de acções
Total nº of shares
Acções próprias
Treasury shares
Nº de acções em circulação
Nº of shares outstanding
Resultado por acção básico
Basic earnings per share
Resultado por acção diluido
Diluted earnings per share

Dez-13
Dec-13

Dez-12 Reexpresso
Dec-12 Restated

7 391 383

7 371 003

12 000 000

12 000 000

145 385

145 385

11 854 615

11 854 615

0,624

0,622

0,624

0,622
(Euro)

O resultado por acção básico é calculado tendo em conta
o resultado líquido da Sociedade, o capital e número de
acções em circulação, o que corresponde a 31 de Dezembro
de 2013 e 2012 a 11.854.615 acções tendo em consideração
a existência de 145.385 acções próprias. O resultado por acção diluído é consistente com o resultado por acção básico,
visto que não existem acções ordinárias potenciais.

Basic earnings per share are calculated on the basis of the
net income attributable to the Company, the share capital
and the average number of shares in circulation which, as at
December 31, 2013, involves 11,854,615 shares, taking into
account the existence of 145,385 treasury shares. Diluted
earnings per share are consistent with the basic earnings per
share, in that there are no potential ordinary shares.

36. Transacções com partes relacionadas

36. Transactions with related parties

As partes relacionadas da Sociedade encontram-se detalhadas na Nota 1.

The Company’s related parties are detailed in Note 1.

Os Órgãos Sociais da Sociedade auferem de uma remuneração fixa, definida pela comissão de remunerações e bónus
de 10% do resultado consolidado, também aprovado pela
comissão de remunerações.

The Company’s governing bodies receive a fixed remuneration
set by the remuneration committee and bonuses of 10% of
the consolidated profit, also approved by the remuneration
committee.

As transacções com partes relacionadas com a Sociedade
são identificadas de seguida:

Transactions with parties related with the Company are
detailed below:
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Partes relacionadas
Related parties

Compras
Purchases

Vendas
Sales

Contas a
receber
Receivables

Contas a
pagar
Payables
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2013
21 237
2012
28 253
Orey Financial IFIC SA
2013
688
440 730
130 388
308 760
2012
223 138
122 725
67 495
300 583
Orey Apresto e Gestão de Navios Lda
2013
12 123
3 038
2012
Oilwater Industrial, Serviços e Representações SA
2013
2012
21 716
5 216
Orey (Angola) - Comércio e Serviços Lda
2013
1 965
(20)
2012
10 123
Orey Super Transportes e Distribuição
2013
2012
Orey Comércio e Navegação, Lda.
2013
(64)
390 002
2012
390 002
Orey Shipping, SL
2013
12 123
1 014
2012
57 379
Orey Técnica Serviços Navais, Lda
2013
2012
31 904
LYNX Transports and Logistics BV
2013
66
2 205
46
2012
3 512
Sofema - Soc. Ferramentas e Máquinas,Lda.
2013
120
5 329
2012
31 490
14 550
Orey Moçambique - Comércio e Serviços, Lda
2013
510
46
2012
Orey Mauritius Transports and Logistics Ltd
2013
510
13 510
2012
13 000
Orey Industrial Representations
2013
2012
Contrafogo, Soluções de Segurança SA
2013
61
2012
Orey Management (Cayman) Ltd
2013
(7)
31 829
2012
31 829
Orey Management BV	
2013
2012
Lalizas Marine - Equipamentos Nauticos
2013
2012
Segurvouga- Comércio e Assistência de Equipamentos de Segurança SA
2013
450 		
2012
Orey Safety and Naval SA
2013
1 497
2012
Oilmetric - Sociedade Gestora de Patrimónios, SA
2013
2012
Orey Investments Holding BV
2013
7 380
12 200
7 380
2012
22 140
Orey Capital Partners
2013
96 982
15 756
136 315
2012
115 000
104 749
96 000
Orey Financial Brasil
2013
2012
Orey (Cayman) Ltd
2013
18
2012
Orey- Gestão Imobiliária SA
2013
400 000
1 390
2012
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Orey Serviços e Organização SA
2013
313 253
142 412
32 915
74 948
2012
401 799
105 347
44 444
73 235
NovaBrazil Investments Holding
2013
300
369
2012
Storkship- Navegação, Trânsitos e Logística, SA
2013
35
14 319
2012
Horizon View - Navegação e Trânsitos, SA
2013
2012
Atlantic Lusofrete - Afretamentos, Transportes e Navegação, SA
2013
(15)
15 903
2012
Atlantic Lusofrete - Afretamentos, Transportes e Navegação, SA
2013
20
2012
Op. Incrivél SGPS, SA
2013
2 000
2 460
2012
Mendes & Fernandes - Serv. Apoio à Nav. Lda
2013
20
2012
Other					
Monte de S. José - Actividades Agri. Imob. e Recreativas SA
2013
2012
373 580
94
2 589 		
(Euros)
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RELATÓRIO E CONTAS | ANNUAL REPORT 2013

Partes relacionadas
Related parties

Orey Serviços e Organização, SA
Oilwater Industrial, Serviços e Representações S.A.
Orey Financial IFIC, S.A.
Orey- Gestão Imobiliária S.A.
Orey Moçambique - Comércio e Serviços Lda
Orey Industrial Representations S.A.
OA Technical Representations - Rep.Nav.Ind. S.A.

Secur- Comércio e Representações Lda
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Orey Investments Holding BV

Segurvouga- Comércio e Assistência de Equipamentos de Segurança SA
Orey Técnica Serviços Navais, Lda.
Orey Safety and Naval SA
Orey (Angola) - Comércio e Serviços Lda
Orey Shipping SL
Op. Incrivél SGPS, S.A.
Orey Financial Holding

Sofema - Soc. Ferramentas e Máquinas, Lda
Orey Mauritius Transports and Logistics Ltd
Oilmetric - Sociedade Gestora de Patrimónios, S.A.
Orey Financial Brasil
FAWSPE
Orey Cayman Ltd
Orey Management BV	
Orey Management (Cayman) Ltd
LYNX Transports & Logistics BV
Não especificados
Horizon View - Navegação e Trânsitos, S.A.
Orey Comércio e Navegação, Lda.
Atlantic Lusofrete - Afretamentos, Transportes e Navegação, S.A.
Storkship- Navegação, Trânsitos e Logística S.A.

Financiamentos a
Receber
Loans
Receivable
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012

Financiamentos a
Pagar
Borrowings
Payable

Proveitos de
Juros
Interest
Income

15 445
349 249
66
- 			
1 388 529
685 209
- 		
257 000
1 000 000
820 412
21 237
807 912
23 168
4 369 162
4 020 795
61 000
61 000
88 396
379
81 929
731 929
368 000
55 000
285 000
12 807
180 775
5 000
27 995
2 895
155 667
25 300
136 070
136 070
800 304
18 143
177 652
-

Diferenças
de Câmbio
Favoráveis
Favourable
currency
translation
differences
-

18 830
2 205
268 779
15 165
- 		
(Euros)
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37. Remuneração do revisor oficial de contas

37. Remuneration of the Official Auditor

O valor das remunerações facturadas pelos auditores externos da Sociedade ascendeu em 2013 a 12.000 Euros, relativos a serviços de revisão legal das contas.

The remunerations billed by the Company’s external auditors
amounted to €12,000 in 2013, relating to statutory audit
services.

38. Activos e passivos contingentes

38. Contingent assets and liabilities

888.100

Garantias a favor de outras empresas

271.000

EUR

Bank guarantees provided to the State		

€888,100

Guarantees provided to other companies

€271,000

Entidade > Entity

Valor > Amount

DGCI - IRC 2004

111 665

DGCI - IRC 2003

244 704

DGCI - IRC 2002

181 176

DGCI - IRC 2001

259 460

DGCI - IVA 2006 - OVT

5 498

DGCI - IVA 2006 - OVT

1 133

DGCI 2010 IVA

84 466

CTT - Correios de Portugal, S.A.

5 000

GALP ENERGIA

21 000

INVERSIONES IBERSUIZAS

250 000

As garantias não têm limite definido excepto a da Inversiones Ibersuizas que tem limite em Março de 2014, em nome
e conta da Orey Investments Holding BV relativa à compra
da Opincrivel Brazil.

The guarantees have no defined limits except that of
Inversiones Ibersuizas, the limit of which is March 2014, on
behalf and for the account of Orey Investments Holding BV
for the purchase of OpIncrível Brazil.

À data de 31 de Dezembro de 2013, existem um conjunto
de processos fiscais em sede de IRC, encontrando-se em
fase reclamação graciosa ou impugnação judicial. O total
do montante em causa no conjunto destes processos ascende a 797.004 Euros. A Administração, suportada pelos
seus consultores jurídicos, considera como pouco provável
que o desfecho destes litígios sejam desfavoráveis à Sociedade pelo que não foi reconhecida qualquer provisão nas
demonstrações financeiras para este risco.

As at December 31, 2013, there are a number of corporation
tax proceedings that are objection stage or are being
challenged through the courts. These proceedings involve a
total amount of €797,004. Supported by its legal consultants,
the Board considers that it is unlikely that the outcome of
these proceedings will be unfavourable to the Company, and
for this reason no provision for this contingency has been
recognised in the financial statements.

39. Remunerações dos Órgãos Sociais

39. Remuneration of Governing Bodies

Em 31 de Dezembro de 2013, as remunerações pagas aos
Órgãos Sociais da Sociedade, respeitam exclusivamente a
benefícios de curto prazo, e foram os seguintes:

As at December 31, 2013, remuneration paid to the Company’s
Governing Bodies has to do solely with short-term benefits,
as follows:

Remunerações auferidas pelo pessoal chave
Remuneration earned by key personnel

Dez-13
Dec-13

Dez-12
Dec-12

Conselho de Administração
Board of directors
Conselho Fiscal
Audit Committee

819 991

622 316

24 000

21 000
(Euro)

40. Gestão de riscos

40. Risk management

O risco financeiro é o risco de o justo valor ou os fluxos de
caixa futuros de um instrumento financeiro virem a variar
e de se virem a obter resultados diferentes do esperado,
sejam estes positivos ou negativos, alterando o valor patrimonial da Sociedade.

Financial risk is the risk that the fair value or future cash
flows of a financial instrument may vary and results being
obtained other than expected, be they positive or negative
by changing the asset value of the Company.

No desenvolvimento das suas actividades correntes, a Sociedade está exposta a uma variedade de riscos financeiros
susceptíveis de alterarem o seu valor patrimonial, os quais,
de acordo com a sua natureza, se podem agrupar nas seguintes categorias:

In carrying on its current activities, the Company is exposed
to a variety of financial risks that may change its asset value,
which, according to their nature, can be grouped into the
following categories:

21. Notes to the Separate Financial Statements

Garantias bancárias a favor do estado EUR

As at December 31, 2013, financial commitments not carried
in the balance sheet are as follows:
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A 31 de Dezembro de 2013, os compromissos financeiros
que não figuram no balanço são os seguintes:
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-- Market risk

-- Risco de taxa de juro

-- Interest-rate risk

-- Risco de taxa de câmbio

-- Exchange-rate risk

-- Risco de crédito

-- Credit risk

-- Risco de liquidez

-- Liquidity risk

A gestão dos riscos acima referidos - riscos que decorrem,
em grande medida, da imprevisibilidade dos mercados financeiros – exige a aplicação criteriosa de um conjunto de
regras e metodologias aprovadas pela Administração, cujo
objectivo último é a minimização do seu potencial impacto
negativo no valor patrimonial e no desempenho da Sociedade.

Management of the above risks - risks that stem in
large measure from the unpredictability of the financial
markets - requires careful application of a set of rules and
methodologies approved by the Board, ultimate goal of
which is to minimise the potential negative impact on asset
value and performance of the Company.

Com este objectivo, toda a gestão é orientada em função de
duas preocupações essenciais:

For the purpose, the entire management is oriented in the
light of two essential concerns:

-- Reduzir, sempre que possível, flutuações nos resultados e
cash flows sujeitos a situações de risco;

-- To reduce, where possible, fluctuations in the results and
cash flows subject to risk situations;

-- Limitar os desvios face aos resultados previsionais, através de um planeamento financeiro rigoroso, assente em
orçamentos.

-- To limit deviations from the forecast results, through
stringent financial planning, based on budgets.

Por regra, a Sociedade não assume posições especulativas,
pelo que geralmente as operações efectuadas no âmbito da
gestão dos riscos financeiros têm por finalidade o controlo
de riscos já existentes e aos quais a Sociedade se encontra
exposta.

As a rule, the Company does not take speculative positions,
so usually the operations undertaken within the scope
financial-risk management are intended to existing risks to
which the Company is exposed.

A Administração define princípios para a gestão do risco
como um todo e políticas que cobrem áreas específicas,
como o risco cambial, o risco de taxa de juro, o risco de
liquidez, o risco de crédito e o investimento do excesso de
liquidez.
A gestão dos riscos financeiros - incluindo a sua identificação, avaliação e cobertura - é conduzida pela Direcção Financeira de acordo com políticas aprovadas pela Administração.
Riscos de Mercado
40.1 Risco de Taxa de Juro

The Board defines the principles for risk management as
a whole and the policies covering specific areas such as
exchange-rate risk, interest-rate risk, liquidity risk, credit risk
and investment of surplus liquidity.
Financial-risk management - including identification,
evaluation and hedging - is conducted by the Finance
Division in accordance with policies approved by the Board.
Market Risks
40.1 Interest-rate Risk

A Sociedade está exposta ao risco de taxa de juro em resultado da manutenção das rubricas da posição financeira de
dívida de taxa variável (empréstimos, aplicações de curto
prazo e derivados) e dos consequentes fluxos de caixa, estando exposta ao risco de taxa de juro do Euro.

Orey is exposed to interest rate risk as a result of having
in its statement of financial position floating-rate debt
(borrowings, short-term placements and derivatives) and the
resulting cash flows, and is exposed to the euros interestrate risk.

Considerando que:

Considering that:

-- a volatilidade nos resultados da Sociedade, não depende
apenas da volatilidade dos seus resultados financeiros
associada à volatilidade de taxas de juro;

-- the volatility of the Company’s results is not dependent
solely on the volatility of its financial results associated
with interest-rate volatility;

-- em situações normais de mercado, existe uma correlação
entre os níveis de taxa de juro e o crescimento económico, sendo de esperar que o impacto de movimentos na
taxa de juro (e respectiva volatilidade nos fluxos de caixa
associados ao serviço de dívida) pode em certa medida
ser compensado pelos movimentos nas restantes rubricas
de demonstração de resultados, nomeadamente resultados operacionais;

-- in normal market situations there is a correlation between
interest-rate levels and economic growth and it can be
expected that the impact of interest-rate movements (and
the respective volatility in the cash flows associated with
the service of the debt) can, to a certain extent, be offset
by the movements under other headings of the income
statements, notably operating profits;

-- a contratação de qualquer estrutura de cobertura tem implícito um custo de oportunidade associado, a política
da Sociedade relativamente à mitigação deste risco não
estabelece a manutenção de qualquer proporção mínima
de dívida a taxa fixa (convertida em taxa fixa mediante
a utilização de instrumentos financeiros derivados), optando em alternativa por uma abordagem dinâmica de
monitorização da exposição que permita uma adequação
das condições de mercado à real exposição da Sociedade,
de forma a evitar a abertura de exposição que pode ter
impacto real nos resultados da Sociedade.

-- Contracting any hedge instrument implies an associated
opportunity cost, the Company’s policy in respect of the
mitigation of this risk does not call for maintaining an
minimum proportion of fixed-rate debt (converted into
fixed-rate by means of derivative financial instruments),
opting as an alternative for a dynamic approach to
monitoring the exposure that will allow market conditions
to be matched to the Company’s real exposure, so as to
avoid opening exposure that could have a real impact on
the Company’s consolidated results.

Face ao exposto, a política do Grupo relativa a este tema define a análise casuística de cada potencial operação, sendo
que qualquer contratação de instrumentos derivados deve
seguir os seguintes princípios:

In view of the foregoing the Group’s policy in respect of this
matter establishes case-by-case analysis of each potential
operation, and any derivative instrument contract must be
in keeping with the following principles:

-- derivatives are not used for trading or speculative
purposes;

-- os derivados a contratar devem replicar exactamente as
exposições subjacentes no que diz respeito aos indexantes a utilizar, datas de refixação de taxa de juro e datas
de pagamento de juro, e perfil de amortização da dívida
subjacente;

-- derivatives to be contracted must replicate exactly the
underlying exposures in the matter of the indices to be
used, interest-rate refixing dates and interest-payment
dates, as well as the amortisation profile of the underlying
debt;

-- o custo financeiro máximo do conjunto do derivado e
da exposição subjacente devem ser sempre conhecidos
e limitado desde o início de contratação do derivado,
procurando-se que o nível de taxas daí resultante seja
enquadrável no custo de fundos considerado nos planos
de negócios;

-- the maximum financial cost of the derivative and of the
underlying exposure must be known and limited as from
the time the derivative is contracted, seeking to ensure
that the resultant interest falls within the cost of the funds
considered in the business plans;

-- Todas as operações devem ser objecto de leilão competitivo, com pelo menos duas instituições financeiras;

-- all transactions must be subject to competitive auction
involving at least two financial institutions;

-- Todas as operações têm como suporte contratual o standard de mercado (ISDA- International Swaps and Derivatives Association), com Schedules negociados com cada
uma das Instituições;

-- all transactions have as their contractual support
the market standard (ISDA- International Swaps and
Derivatives Association), their schedules negotiated with
each institution;

-- Na determinação do justo valor das operações de cobertura, a Sociedade utiliza um conjunto de métodos de acordo com as práticas de mercado, nomeadamente modelos
de avaliação de opções e modelos de actualização de
fluxos de caixa futuros com determinados pressupostos
de mercado (taxas de juro, câmbio, volatilidades, etc.)
prevalecentes à data de Balanço. Cotações comparativas
fornecidas por instituições financeiras são também utilizadas como referencial de valorização;

-- in determining the fair value of the hedge operations, the
Company Group uses a set of methods in accordance with
market practices, notably options-valuation models and
future cash-flow discounting models using certain market
assumptions (interest and exchange rates, and volatilities,
etc.) prevailing on the balance sheet date. Comparable
quotes provided by credit institutions are also used as a
valuation model;

Todas as operações que não cumpram, na sua totalidade os
princípios atrás estabelecidos, têm de ser individualmente
aprovadas pelo Conselho de Administração.

All operations that do not meet all the principles established
hereabove must be individually approved by the Board of
Directors.

No que respeita ao empréstimo obrigacionista, a taxa de
juro a pagar é a maior entre uma taxa de juro fixa de 5,5% e
uma taxa de juro variável, indexada à Euribor 3M, acrescida
de um Spread de 2,5%. Em 2013, os juros foram pagos tendo como base a taxa de juro fixa, pois o indexante acrescido
do Spread é ainda bastante inferior. A sociedade pressupõe
que em 2014, os juros deste empréstimo serão pagos ainda
com a taxa de juro fixa.

With regard to the bond loan, the interest rate payable is the
greater of a fixed-interest rate of 5.5% and a floating-rate
indexed to the 3-month Euribor rate plus a spread of 2.5%.
In 2013 interest was paid on the basis of the fixed-interest
rate since the index plus the spread is still considerably
lower. The Company presumes that in 2014 the interest on
this loan will still be paid at the fixed-interest rate.

40.2 Risco de Taxa de Câmbio

40.2 Exchange-rate Risk

A Sociedade tem operações a nível internacional, pelo que
a exposição da Sociedade ao risco da taxa de câmbio está
presente a nível de transacção.

The Company is engaged in international operations and the
Company’s exposure to the exchange-rate risk inherent in its
transactions.

Para exposições com algum risco de incerteza a Sociedade
poderá recorrer à utilização de opções de taxa de câmbio.

For exposures involving some uncertainty the Company may
make use of currency options.

40.3 Risco de Crédito

40.3 Credit Risk

O risco de crédito, resulta maioritariamente:

The credit risk stems mainly from:

-- dos créditos sobre os seus clientes e outras contas a receber, relacionados com a actividade operacional,

-- credits over its customers and other receivables related
with operating activity,

-- do seu relacionamento com Instituições Financeiras, no
decurso normal da sua actividade, relacionado com as
actividades de financiamento, e
-- do risco de incumprimento de contrapartes em operações
de gestão de portfolio.
Crédito sobre Clientes e Outras Contas a Receber: A gestão
de risco de crédito da Sociedade está estruturada nas necessidades próprias da sua actividade, em constante consideração:

-- its relationship with Financial Institutions in the normal
course of its business in connection with financing
activities, and
-- the risk of counterparty default in portfolio-management
operations.
Credit over Customers and Other Receivables: The Company’s
credit-risk management is based on the needs proper to its
business, kept under constant observation:

-- as particularidades do perfil de clientes associados a cada
um dos negócios;

-- the particularities of the profile of the customers
associated with each business;

-- a determinação criteriosa de limites de crédito adequados, por um lado, ao perfil de cliente e, por outro lado, à
natureza do negócio, evitando a excessiva concentração
de crédito e, consequentemente minimizando a sua exposição àquele risco;

-- careful determination of credit limits suited, on the one
hand, to the client’s profile and, on the other, to the nature
of the business, avoiding excessive concentration of credit
and, consequently, minimising its exposure to this risk;

-- uma regular monitorização das contas de cliente;

-- regular monitoring of the clients’ accounts;
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-- os derivados não são utilizados com objectivos de trading
ou fins especulativos;
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-- o estabelecimento de processos fragmentados de concessão de crédito, com a criação de uma segregação entre
os procedimentos administrativos e os procedimentos de
decisão;
-- o recurso às vias legalmente necessárias para recuperação
de crédito.
Relacionamento Instituições Financeiras: para mitigar este
risco, a Sociedade:
-- só executa operações com contrapartes com rating mínimo de Investment Grade e/ou instituições de crédito de
elevada qualidade creditícia sendo que se privilegia as
Instituições de relacionamento bancário da Sociedade;
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-- diversifica as contrapartes, de forma a evitar uma concentração excessiva de risco de crédito;
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-- define um conjunto restrito de instrumentos elegíveis (visando a não contratação de instrumentos complexos cuja
estrutura não seja completamente conhecida), sendo necessária autorização expressa por parte do Conselho de
Administração para utilização de outros alternativos;
-- regularmente monitoriza as exposições totais a cada contraparte, de forma a garantir o cumprimento da política
estabelecida.
40.4 Risco de Liquidez
A gestão do risco de liquidez tem por objectivo garantir
que, a todo o momento, a Sociedade mantém a capacidade
financeira para, dentro de condições de mercado não desfavoráveis:

-- establishment of fragmented credit-extending processes,
involving segregation between the administrative and the
decision procedures;
-- recourse to the legal means needed to recover credit.
Financial Institutions Relationship – to mitigate this risk, the
Company:
-- only undertakes transactions with counterparties rated at
least Investment Grade and/or credit institutions having
high credit quality, with a focus on those institutions
having a banking relationship with the Company;
-- diversifies the counterparties in order to avoid excessive
credit-risk concentration;
-- defines a restricted set of eligible instruments (in order
not to contract complex instruments whose structure is
not fully known), and the express consent of the Board
of Directors is required for the use of other alternatives;
-- regularly monitors total exposures to each counterparty in
order to ensure compliance with established policy.
40.4 Liquidity Risk
Liquidity-risk management is intended to ensure that, from
time to time, the Company has the financial capacity, with
no unfavourable market conditions:
-- to fulfil its payment obligations as and when they fall
due, and

-- cumprir com as suas obrigações de pagamento à medida
do seu vencimento e

-- to ensure timely financing adequate to the development
of its business and strategy.

-- garantir atempadamente o financiamento adequado ao
desenvolvimento dos seus negócios e estratégia.

For the purpose, the Company intends to maintain a
flexible financial structure and for this reason the process
of management of the liquidity risk within the Company
involves the following fundamental aspects:

Para este efeito, a Sociedade pretende manter uma estrutura financeira flexível, pelo que o processo de gestão de
liquidez no seio da Sociedade compreende os seguintes aspectos fundamentais:
-- Optimização da função financeira no seio da Sociedade;
-- Planeamento financeiro baseado em previsões de fluxos
de caixa e para diferentes horizontes temporais;
-- Sistema de controlo financeiro no curto e no médio e
longo prazo que permita, atempadamente, identificar desvios, antecipar necessidades de financiamento e identificar oportunidades de refinanciamento;
-- Diversificação das fontes de financiamento e contrapartes;
-- Dispersão das maturidades de divida emitida, visando
evitar concentração excessiva, em determinados pontos
no tempo, de amortizações de dívida.
O acompanhamento regular pela Administração permite a
implementação efectiva de uma política de agregação do
risco ao nível da Sociedade assim como uma intervenção
rápida, directa e centralizada.
Em 15 de Outubro de 2004 foi aprovado, em reunião do Conselho de Administração da Sociedade, um Comité Financeiro
denominado de ALCO (Asset-Liability Committee).
O Comité Financeiro (Asset-Liability Committee) tem como
objectivo assessorar o Conselho de Administração na gestão
financeira da Sociedade, definindo e controlando a aplicação da política de financiamento da sua actividade e crescimento, incluindo o planeamento do balanço e dos fundos
próprios. A Sociedade está exposta a uma diversidade de
riscos financeiros relacionados com as suas operações dos
quais se destacam os riscos de taxa de juro, riscos cambiais,
riscos de liquidez e riscos de crédito. É da competência da
área de Planeamento e Controlo de Gestão fornecer os elementos necessários à avaliação destes riscos, o que é feito
em alguns casos numa base semanal (risco de liquidez, e
risco de crédito), e outros numa base mensal (risco de taxa
de juro e risco de câmbio).

-- optimisation of the financial function within the Company;
-- financial planning based on forecast cash flows and for
different time horizons;
-- a system of financial control in the short, medium and long
term that will allow timely determination of deviations,
anticipate borrowing requirements and identify refinancing
opportunities;
-- diversification of sources of financing and of counterparties;
-- dispersal of the maturities of issued debt, with a view to
avoiding excessive concentration of amortisation of debt
at certain points in time.
Regular monitoring by the Board allows effective
implementation of a policy of aggregation of risks at
Company level and also fast, direct, centralised intervention.
On October 15, 2004, a financial committee known as ALCO
(Asset-Liability Committee) was approved at a meeting of
the Company’s Board of Directors.
The aim of the Asset-Liability Committee is to advise the
Board of Directors on the Company’s financial management,
defining and controlling application of the policy dealing
with the financing of the business and its growth, including
balance-sheet and equity planning. The Company is
exposed to a diverse number of financial risks related with
its operations, of which attention is drawn to the interestrate risk, the exchange-rate risk, the liquidity risk and the
credit risk. The Management Planning and Control area is
responsible for providing the elements required to assess
these risks, and this is done on a weekly basis in some
cases (liquidity risk and credit risk) and on a monthly basis
in others (interest-rate risk and exchange-rate risk).
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41. Informações exigidas por diplomas legais

41. Information required by legislation

Não existem outras informações exigidas por diplomas legais.

No further information is required by law.

42. Litígios e contingências

42. Litigation and contingencies

À data da posição financeira não existem outros litígios e
contingências que não tenham sido identificados.

At of the date of the statement of financial position there
are no disputes and contingencies other than those detailed.

De acordo com comunicado de Julho de 2013, a sociedade
tornou-se parte dos adquirentes do Banco Inversis em Espanha, no entanto só após a cisão do negócio de retalho que
se estima estar concluído no terceiro trimestre de 2014 a
participação financeira será reconhecida nas demonstrações
financeiras.

According to a press release date July 2013, the company
became one of the purchasers of Banco Inversis in Spain,
but only after the spin-off of the retail business which is
estimated to be completed in the third quarter of 2014 will
financial holding be recognised in the financial statements.

44. Eventos Subsequentes

44. Subsequent events

A data em que as demonstrações financeiras estão autorizadas para emissão pelo Conselho de Administração é 23 de
Abril de 2014.

The financial statements were authorised for issue by the
Board of Directors on April 23, 2014.
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43. Relevant events not recognized in the financial
statements
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43. Eventos relevantes não reconhecidos nas demonstrações
financeiras

22
Certificação Legal das Contas e
Relatório de Auditoria
Legal Certification of the Accounts
and Audit Report

22. Legal Certification of the
Accounts and Audit Report

Introdução

Introduction

1 Nos termos da legislação aplicável, apresentamos a Certificação Legal das Contas e Relatório de Auditoria sobre a
informação financeira contida no Relatório de gestão e nas
demonstrações financeiras anexas da Sociedade Comercial
Orey Antunes, SA, as quais compreendem a Demonstração
da posição financeira em 31 de dezembro de 2013 (que evidencia um total de 111.313.289 euros e um total de capital
próprio de 69.209.339 euros, incluindo um resultado líquido
de 7.391.383 euros), a Demonstração dos resultados por
naturezas, a Demonstração do rendimento integral, a Demonstração das alterações no capital próprio e a Demonstração de fluxos de caixa do exercício findo naquela data, e
o correspondente Anexo.

1 Under applicable legislation, we are pleased to present
the Legal Certification of Accounts and the Audit Report
on the financial information contained in the Management
report and attached financial statements for the year ended
December 31, 2013, of Sociedade Comercial Orey Antunes,
SA, which include: the Statement of financial position as
at December 31, 2013 (which shows a total of €111,313,289
and total equity of €69,209,339, including a net income of
€7,391,383), the Income statement by nature of expense,
the Statement of comprehensive income, the Statement of
changes in equity, and the Statement of cash flows for the
year then ended; and the corresponding Notes.

Responsabilidades

Responsibilities

2 É da responsabilidade do Conselho de Administração da
Empresa (i) a preparação do Relatório de gestão e de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira da Empresa, o resultado
e o rendimento integral das suas operações, as alterações
no capital próprio e os fluxos de caixa; (ii) que a informação
financeira histórica seja preparada em conformidade com as
normas internacionais de relato financeiro (IFRS) tal como
adotadas na União Europeia e que seja completa, verdadeira, atual, clara, objetiva e lícita, conforme exigido pelo
Código dos Valores Mobiliários; (iii) a adoção de políticas
e critérios contabilísticos adequados; (iv) a manutenção de
um sistema de controlo interno apropriado; e (v) a divulgação de qualquer facto relevante que tenha influenciado a
sua atividade, posição financeira ou resultados.

2 The Company’s Board of Directors is responsible for: (i)
the preparation of the Management report and of financial
statements that truly and fairly reflect the financial position
of the Company, the results and the comprehensive income
of its operations, the changes in equity and the cash
flows; (ii) ensuring that the historical financial information
is prepared in accordance with the international financial
reporting standards (IFRS) as adopted within the European
Union and that it is complete, true, timely, clear, objective
and lawful as required by the Securities Code; (iii) the
adoption of adequate accounting policies and criteria; (iv)
maintaining an appropriate system of internal control; and
(v) disclosing any relevant fact influencing its business,
financial position or results.

3 A nossa responsabilidade consiste em verificar a informação financeira contida nos documentos de prestação de contas acima referidos, designadamente sobre se é completa,
verdadeira, atual, clara, objetiva e lícita, conforme exigido
pelo Código dos Valores Mobiliários, competindo-nos emitir
um relatório profissional e independente baseado no nosso
exame.

3 Our responsibility consists of verifying the financial
information contained in the said accounting documents,
particularly as to whether it is complete, true, timely, clear,
objective and lawful as required by the Securities Code, and
to issue a professional, independent report based on our
audit.

Âmbito

Scope

4 O exame a que procedemos foi efetuado de acordo com
as Normas Técnicas e as Diretrizes de Revisão/Auditoria da
Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, as quais exigem
que o mesmo seja planeado e executado com o objetivo de
obter um grau de segurança aceitável sobre se as demonstrações financeiras não contêm distorções materialmente
relevantes. Para tanto o referido exame incluiu: (i) a verificação, numa base de amostragem, do suporte das quantias
e divulgações constantes das demonstrações financeiras e
a avaliação das estimativas, baseadas em juízos e critérios
definidos pelo Conselho de Administração, utilizadas na sua
preparação; (ii) a apreciação sobre se são adequadas as políticas contabilísticas adotadas e a sua divulgação, tendo em
conta as circunstâncias; (iii) a verificação da aplicabilidade
do princípio da continuidade; (iv) a apreciação sobre se é
adequada, em termos globais, a apresentação das demonstrações financeiras; e (v) a apreciação se a informação financeira é completa, verdadeira, atual, clara, objetiva e lícita.

4 Our audit was performed in accordance with the Technical
Rules and Auditing Directives of the Association of Official
Auditors, which require that it be so planned and performed
as to obtain an acceptable degree of certainty as to whether
the financial statements contain any materially relevant
distortions. For the purpose, the said audit includes: (i)
verification, on a test basis, of the evidence supporting
the amounts and disclosures contained in the financial
statements therein and evaluation of the estimates, based
on judgements and criteria defined by the Board of Directors,
used in their preparation; (ii) appraisal of the adequacy
of the accounting policies adopted and their disclosure,
taking into account the circumstances; (iii) verification of
the applicability of the going-concern principle; and (iv)
appraisal of the adequacy of the overall presentation of
the financial statements; and (v) appraisal as to whether
the financial information is complete, true, timely, clear,
objective and lawful.

5 O nosso exame abrangeu ainda a verificação da concordância da informação constante do Relatório de gestão com
os restantes documentos de prestação de contas, bem como
as verificações previstas nos números 4 e 5 do artigo 451º
do Código das Sociedades Comerciais.

5 Our audit also included verification of the consistency of
the information contained in the Management report with the
other accounting documents, as well as the checks provided
for in Articles 451.4 and 451.5 of the Companies Code.

6 Entendemos que o exame efetuado proporciona uma base
aceitável para a expressão da nossa opinião.

6 We believe that our audit provides an acceptable basis for
the expression of our opinion.
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Opinião

Opinion

7 Em nossa opinião, as referidas demonstrações financeiras
apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os
aspetos materialmente relevantes, a posição financeira da
Sociedade Comercial Orey Antunes, SA em 31 de dezembro
de 2013, o resultado e o rendimento integral das suas operações, as alterações no capital próprio e os fluxos de caixa
do exercício findo naquela data, em conformidade com as
Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) tal como
adotadas na União Europeia e a informação nelas constante
é completa, verdadeira, atual, clara, objetiva e lícita.

7 In our opinion the said financial statements truly and
fairly present, in all materially relevant aspects, the financial
position of Sociedade Comercial Orey Antunes, SA, as at
December 31, 2013, the result and the comprehensive
income of its operations, the changes to its equity and its
cash flows during the year then ended, in accordance with
the International Financial Reporting Standards (IFRS) as
adopted within the European Union, and the information
contained therein is complete, true, timely, clear, objective
and lawful.
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8 É também nossa opinião que a informação constante do
Relatório de gestão é concordante com as demonstrações
financeiras do exercício e o Relatório do governo das sociedades inclui os elementos exigíveis nos termos do artigo
245º-A do Código dos Valores Mobiliários.
Ênfase

Report on other legal requirements
8 We are also of the opinion that the information contained
in the Management report is consistent with the financial
statements for the period and that the Report on corporate
governance includes the elements required under Article
245-A of the Securities Code.
Emphasis

9 Sem afetar a opinião expressa no parágrafo 7 acima, salientamos que os valores relativos ao exercício findo em
31 de dezembro de 2012, que são apresentados nas demonstrações financeiras anexas apenas para efeitos comparativos, foram auditados por outra Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, cuja Certificação Legal das Contas e Relatório de Auditoria sobre a Informação Financeira Individual emitido com data de 18 de março de 2013, não incluía
qualquer reserva.

9 Without qualifying the opinion expressed in paragraph
7 above, we note that the amounts for the year ended
December 31, 2012, which are presented in the attached
financial statements solely for comparison purposes, were
audited by another firm of Chartered Accountants, whose
Legal Certification of the Accounts and Audit Report on
the Separate Financial Information issued March 18, 2013,
contained no reservation.

30 de abril de 2014

April 30, 2014

PricewaterhouseCoopers & Associados

PricewaterhouseCoopers & Associados

- Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda

- Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda

Inscrita na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários sob
o nº 9077

Registered with the Securities Market Commission under nº
9077

representada por:

represented by:

Jorge Manuel Santos Costa, R.O.C.

Jorge Manuel Santos Costa, R.O.C.
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23. Report and Opinion of the
Board of Auditors

Senhores Acionistas,

To the Members Sociedade Comercial Orey Antunes, SA,

No cumprimento do mandato que V. Exas. nos conferiram
e no cumprimento das nossas funções legais e estatutárias apresentamos o relatório da actividade desenvolvida
pelo Conselho Fiscal da Sociedade Comercial Orey Antunes,
SA (adiante também designada por Empresa), bem como
o parecer sobre o relatório de gestão e as demonstrações
financeiras relativas ao exercício findo em 31 de Dezembro
de 2013.

In fulfilling the mandate that you have entrusted to us and
in the performance of our legal and statutory duties, we are
pleased to present the report on the activity undertaken by
the Board of Auditors of Sociedade Comercial Orey Antunes,
SA (hereinafter also “Company”), as well as our opinion
regarding the management report and on the financial
statements for the period ended December 31, 2013.

O Conselho Fiscal, dando cumprimento ao disposto no Artigo 420º do Código das Sociedades Comerciais, reuniu com
uma frequência trimestral tendo obtido junto dos responsáveis das áreas financeira e da contabilidade, bem como dos
auditores, todos os esclarecimentos e informações solicitados. O Conselho Fiscal esteve presente, ainda, na reunião
do Conselho de Administração que aprovou o relatório de
gestão e as contas do exercício de 2013.
No âmbito da sua atuação o Conselho Fiscal procedeu, assim, à: (i) fiscalização da Administração da Sociedade; (ii)
vigilância da observância da lei e do contrato de sociedade; (iii) verificação da regularidade dos livros, registos contabilísticos e documentos que lhe servem de suporte; (iv)
verificação da extensão da caixa e da existência de bens e
valores pertencentes à sociedade; (v) verificação dos documentos de prestação de contas; (vi) verificação que as políticas contabilísticas e os critérios valorimétricos conduzem a
uma correcta avaliação do património e dos resultados; (vii)
fiscalização da eficácia do sistema de gestão de riscos e do
sistema de controlo interno.
No quadro das suas competências o Conselho Fiscal procedeu, ainda, à fiscalização: (i) do processo de preparação e
de divulgação de informação financeira; (ii) da revisão de
contas aos documentos de prestação de contas da sociedade; e (iii) da independência do revisor oficial de contas, designadamente no tocante à prestação de serviços adicionais.
O Conselho Fiscal obteve, sempre que necessário, as informações e elementos solicitados junto dos Auditores da
Empresa e apreciou a certificação legal das contas emitida
pelo Revisor oficial de contas, com a qual concorda.
A Demonstração da posição financeira separada em 31 de
Dezembro de 2013, a Demonstração separada dos resultados
por naturezas, a Demonstração separada de alteração dos
capitais próprios, a Demonstração do rendimento integral
e a Demonstração separada de fluxos de caixa referentes
ao exercício findo naquela data e o correspondente Anexo
às demonstrações financeiras separadas bem como o Relatório de gestão, que examinámos, lidos em conjunto com
a Certificação Legal das Contas, permitem uma adequada
compreensão da situação financeira, do resultado das suas
operações e os fluxos de caixa e satisfazem as disposições
legais e estatutárias em vigor. As políticas contabilísticas
e os critérios valorimétricos adoptados merecem a nossa
concordância.

During 2013 we monitored the Company’s business,
regularly examined the books, accounting records and other
documentation, ensured observance of the law and of the
articles of association, and obtained from the Board such
clarification, information and documents as were requested.
In compliance with Article 420 of the Companies Code, the
Board of Auditors met quarterly , having obtained from the
heads of the financial and accounting areas and from the
external auditors such clarification and information as were
requested. The Board of Auditors also attended the meeting
of the Board of Directors that approved the 2013 annual
report and accounts.
Within the scope of its activities the Board of Auditors
therefore: (i) supervised the management of the Company;
(ii) ensured observance of the law and of the articles of
association; (iii) verified that the books, accounting records
and supporting documents were in order; (iv) checked
cash-in-hand and the existence of the assets and monetary
instruments belonging to the Company; (v) verified the
financial statements; (vi) verified that the accounting policies
and the valuation criteria lead to a correct valuation of the
assets and of the results; and (vii) checked the efficacy of
the risk-management system and of the internal-control
system.
Within the scope of its duties, the Board of Auditors also
monitored: (i) the process of preparation and disclosure
of the financial information; (ii) the audit performed
on the Company’s accounting documents; and (iii) the
independence of the official auditor, particularly with regard
to the provision of additional services.
As and where necessary the Board of Auditors obtained
the information and elements requested of the Company’s
auditors and appraised the legal certification of the
consolidated accounts issued by the Official Auditor, with
which it is in agreement.
The Statement of separate financial position as at December
31, 2013, the Separate Statement of income by nature of
expense, the Separate statement of changes in equity, the
Statement of comprehensive income and the Separate cashflow statement for the year then ended, and the Notes to
the financial statements, as well as the Management report,
which we have examined, read in conjunction with the Legal
Certification of Accounts and the Audit Report, provide
an adequate understanding of the Company’s financial
position, the results of its operations and its cash flows,
and they meet legal and statutory requirements in force. The
accounting principles and valuation criteria employed meet
with our agreement.

23. Report and Opinion of the Board of Auditors

Durante o exercício de 2013 acompanhámos a atividade
da Empresa, examinámos regularmente os livros, registos
contabilísticos e demais documentação, zelámos pela observância da lei e do contrato de sociedade e obtivemos da
Administração os esclarecimentos, informações e documentos solicitados.

Report
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Parecer

Opinion

Assim, propomos:

We therefore propose:

1º Que sejam aprovados o Relatório de gestão, a Demonstração da posição financeira separada em 31 de Dezembro de
2013, a Demonstração separada dos resultados por naturezas, a Demonstração separada de alteração dos capitais próprios, a Demonstração do rendimento integral e a Demonstração separada de fluxos de caixa referentes ao exercício
findo naquela data e o correspondente Anexo às demonstrações financeiras separadas, da Sociedade Comercial Orey
Antunes, SA, apresentados pelo Conselho de Administração.

1- that the Management report, the Separate statement
of financial position as at December 31, 2013, the
Separate statement of income by nature of expense, the
Separate statement of changes in equity, the Statement
of comprehensive income and the Separate cash-flow
statement for the year then ended and the Notes to the
financial statements in respect of Sociedade Comercial Orey
Antunes, SA, as presented by the Board of Directors be
approved.

2º Que seja aprovada a proposta de aplicação de resultados
constante do Relatório de Gestão.

2- that the proposal for the appropriation of profits contained
in the Management Report be approved.

Declaração

Declaration

Ao abrigo da alínea c) do nº 1 do artº. 245 do CVM e de
acordo com o disposto no na alínea a) do nº 1 do artº 8º do
Regulamento da CMVM nº 5/2008, o Conselho Fiscal afirma
que, tanto quanto é do seu conhecimento, a informação
contida no Relatório de Gestão, Contas Anuais e demais
documentos de prestação de contas relativos ao exercício
de 2013, 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 do emitente e das empresas incluídas no
perímetro da consolidação e que o relatório de gestão expõe
fielmente a evolução dos negócios, do desempenho e da
posição do emitente e das empresas incluídas no perímetro
da consolidação e contém uma descrição dos principais riscos e incertezas com que se defrontam.

Pursuant to Article 245.1(c) of the Securities Code (CVM)
and Article 8.1(a) of CMVM Regulation 5/2008, the Board
of Auditors affirms that to the best of its knowledge the
information contained in the Management Report, the Annual
Accounts and the other accounting documents relating to
2013 has been drawn up in accordance with the applicable
accounting standards, providing a true and fair image of
the assets and liabilities, of the financial position and of
the results of their issuer and of the companies included
in the consolidation perimeter, and that the management
report truly and fairly sets out the evolution of the business,
the performance and the position of the issuer and of the
companies included in the consolidation perimeter, and
that it contains a description of the main contingencies and
uncertainties with which they are faced.

Lisboa, 30 de abril de 2014
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O CONSELHO FISCAL

José Martinho Soares Barroso - Presidente
Acácio Augusto Lougares Pita Negrão
Nuno de Deus Vieira P. Salvador Pinheiro

Lisbon, April 30, 2014

THE BOARD OF AUDITORS

José Martinho Soares Barroso - chairman
Acácio Augusto Lougares Pita Negrão
Nuno de Deus Vieira P. Salvador Pinheiro
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24.1

Demonstração da Posição Financeira Consolidada

ACTIVO
ASSETS

Consolidated Statement of Financial Position

NOTAS
NOTES

Dez-13
Dec-13
ACTIVO BRUTO
GROSS ASSETS

Caixa e disponibilidades em bancos centrais
Cash & balances at central banks
Disponibilidades em outras instituíções de crédito
Balances at other credit institutions
Activos financeiros detidos para negociação
Financial assets held for trading
Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados
Other financial assets at fair value through profit or loss
Outros activos financeiros
Other financial assets
Activos financeiros disponíveis para venda
Available-for-sale financial assets
Aplicações em instituições de crédito
Placements with credit institutions
Crédito a clientes
Loans & advances to customers
Empréstimos a associadas e filiais
Loans to associates and affiliates
Propriedades de investimento
Investment properties
Outros activos tangíveis
Other tangible assets
Activos intangíveis
Intangible assets
Goodwill
Goodwill
Investimentos em associadas e filiais excluídas da consolidação
Investments in associates and affiliates excluded from consolidation
Activos por impostos correntes
Current tax assets
Activos por impostos diferidos
Deferred tax assets
Gastos a reconhecer e devedores por acréscimo
Expenses to be recognised and debtors accruals
Outros activos
Other assets
Sub-Total do Activo
Total assets
Activos não correntes detidos para venda
Non-current assets held for sale
Total do Activo
Total Assets
PASSIVO E CAPITAL PRÓPRIO
LIABILITIES & EQUITY
Passivos financeiros detidos para negociação
Financial liabilities held for trading
Recursos de outras instituíções de crédito
Amounts owed to other credit institutions
Responsabilidades representadas por títulos
Debt securities
Empréstimos a Associadas e Filiais
Loans to associates and affiliates
Provisões
Provisions
Passivos por impostos correntes
Current tax liabilities
Passivos por impostos diferidos
Deferred tax liabilities
Credores por acréscimo e rendimentos a reconhecer
Creditor accruals and income pending recognition
Outros passivos
Other liabilities
Subtotal do Passivo
Sub-total of Liabilities
Passivos não correntes detidos para venda
Non-current liabilities held for sale
Total do Passivo
Total Liabilities
Capital
Equity capital
Prémios de emissão
Issue premiums
Acções próprias
Treasury shares
Reservas de reavaliação
Revaluation reserves
Outras reservas e resultados transitados
Other reserves and retained earnings
Resultado do exercício
Net income for the period
Interesses que não controlam
Non-controlling interests

7 e 24
7 & 24
8 e 24
8 & 24
9 e 24
9 & 24
10 e 24
10 & 24
11 e 24
11 & 24
12 e 24
12 & 24
13 e 24
13 & 24
14 e 24
14 & 24
15 e 24
15 & 24
16

ACTIVO LÍQUIDO
NET ASSETS

ACTIVO LIQUIDO
NET ASSETS

16 568

16 568

21 816

7 723 090

7 723 090

3 286 462

176 940

176 940

176 944

178 478

178 478

15 381 808

15 381 808

-

433 809

433 809

2 128 883

3 457 620

3 457 620

4 341 092

2 478 131

2 478 131

4 754 479

-

2 073 341

8 994 042

5 313 300

5 272 300

12 577 899

2 179 453

10 398 445

9 318 540

2 073 341
5 313 300

17
18

1 715 106

1 556 818

158 288

300 346

19

10 733 880

1 988 115

8 745 765

8 591 631

20

21 710 545

21 710 545

14 585 858

21

255 216

255 216

480 992

21

210 897

210 897

1 686 881

22

11 890 680

-

11 890 680

1 810 856

23 e 24
23 & 24

7 468 437

258 466

7 209 971

5 787 767

103 795 745

5 982 852

97 812 893

71 538 891

-

15 270 859

97 812 893

86 809 750

NOTAS
NOTES

Dez-13
Dec-13

Dez-12 Reexpresso
Dec-12 Restated

26 e 24
26 & 24
27 e 24
27 & 24
28 e 24
28 & 24
29 e 24
29 & 24
30

8 369

20 575

16 053 808

18 586 791

40 522 064

12 773 543

25
103 795 745

5 982 852

305 000

285 000

2 737 828

937 948

21

206 572

240 149

21

776 895

862 021

31

1 367 731

1 074 741

32 e 24
32 & 24

9 255 572

9 037 936

71 233 840

43 818 704

-

7 990 457

71 233 840

51 809 161

33

12 000 000

12 000 000

34

6 486 204

6 486 204

35

(324 132)

(324 132)

36

692 181

4 253 777

25
25

36

37

Total dos Capitais Próprios
Total Equity
Total do Passivo e dos Capitais Próprios
Total Liabilities & Equity
RÚBRICAS EXTRAPATRIMONIAIS
OFF-BALANCE SHEET ACCOUNTS
Extrapatrimoniais
Off-balance sheet

IMPARIDADE AMORTIZA.
IMPAIRMENT DEP.

Dez-12 Reexpresso
Dec-12 Restated

NOTAS
NOTES
38

4 746 213

2 932 249

3 078 876

9 060 760

(100 289)

591 729

26 579 054

35 000 589

97 812 893

86 809 750

Dez-13
Dec-13
292 982 084

Dez-12
Dec-12
254 338 350
(Euro)

As notas que constam entre as páginas 247 e 327 fazem parte, na
íntegra, deste conjunto de Demonstrações Financeiras consolidadas.

The notes between pages 247 and 327 form an integral part
of these consolidated financial statements.

O Técnico Oficial de Contas
O Conselho de Administração

The Accountant
The Board of Directors
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24.2

Demonstração Consolidada dos Resultados
por Naturezas

24.2

Demonstração dos Resultados
Statement of Income

Consolidated Income Statement by Nature of
Expense

NOTAS
NOTES

Juros e rendimentos similares
Interest & similar income
Juros e encargos similares
Interest & similar costs

39

910 148

1 955 824

(5 937 818)

(2 395 826)

(5 027 670)

(440 002)

40

5 324 541

5 915 360

40

(351 042)

(418 413)

4 973 499

5 496 947

1 030 034

527 796

24. Consolidated Financial Statements

Comissões Líquidas
Net Commissions
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Rendimentos de instrumentos financeiros
Returns on capital instruments
Resultados de alienação de outros activos financeiros
Results of the sale of other financial assets
Resultado de reavaliação cambial
Currency revaluation results
Outros resultados de exploração
Other operating results

41
41

28 715

(534 117)

41

(2 146 395)

74 657

42

10 526 027

1 339 034

9 384 210

6 464 315

43

(4 640 649)

(6 506 999)

44

(7 974 712)

(4 305 471)

(384 860)

(362 793)

(13 000 221)

(11 175 263)

(1 572 432)

340 435

Produto da actividade
Product of the business
Custos com pessoal
Staff costs
Gastos gerais administrativos
Operating revenues
Depreciações/Amortizações do exercício
Depreciation(amortisation charges for the period
Custos de Estrutura
Overheads
Provisões Líquidas de reposições e anulações
Provisions net of items written back and written off
Imparidade em outros activos líquida de reversões e recuperações
Impairment of other assets net of reversals and recoveries
Resultados de associadas e empreendimentos conjuntos (equivalência patrimonial)
Results of associates and joint ventures (equity method)

30
45

Resultado antes de impostos e de interesses minoritários
Income before taxes and non-controlling interests
Impostos diferidos
Deferred taxes
Impostos correntes sobre lucros
Corporation tax

Dez-12 Reexpresso
Dec-12 Restated

39

Margem Financeira Estrita
Strict Net Interest Income
Rendimentos de serviços e comissões
Services and commissions income
Encargos com serviços e comissões
Services and commissions costs

Dez-13
Dec-13

(29 328)

(2 017 427)

10 444 104

(258 339)

5 226 332

(6 646 280)

21

(1 390 750)

(83 251)

21

(900 255)

(334 098)

2 935 327

(7 063 629)

Resultado consolidado
Consolidated Net Income
Resultados de activos financeiros disponíveis para venda
Results of available-for-sale financial assets
Resultado atribuível a interesses que não controlam
Profit attributable to non-controlling interests

-

16 124 389

(143 549)

-

Resultado consolidado do Grupo Orey
Consolidated net profit of the Orey Group

3 078 876

9 060 760

Resultado por acção básico
Basic earnings per share
Resultado por acção díluido
Diluted earnings per share

46

0,260

0,764

46

0,260

0,764
(Euro)

As notas que constam entre as páginas 247 e 327 fazem
parte, na íntegra, deste conjunto de Demonstrações Financeiras consolidadas.
O Técnico Oficial de Contas
O Conselho de Administração

The notes between pages 247 and 327 form an integral part
of these consolidated financial statements.
The Board of Directors
The Accountant
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Demonstração Consolidada do Resultado Integral

Notas

Dez-13

Dez-12

Consolidated Comprehensive Income Statement

Notes

Dec-13

Dec-12

3 078 876

9 060 760

Resultado Liquido Consolidado
Consolidated Net Income
Variação nas Reservas de Conversão Cambial
Variation of currency translation reserves

36

(2 623 910)

(38 568 )

Revalorização dos Investimentos Financeiros
Revaluation of financial investments

36

(43 450)

3 325 118

Revalorização de Activos Tangiveis
Revaluation of tangible assets

36

145 635

-

-

(256 556)

Imparidade de Revalorização de Activos Tangíveis
Impairment of revaluation of tangible assets
Método da equivalência patrimonial
Equity method

36

(332 084)

-

Utilização de reservas
Use of reserves

36

(3 325 118)

-

-

1 251

(1 097 061)

-

(4 197 113)

12 098 004

Impostos Diferidos de Imparidade de Activos Tangíveis
Deferred impairment of tangible assets taxes
Outros
Other

36

Resultado Integral
Comprehensive Income

24. Consolidated Financial Statements

Consolidated Statement of Comprehensive
Income

Atribuivel a:
Attributable to:
Detentores de Capital
Shareholders

241

(4 197 112)

12 092 004
(Euro)

O resultado líquido consolidado corresponde a rubricas que
afectaram directamente o resultado líquido do período, as
outras rubricas são alterações aos itens de capitais próprios
que não afectam directamente resultados do período.

Consolidated net income corresponds to items directly
affecting the net income for the period, the other items
are changes to equity items that do not directly affect net
income for the period.

As notas que constam entre as páginas 247 e 327 fazem
parte, na íntegra, deste conjunto de Demonstrações Financeiras consolidadas.

The notes between pages 247 and 327 form an integral part
of these consolidated financial statements.

O Técnico Oficial de Contas
O Conselho de Administração

The Accountant
The Board of Directors

24. Demonstrações Financeiras Consolidadas

Demonstração do Rendimento Integral
Consolidada

RELATÓRIO E CONTAS | ANNUAL REPORT 2013

24.3

Demonstração Consolidada de Alteração nos
Capitais Próprios

Capital
emitido
Issued
share
capital

24. Consolidated Financial Statements

Saldo em 31 de Dezembro de 2011
Balance as at 31 December 2011

24. Demonstrações Financeiras Consolidadas
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12 000 000

Prémios de Acções
Acções Reserva de
emissão próprias
próprias reavaliação
valor
descontos
e Revaluation
Issue
prémios
reserve
premiums nominal
Treasury
Treasury
shares – shares –
par value discounts &
premiums

486 204

(145 385)

(178 747)

Resultado Integral
Comprehensive Income
Dividendos
Dividends
Transferência do Resultado de 2011
Transfer of the 2011 result
Ajustamentos Activos Financeiros
Financial asset adjustments
Ajustamentos impostos diferidos
Deferred tax adjustments
Constituição Reservas
Constitution of reserves
Outros
Other
Saldo em 31 de Dezembro de 2012
Balance as at 31 December 2012

1 187 792

Consolidated Statement of Changes in Equity

Reserva Reserva de Outras Resultados Resultado
Legal
Conversão Reservas transitados líquido
Cambial
Other
Retained Net income
Legal
reserve
Currency reserves earnings
translation
reserve

1 898 685

3 069 812

32 513

527 023

(1 792 600)

(38 568)

823 085

Interesses
Que Não
Controlam
Noncontrolling
interests

Total

616 042

26 454 613

9 060 760

12 092 004

(3 500 000)

(3 500 000)

5 823 085 (5 823 085)

-

28 686

28 686

436 904

32 513

(32 513)

12 000 000 6 486 204

(145 385)

(178 747)

Resultado Integral
Comprehensive Income
Aumento de participação
Increase of the holding
Atribuição de capitais IM
Allocation of capital NCI
Atribuição de resultados IM
Allocation of profits NCI
Dividendos
Dividends
Transferência do Resultado de 2012
Transfer of the 2012 result
Ajustamentos impostos diferidos
Deferred tax adjustments
Constituição Reservas
Constitution of reserves
Outros
Other
Saldo em 31 de Dezembro de 2013
Balance as at 31 December 2013

24.3

4 253 777

(1 012)

(1 012)

(461 063)

8 354

(25 231)

2 335 589

(3 555 017)

(6 055)

559 536

(2 623 910)

43 179

9 060 760

(24 313)

(82 057)

591 729

35 000 589

(1 097 061) 3 078 876

(4 197 112)
(591 729)

(591 729)

43 260

43 260

(143 549)
(3 437 838)
9 060 760 (9 060 760)

12 000 000 6 486 204

(145 385)

(178 747)

692 181

2 702 931 (2 629 965)

-

(2 218)

(2 218)

(367 342)

-

(15 254)

(70 515)

(92 347)

544 283

4 128 965

367 342
(6 579)

(143 549)
(3 437 838)

3 078 876

(100 289)

26 579 053

(Euro)

O Técnico Oficial de Contas
O Conselho de Administração

The Accountant
The Board of Directors
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24.4

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Consolidada

24.4

Consolidated Cash-flow Statement of Cash
Flows
Notas
Notes

Demonstração Consolidada dos Fluxos de Caixa (Método Directo)
Consolidated Cash-flow Statement (Direct Mode)

Dez-13
Dec-13

Dez-12
Dec-12

8 121 546

10 525 503
(5 356 688)
(6 312 277)
(1 143 462)
(777 408)
(971 510)
(2 892 379)

ACTIVIDADES OPERACIONAIS > OPERATING ACTIVITIES
Recebimentos de Clientes > Cash received from customers
Pagamentos a Fornecedores > Cash paid to suppliers
Pagamentos ao Pessoal > Cash paid to staff
Fluxos Gerado pelas Operações > Cash generated by operating activities
Pagamento e recebimentos do Imposto sobre o Rendimento > Payment of corporation tax
Outros Pagamentos relativos à Actividade Operacional > Other (payments)/receipts relating to operating activity
Fluxos Gerados antes das Rubricas Extraordinárias

(7 413 280)
(4 064 571)
(3 356 304)
117 633
(5 285 480)
(8 524 152)
(8 524 152)

Fluxos das Actividades Operacionais (1)
Net cash flows from operating activities (1)

(2 892 379)

Activos Fixos Tangíveis > Tangible fixed assets
Investimentos Financeiros > Other financial assets
Alienação de Subsidiárias > Sale of subsidiaries
Outros Activos Financeiros > Other financial assets
Investimento em Empresas do Grupo > Investments in Subsidiaries
Juros e Proveitos Similares > Interest & similar costs

64 774
307 268
573 202
22 802 208
1 484 396
89 207
25 321 056

4 900 736
10 514 371
4 865 203
1 908 539
22 188 850

(15 279 437)
(500 000)
(9 744 334)
(387 295)
(25 911 065)

(4 492 301)
(14 715 000)
(2 549 423)
(1 099 031)
(22 855 756)

PAGAMENTOS RESPEITANTES A: > CASH PAID FOR:
Outros Activos Financeiros > Other Financial Assets
Aquisição de Subsidiárias > Acquisition of Subsidiaries
Outros Activos Financeiros > Other financial assets
Activos Fixos Tangíveis > Tangible Fixed Assets
Activos Fixos Intangíveis > Intangible fixed assets

(590 009)

Fluxos das Actividades de Investimentos (2) Net flow from operating activities (2)

(666 906)

Empréstimos > Loans
Aumentos de Capital > Capital Increases
Accionistas > Share Holders

21 161 355
21 161 355

1 195 350
1 195 350

(3 739 880)
(497 678)
(841 738)
-

(2 715 572)
(83 483)
(2 378 601)
-

(3 429 037)

(3 500 000)

(8 508 333)

(8 677 655)

PAGAMENTOS RESPEITANTES A: > CASH PAID FOR:
Empréstimos > Loans
Amortizações de Contratos de Locação Financeira > Amortisation of finance lease contracts
Juros e Custos Similares > Interest & similar costs
Accionistas > Share Holders
Dividendos > Dividends
Fluxos de Actividades de Financiamento (3)
Cash flows from Financing Activities of Continuing Operations

12 653 022

(7 482 306)

Variação de Caixa e seus Equivalentes (1+2+3)
Variation of cash & cash equivalents (1+2+3)

3 538 861

(11 041 592)

-

1 159 021

Caixa e seus equivalentes da Operações Descontinuadas à data da descontinuação
Cash & Cash Equivalents of Discontinued Operations as at the Discontinuation Date

44 493

Alteração ao Perímetro de Consolidação
Changes in the Consolidation Perimeter
Caixa e seus Equivalentes no Inicio do Período
Cash & cash equivalents at the start of the period
7, 8
9, 24

5 165 921

14 973 833

8 749 275

5 165 921
(Euros)

As notas que constam entre as páginas 247 e 327 fazem parte,
na íntegra, deste conjunto de Demonstrações Financeiras consolidadas.
O Técnico Oficial de Contas
O Conselho de Administração

The notes between pages 247 and 327 form an integral part
of these consolidated financial statements.
The Accountant
The Board of Directors

24. Demonstrações Financeiras Consolidadas
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ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO > FINANCING ACTIVITIES
RECEBIMENTOS PROVENIENTES DE: > CASH RECEIVED FROM:

Caixa e seus Equivalentes no Fim do Período
Cash & cash equivalents at the end of the period

24. Consolidated Financial Statements

ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO > INVESTMENT ACTIVITIES
RECEBIMENTOS PROVENIENTES DE: > CASH RECEIVED FROM:

25
Anexo às Demonstrações
Financeiras Consolidadas
Notes to the Consolidated
Financial Statements
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25. Anexo às Demonstrações
Financeiras Consolidadas

25. Notes to the Consolidated
Financial Statements

Para o período findo a 31 de Dezembro de 2013

For the period ended December 31, 2013

(Todos os valores são expressos em euros, salvo expressamente indicado)

(All amounts are in euros, save where expressly indicated)

A SCOA é uma sociedade de direito português com sede na
Rua Carlos Alberto da Mota Pinto, nº 17 6º A no Ed. Amoreiras Square.
A SCOA iniciou em 2009 um processo de reposicionamento
estratégico encontrando-se actualmente focada no sector financeiro. Tradicionalmente posicionada como um Grupo Empresarial centrado nos sectores de Navegação, Transportes &
Logística e Representações na área Naval e Industrial, apresenta-se hoje ao mercado como uma holding de investimentos.
Os negócios tradicionais do Grupo estão integrados num
fundo de Private Equity gerido pela área financeira do Grupo. A gestão dos investimentos é feita numa lógica de family
office baseada numa alocação estratégica e dinâmica das
diversas classes de activos que constituem o portfolio de
investimentos do Grupo.
A empresa mãe do Grupo é a Orey Inversiones Financeiras,
S.L.U. (“Orey Inversiones”). A Orey Inversiones é uma sociedade de direito espanhol com sede na Calle de Goya, n.º
15-1ª Planta, em Madrid, Espanha.
A data em que as demonstrações financeiras foram autorizadas para emissão pelo Conselho de Administração é 23 de
Abril de 2014.
Nos termos do art.º 68 do CSC, a Assembleia Geral de Accionistas pode recusar a proposta dos membros da Administração relativa à aprovação das contas desde que se delibere,
motivadamente, que se proceda à elaboração total de novas
contas ou à reforma, em pontos concretos, das apresentadas.
2. Apresentação da estrutura de apresentação de
contas

Sociedade Comercial Orey Antunes, SA, (“Group” or “SCOA”)
was incorporated by Rui d’Orey under the name Rui d’Orey
& Cia. Its corporate object is commission and consignment
trading and any other branch of trade or industry that, by
deliberation of the Board of Directors, it may decide to
undertake, provided it is not forbidden by law. SCOA has
securities admitted to trading on Euronext Lisbon.
SCOA is a company incorporated under Portuguese law,
having its registered office at Rua Carlos Alberto da Mota
Pinto, 17, 6º A. Ed. Amoreiras Square, Lisbon, Portugal.
In 2009 SCOA began a process of strategic repositioning and
is currently focused on the financial sector. Traditionally a
Business Group centred on the areas of Shipping, Transport
& Logistics and Naval and Industrial agency business, it now
stands in the market as an investment holding company.
The Group’s businesses have been transferred to a private
equity fund managed by the Group’s financial area. The
management of the investment is undertaken under a familyoffice reasoning based on strategic, dynamic allocation
of the various classes of assets that make up the Group’s
investment portfolio.
The parent company of the Company is Orey Inversiones
Financeiras, SLU (“Orey Inversiones”). Orey Inversiones is a
company incorporated under Spanish law having its registered
office at Calle de Goya, 15-1ª Planta, Madrid, Spain.
The financial statements were authorised for issue by the
Board of Directors on April 23, 2013.
Under Article 68 of the Companies Code, the General
Meeting may reject the proposal by the members of the
Baird of Directors in respect of the approval of the accounts,
provided a reasoned resolution is adopted to the affect that
new accounts be drawn up in full or that specific points of
the accounts presented are amended.
2. Alteration of the structure of the presentation of
accounts

Na sequência da Assembleia Geral realizada em 1 de Junho
de 2009, em que foi aprovada a passagem dos negócios não
financeiros do Grupo para um Fundo de Private Equity, o ano
de 2011 marca o início da implementação da reestruturação
das participações financeiras do Grupo que reflectiu este
posicionamento do Grupo como Holding de investimentos.

Following the General Meeting held on June 1, 2009, at which
the transfer of the non-financial businesses of the Group to a
Private Equity Fund was approved, 2011 marks the beginning
of the implementation of the restructuring of the Group’s
financial holdings that has reflected this position of the
Group as an investment holding company.

No primeiro semestre de 2012 registou-se a passagem das
sub-holdings não financeiras para o Fundo de Private Equity,
sendo registadas na posição financeira como investimentos
financeiros, devido à alienação de partes do capital das entidades que exercem essas actividades, assim como a formalização de acordos parassociais.

In the first half of 2012 the non-financial sub-holding
companies were transferred to the Private Equity Fund,
and were recorded in the financial position as financial
investments, due to the sale of shares in the entities
engaged in these activities, and also to the formalisation of
shareholders’ agreements.

Estes acordos parassociais vêm na sequência do processo
de transformação da Orey, que se traduziu na implementação de um modelo de controlo conjunto, substituindo o
controlo solitário que vinha a ser adoptado pelo Grupo.

These shareholders’ agreement came about in the wake
of the Orey transformation process, which was reflected in
the implementation of a joint-control model, replacing the
individual control that the Group had employed till then.

Após a conclusão das alterações até final de 2012, foi decidido em 2013 alterar o modelo de apresentação de contas,
usando o modelo utilizado pelas instituições financeiras,
nas contas individuais e nas contas consolidadas.

Following the conclusion the changes by the end of 2012, it
was decided in 2013 to alter the model of presentation of
the accounts, when it came to use the model employed by
financial institutions, both in its separate account and its
consolidated accounts.

25. Notes to the Consolidated Financial Statements

A Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A. (“Grupo” ou
“SCOA”) foi fundada em 1886 por Rui d’Orey sob o nome
de Rui d’Orey & Cia. e tem por objecto social o comércio
de comissões e consignações e qualquer outro ramo de comércio ou indústria que, por deliberação do Conselho de
Administração, resolva explorar e lhe não seja vedado por
lei. A SCOA tem valores mobiliários admitidos à negociação
na Euronext Lisbon.

1. Introduction
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1. Nota Introdutória

This change took place as a result of the consolidated
accounts reflecting the majority of the records of financial
companies in Portugal and abroad, or other companies
doing business that falls within this presentation.

Este facto reflecte o início de um novo ciclo para a Orey e
vem de encontro às decisões tomadas na referida Assembleia Geral de 1 de Junho de 2009.

This reflects the beginning of a new cycle for Orey and is
in keeping with the decisions taken at the said General
Meeting of June 1, 2009.

Também foi decidido, que as rubricas dos activos classificados como “Activos não correntes detidos para venda” e dos
Passivos classificados como “Passivos relacionados com os
activos não correntes detidos para Venda”, que se referem
às participações na Opincrível SGPS e da FAWSPE deixassem
de ser classificadas como tal uma vez que, a esta data já
não se encontram cumpridos os requisitos necessários a
essa classificação previstas pela IFRS 5.

It was also decided that items of assets classified as Noncurrent assets held for sale and liabilities classified as
Liabilities related to non-current assets held for sale, which
refer to shares in OpIncrível SGPS and FAWSPE, would
no longer be classified as such since, as of this date the
requirements for this classification prescribed by IFRS 5 are
no longer complied with.

3. Adopção de Normas Internacionais de Relato
Financeiro novas ou revistas

3. Adoption of new or revised International Financial
Reporting Standards

As demonstrações financeiras da Sociedade foram preparadas
em conformidade com as Normas Internacionais de Relato
Financeiro adoptadas pela União Europeia (IFRS – anteriormente designadas Normas Internacionais de Contabilidade –
IAS) emitidas pelo International Accounting Standards Board
(IASB) e Interpretações emitidas pelo International Financial
Reporting Interpretations Committee (IFRIC) ou pelo anterior
Standing Interpretations Committee (SIC), em vigor à data da
preparação das referidas demonstrações financeiras.

The Company’s financial statements were prepared in
accordance with International Financial Reporting Standards
adopted by the European Union (IFRS - formerly referred
to as International Accounting Standards - IAS) issued
by the International Accounting Standards Board (IASB)
and interpretations issued by the International Financial
Reporting Interpretations Committee (IFRIC) or the former
Standing Interpretations Committee (SIC), on the date of
preparation of the said financial statements.

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no
pressuposto da continuidade das operações, a partir dos
livros e registos contabilísticos da Sociedade, e tomando
por base o custo histórico, excepto quanto às propriedades
de investimento, instrumentos financeiros derivados, activos
financeiros detidos para negociação e investimentos em filiais e subsidiárias.

The attached financial statements have been prepared
on a going concern basis from the Company’s books and
accounting records, based on the historic cost, except
for investment property, derivative financial instruments
financial assets held for trading and investments in affiliates
and subsidiaries.
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Na preparação das demonstrações financeiras, em conformidade com as IFRS, a Sociedade adoptou certos pressupostos e estimativas que afectam os activos e passivos reportados, bem como os proveitos e custos relativos aos períodos
reportados.

In preparing the Company’s financial statements in
accordance with IFRS, the Company adopted certain
estimates and assumptions that affect reported assets and
liabilities and income and expenses for the periods reported.

25. Anexo às Demonstrações Financeiras Consolidadas

Esta alteração acontece em resultado das contas consolidadas reflectirem na maioria dos registos das sociedades
financeiras, em Portugal e no Estrangeiro, ou outras sociedades com actividade que se enquadram nesta apresentação.

25. Notes to the Consolidated Financial Statements
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Todos os valores constantes das Notas e para as quais não
esteja indicada outra unidade monetária estão expressos
em Euros.
O Grupo não adoptou antecipadamente qualquer outra norma, interpretação ou alteração que tenha sido emitida mas
que ainda não esteja efectiva, nem perspectiva que tenha
um impacto significativo nas demonstrações financeiras.
Até à data de aprovação destas demonstrações financeiras,
foram aprovadas pela União Europeia as seguintes normas
contabilísticas, interpretações, emendas e revisões.
Novas normas e interpretações aplicáveis ao exercício
Em resultado do endosso por parte da União Europeia (UE),
ocorreram as seguintes emissões, revisões, alterações e melhorias nas normas e interpretações:
a) Normas e interpretações que se tornaram efectivas em 2013
IAS 19 (revisão) – “Benefícios aos empregados”
Esta revisão introduz diferenças no reconhecimento e mensuração dos gastos e responsabilidades com benefícios definidos e benefícios de cessação de emprego, bem como nas
divulgações a efectuar para a generalidade dos benefícios
concedidos a empregados.
Os desvios actuariais são agora reconhecidos de imediato, não
sendo permitida a aplicação do método do corredor, ou mesmo
reconhecer os desvios actuariais nos resultados do exercício.

All amounts shown in the Notes for which no other currency
is indicated are in euros.
The Group has not adopted in advance any other standard,
interpretation or alteration issued but not yet effective,
nor does it expect them to have a significant effect on the
financial statements.
Up to the date of approval of these financial statements
the European Union had approved the following accounting
standards, interpretations, amendments and revisions.
New standards and interpretations applicable to the period
As a result of the endorsement by the European Union (EU),
there were the following issues, revisions, alterations and
improvements to the standards and interpretations:
a) Standards and interpretations that became effective in 2013
IAS 19 (revised) – Employee benefits
This revision introduces differences in the recognition and
measurement of costs and liabilities for defined benefits and
termination of employment benefits, as well as the disclosure
requirements for most benefits granted to employees.
Actuarial deviations are now recognised immediately, and
application of the corridor method, or even recognition of actuarial
deviations gains in the income statement, are not allowed.
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The financial cost of benefit plans, with a constituted fund,
is calculated by applying a liabilities discount rate to the net
balance of the estimated liabilities and of the fair value of
plan’s assets, whether it be a positive or negative balance.

Os benefícios de cessação de emprego apenas qualificam
como tal se não existir qualquer obrigação de prestar serviço futuro, o que reduz o número de situações e/ou difere
o período, em que uma entidade reconhece um passivo por
conta da obrigação de pagar indemnizações. Existe ainda a
exigência de divulgações adicionais sobre as características
dos planos de benefícios e dos riscos a que a entidade está
sujeita.

The termination-of-employment benefits only qualify as
such if there is no obligation to provide future service,
which reduces the number of situations and/or defers the
period in which an entity recognises a liability on account
of the obligation to pay compensation. There is also the
requirement for additional disclosures on the characteristics
of benefit plans and of the risks to which the entity is
subject.

IAS 28 (revisão) – “Investimentos em associadas e empreendimentos conjuntos”

IAS 28 (revised) – Investments in associates and joint ventures

A IAS 28 foi revista após a emissão da IFRS 11 e refere-se ao
tratamento contabilístico dos investimentos em associadas
e empreendimentos conjuntos, estabelecendo ainda os princípios da aplicação do método da equivalência patrimonial
para esta natureza de investimentos.

IAS 28 was revised after the issuance of IFRS 11 and refers
to the accounting treatment of investments in associates
and joint ventures, and also establishes the principles for
applying the equity method for this kind of investments.

IFRS 10 – “Demonstrações financeiras consolidadas”

IFRS 10 – Consolidated financial statements

A IFRS 10 substitui todos os princípios associados ao controlo e consolidação incluídos na IAS 27 e SIC 12, alterando
a definição de controlo e os critérios aplicados para determinar o controlo.

IFRS 10 replaces all the principles involved in the control and
consolidation included in IAS 27 and SIC 12, changing the
definition of control and the criteria for determining control.

O princípio base de que as demonstrações financeiras consolidadas apresentam a empresa mãe e as subsidiárias
como uma entidade única mantém-se inalterado.
IFRS 11 – “Acordos conjuntos”
A IFRS 11 substitui a IAS 31 e trata da identificação e classificação dos acordos conjuntos com base nos direitos e obrigações inerentes aos acordos estabelecidos, em vez da sua
forma legal. Acordos conjuntos podem ser “operações conjuntas” (direitos sobre activos e obrigações sobre passivos)
ou “empreendimentos conjuntos” (direitos sobre os activos
líquidos). A consolidação proporcional de empreendimentos
conjuntos deixa de ser permitida.
IFRS 12 – “Divulgação de interesses em outras entidades”
A IFRS 12 aplica-se e estabelece os requisitos de divulgação para todos os tipos de interesses em outras entidades,
incluindo-se empreendimentos conjuntos, associadas e entidades estruturadas, de forma a avaliar, de forma clara, a
natureza, os riscos e os impactos financeiros associados aos
interesses de cada entidade sobre estes investimentos.
IFRS 13 – “Justo valor: mensuração e divulgação”

The basic principle that the consolidated financial statements
present the parent company and its subsidiaries as a single
entity remains unchanged.
IFRS 11 – Joint Arrangements
IFRS 11 supersedes IAS 31 and deals with the identification
and classification of joint arrangements based on the rights
and obligations under the agreements established, rather
than their legal form. Joint arrangements may be “joint
operations” (rights to assets and obligations for liabilities)
or “joint ventures” (rights to the net assets). Proportional
consolidation of joint ventures is no longer allowed.
IFRS 12 – Disclosure of interests in other entities
IFRS 12 applies and establishes disclosure requirements
for all types of interests in other entities, including joint
arrangements, associates and structured entities, in order to
assess clearly the nature, risks and financial impacts on the
interests associated with each entity on these investments.
IFRS 13 – Fair value: measurement and disclosure

A IFRS 13 não altera quando o justo valor é utilizado, mas
descreve a forma como o justo valor deve ser mensurado
quando requerido ou permitido pela IFRS. Tem como objectivo aumentar a consistência, ao estabelecer uma definição
comum de justo valor e constituir uma referência única para
os requisitos de mensuração e divulgação do justo valor, a
aplicar de forma transversal para activos e passivos mensurados ao justo valor, no âmbito das normas em vigor.

IFRS 13 does not change when the fair value is used, but
describes how fair value should be measured when required
or permitted by IFRS. It aims to increase the consistency, to
establish a common definition of fair value and to provide
a single reference for the measurement and disclosure
requirements for fair value to be applied transversely to
assets and liabilities measured at fair value, under the rules
in force.

b) Alterações às normas que se tornaram efectivas em 2013

b) Alterations to standards that became effective in 2013

Alteração à IAS 1 – Apresentação de demonstrações financeiras

IAS 1 (amendment) – Presentation of financial statements

Esta alteração requer que as Entidades apresentem de forma separada, na demonstração do rendimento integral, os
itens contabilizados como Outros rendimentos integrais,
consoante este possam ser reciclados ou não, no futuro, por
resultados do exercício, e o respectivo impacto fiscal, se os
itens forem apresentados pelo valor bruto, ou seja, antes
de impostos.

This amendment requires entities to present separately in
the statement of comprehensive income items accounted for
as Other comprehensive income, depending on whether they
can be recycled or not, in the future, in profit or loss, and
the related tax effect, if the items are presented on a gross
basis, that is, before tax.

25. Notes to the Consolidated Financial Statements

O custo financeiro dos planos de benefícios, com fundo
constituído, é calculado pela aplicação da taxa de desconto
das responsabilidades, ao saldo liquido das responsabilidades estimadas e do justo valor dos activos do plano, quer
se trate de um saldo positivo ou negativo.

The impacts resulting from changes to benefits of the
defined-benefit plan or the reduction of beneficiaries, are
recognised when they occur, and deferral is not allowed.
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Os impactos resultantes de alterações aos benefícios do plano de benefícios definidos ou a redução de beneficiários,
são reconhecidos na data em que ocorrem, não sendo permitido o diferimento.

25. Notes to the Consolidated Financial Statements
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Alteração à IFRS 10, 11 e 12 – Regime de transição

Amendment to IFRS 10, 11 and 12 – Transition regime

Em 2012 o IASB emitiu o documento “Demonstrações financeiras consolidadas, acordos conjuntos e divulgação de interesses noutras entidades: Regime de transição (alterações
IFRS 10, 11 e 12).

In 2012 the IASB issued the document Consolidated financial
statements, joint arrangements and disclosure of interests
in other entities: Transition regime (IFRS amendments 10,
11 and 12).

Estas alterações clarificam os procedimentos de transição
da IFRS 10 – “Demonstrações financeiras consolidadas” e
proporcionam uma redução das exigências nos procedimentos de transição, para as normas IFRS 10, 11 e 12, limitando
as exigências de prestar informação comparativa ajustada,
apenas para o período anual imediatamente anterior à data
da aplicação inicial destas normas.

These amendments clarify the procedures for transition to
IFRS 10 - Consolidated Financial Statements and reduce
the requirements in the procedures of transition to IFRS
standards 10, 11 and 12, limiting the requirements to
providing adjusted comparative information just for the
annual period next before the date of initial application of
these standards.

Adicionalmente, quanto às divulgações relacionadas com
entidades estruturadas não consolidadas, estas alterações
eliminam a exigência de apresentar informação comparativa
à aplicação pela primeira vez da IFRS 12.

Additionally, as regards the disclosures relating to
unconsolidated structured entities, these changes remove
the requirement to present comparative information on firsttime application of IFRS 12.

Alteração à IAS 12 – “Impostos sobre o rendimento”

IAS 12 (amendment) –Income Taxes

Esta alteração requer que uma entidade mensure os impostos diferidos relacionados com activos em função do modelo
através do qual a entidade estima recuperar o valor líquido
do activo (uso ou venda), excepto para as propriedades de
investimento mensuradas de acordo com o modelo do justo
valor, para as quais se presume a intenção de venda, sendo
permitidas excepções.

This amendment requires an entity to measure the deferred
tax relating to assets on the basis of the model through
which the entity expects to recover the net asset value (use
or sale), except for investment property measured under the
fair value model for which the intention to sell is presumed,
exceptions being allowed.

Esta alteração na IAS 12 substitui os princípios da SIC 21, relativamente aos impactos fiscais da recuperação de activos
não depreciáveis, revalorizados, a qual é revogada.

This amendment to IAS 12 replaces the principles of SIC 21
relating to the tax impacts of the recovery of non-depreciable
assets, revalued, which is repealed.

Alteração à IFRS 1 – “Adopção pela primeira vez das IFRS:
Isenção para hiperinflação severa e remoção de datas fixas”

IFRS 1 – (amendment) – First-time adoption of the IFRS Exemption for severe hyperinflation and removal of fixed dates

Esta alteração inclui uma isenção específica para as entidades que operavam anteriormente em economias hiperinflacionárias, e adoptam pela primeira vez a IFRS.

This amendment includes a specific exemption for entities
that previously operated in hyperinflationary economies and
adopt the IFRS for the first-time.

A isenção permite optar por mensurar determinados activos
e passivos ao justo valor, e utilizar o justo valor como “custo considerado/presumido” na demonstração da posição financeira de abertura em IFRS. Outra alteração introduzida
refere-se à substituição das referências a datas específicas
por “data de transição para as IFRS”, quanto às excepções à
aplicação retrospectiva, decorrentes da transição para IFRS.

The exemption provides the option to measure certain
assets and liabilities at fair value and to use the fair value
as “considered/ deemed cost” in the opening statement of
financial position in IFRS. Another amendment concerns
the substitution of references to specific dates to “date
of transition to the IFRS”, in respect of the exceptions to
retrospective application arising from the transition to IFRS.

Alteração à IFRS 1 – “Adopção pela primeira vez das IFRS:
Empréstimos do governo”

IFRS 1 (amendment) – First-time adoption of the IFRS Government loans

Esta alteração visa esclarecer a forma de contabilização de
um empréstimo do governo com uma taxa de juro intrínseca
inferior à taxa de mercado, para as entidades que adoptam
as IFRS pela primeira vez devendo a aplicação do tratamento
previsto na IAS 39 e IAS 20 ser aplicada prospectivamente.

This amendment aims to clarify the accounting of a
government loan with an intrinsic interest rate lower than
the market rate, for entities adopting IFRS for the first time,
the implementation of the treatment laid down in IAS 39 and
IAS 20 to be applied prospectively .

Alteração à IFRS 7 – “Divulgações – compensação de activos
e passivos financeiros”

IFRS 7 (amendment) - Disclosures – offsetting financial assets and liabilities

Esta alteração faz parte do projecto de “compensação entre
activos e passivos” do IASB e introduz novos requisitos de
divulgação sobre os direitos de compensação (de activos
e passivos) não contabilizados, os activos e passivos compensados e o efeito destas compensações na exposição ao
risco de crédito.

This amendment is part of the project “offsetting assets
and liabilities” of the IASB and introduces new disclosure
requirements on offsetting rights (assets and liabilities)
recorded in the accounts, the assets and liabilities offset and
the effect of such offsetting on exposure to the credit risk.

c) Ciclo anual de melhorias 2009-2011 que se tornou efectivo
em 2013
IFRS 1 – “Adopção pela primeira vez das IFRS”
Esta melhoria clarifica que:
-- Uma entidade que já adoptou as IFRS, mas que entretanto deixou de as aplicar, pode aplicar a IFRS 1 ou as
IFRS retrospectivamente de acordo com a IAS 8, como
se nunca tivesse deixado de aplicar as IFRS. A Administração/Gerência tem de divulgar a razão pela qual deixou
de preparar demonstrações financeiras em IFRS e porque
pretende retomar as IFRS, de modo a evitar abusos na
aplicação desta opção; e

c) 2009-2011 annual cycle of improvements that became
effective in 2013
IFRS 1 – First-time adoption of the IFRS
This improvement clarifies that:
-- An entity that has already adopted IFRS, but in the
meantime ceased to apply them, can apply IFRS 1 or the
IFRS retrospectively in accordance with IAS 8, as though
it had never stopped applying the IFRS. The Board must
disclose the reason why it stopped preparing financial
statements in IFRS and whit it intends to resume the IFRS,
so as to prevent abuses in the implementation of this
option; and
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O IASB clarifica que quando uma entidade apresenta uma
terceira demonstração da posição financeira ao abrigo da
IAS 8 - ‘Políticas contabilísticas, alteração de estimativas
contabilísticas e erros’, esta deve ser efectuada à data de
início do período precedente, sem necessidade de preparar
as respectivas notas para essa demonstração.

IAS 1 – Presentation of financial statements
The IASB clarifies that when an entity introduces a third
statement of financial position in accordance with IAS
8 – Accounting policies, changes in accounting estimates
and errors, this should be done at the inception of the
preceding period, with no need to prepare their notes for
this demonstration.

Caso a apresentação da demonstração da posição financeira
adicional seja voluntária, ou apresente informação comparativa adicional – por exemplo, demonstração do rendimento
integral – a apresentação das respectivas notas para o período destas demonstrações financeiras adicionais é obrigatória.

If the presentation of the additional statement of financial
position is voluntary, or presents additional comparative
information – for example, the statement of comprehensive
income – the presentation of the respective notes for the
period of those financial statements is mandatory.

IAS 16 – “Activos fixos tangíveis”

IAS 16 – Property, plant and equipment

O IASB clarifica que as peças sobressalentes e equipamentos de reserva usados na prestação de serviços são classificados como activos fixos tangíveis, em detrimento de inventários, quando satisfaçam a definição de activo fixo tangível.

The IASB clarifies that spare parts and standby equipment
used in the provision of services are classified as tangible
assets, rather than inventories, when they satisfy the
definition of tangible fixed assets.

A redacção anterior da IAS 16 indicava que esses equipamentos deveriam ser classificados como inventários, ainda
que fossem/pudessem ser usados em mais do que um período.

The previous wording of IAS 16 indicated that such equipment
should be classified as inventories, even though they were/
could be used in more than one period.

IAS 32 – “Instrumentos Financeiros: apresentação”
Esta melhoria clarifica que os efeitos fiscais relativos à distribuição de dividendos e os efeitos fiscais relativos a transacções de capital devem ser contabilizados de acordo com
a IAS 12 ‘Imposto sobre o rendimento’, isto é, em resultados
e em capital próprio, respectivamente.
IAS 34 – “Relato financeiro intercalar”
Esta alteração visa alinhar as divulgações da IAS 34 com as
divulgações da IFRS 8 ‘Segmentos operacionais’.
A emenda clarifica que a informação relativa ao total de
activos e total de passivo por segmentos operacionais apenas é requerida nas demonstrações financeiras intercalares,
caso esta informação seja analisada de forma regular pelo
principal responsável pela tomada de decisão, e caso tenha
existido uma alteração material face às demonstrações financeiras anuais.
d) Alterações às normas endossadas pela UE que ainda não
se tornaram efectivas
IAS 32 – Compensação de activos/passivos financeiros
Esta alteração é parte integrante do projecto de “compensação entre activos e passivos” do IASB, a qual clarifica que o
direito legal de compensação, para ser efectivo, tem de ser
actual e tem de ser imputável a todas as partes no decurso
normal do negócio, e clarifica em que circunstâncias alguns
sistemas de regularização pelos montantes brutos (câmaras
de compensação) satisfazem os requisitos de compensação
exigidos pela IAS 32.
Alteração à IAS 36 – “Imparidade de activos”
Em 29 de Maio de 2013 o IASB emitiu uma emenda à IAS
36 – ‘Imparidade de activos’, a qual altera as exigências de
divulgação, quanto à mensuração do valor recuperável de
activos, quando este é determinado com base no justo valor
menos custos estimados de vender.

IAS 32 – Financial Instruments: presentation
This improvement clarifies that the tax effects related to
the distribution of dividends and the tax effects related to
capital transactions should be accounted for in accordance
with IAS 12 – Income taxes, that is, in results and equity,
respectively.
IAS 34 – Interim financial report
This amendment aims to align the disclosures in IAS 34 with
the disclosures of IFRS 8 Operating Segments.
The amendment clarifies that information relating total
assets and total liabilities by operating segments is only
required in the interim financial statements if this information
is reviewed regularly by the chief decision-maker, provided
there has been a material change from the annual financial
statements.
d) Changes to standards endorsed by the EU that have not
yet become effective
IFRS 32 – Offsetting financial assets and financial liabilities
This amendment is part of the IASB project of “offsetting
assets and liabilities”, which clarifies the legal right to setoff, to be effective, must be current and must be attributable
to all parties in the normal course of business, and clarifies
the circumstances under which some systems of offsetting
for the gross amounts (clearing houses) satisfy the offsetting
requirements of IAS 32.
IAS 36 – Impairment of assets
On 29 May 2013 the IASB issued an amendment to IAS
36 - Impairment of assets, which amends the disclosure
requirements regarding the measurement of the recoverable
value of assets, when it is determined based on fair value
less estimated costs to sell.

25. Notes to the Consolidated Financial Statements

IAS 1 – “Apresentação das demonstrações financeiras”

-- An entity that adopts IAS 23 - Borrowing costs from the
date of transition or from an earlier date, regardless of
the date chosen: i) shall not restate borrowing costs
recognised in accordance with generally accepted
accounting principles prior to that date; and ii) must
capitalise borrowing costs as from that date, even for
qualifying assets that are already under construction at
the date of the first adoption.
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-- Uma entidade que adopte a IAS 23 ‘custos com empréstimos’, a partir da data de transição ou a partir de uma
data anterior, independentemente da data escolhida: i)
não deve reexpressar os custos com empréstimos reconhecidos segundo os princípios contabilísticos geralmente
aceites anteriores até essa data; e ii) deve capitalizar os
custos com empréstimos a partir dessa data, mesmo para
os activos qualificáveis que já estejam em construção à
data da 1ª adopção.
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Existem, adicionalmente, alterações incorporadas na IAS 36,
na sequência da introdução da IFRS 13 – ‘Justo valor: mensuração e divulgação’, que vêm a ser corrigidas através deste
emenda – eliminação do requisito de divulgação do valor
recuperável de Unidades Geradoras de Caixa com activos
intangíveis com vida útil indefinida e/ou Goodwill, quando
não tenham sido reconhecidas perdas de imparidade.

There are additional amendments to IAS 36, following
the introduction of IFRS 13 - Fair value: Measurement and
disclosure, which have been be corrected by this amendment
– removing the requirement of disclosure of the recoverable
amount of cash-generating units with Intangible assets with
indefinite useful lives and/or Goodwill when no impairment
losses have been recognised.

As novas divulgações devem ser apresentadas para situações de reconhecimento de perdas de imparidade.

The new disclosures must be presented for situations of
recognition of impairment losses.

25. Notes to the Consolidated Financial Statements

Alteração à IAS 39 – “Instrumentos financeiros – Novação de
derivados e contabilidade de cobertura”
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IAS 39 – Financial Instruments – Novation of derivatives and
hedge accounting

Em 28 de Junho de 2013 o IASB emitiu uma emenda à IAS
39 – ‘Instrumentos financeiros derivados’, a qual introduz
uma isenção à obrigação de descontinuar a contabilidade
de cobertura dos instrumentos financeiros derivado, quando
se verifique a alteração da contraparte do contrato por requisito legal e desde que estejam cumpridas determinadas
condições.

On June 28, 2013 the IASB issued an amendment to IAS
39 – Derivatives, which introduces an exemption from the
obligation to discontinue hedge accounting for derivatives,
when there is an alteration of the contract’s counterparty
by legal requirement and provided that certain conditions
are met.

Esta alteração é introduzida para dar resposta às novas regras de contratação de instrumentos financeiros derivados,
que passam a obrigar à sua negociação através de Câmaras
de compensação. Esta situação resultará na novação das
posições contratuais para os contratos em vigor que, sem a
isenção introduzida, obrigaria ao registo da descontinuação
de grande das relações de cobertura registadas.

This alteration is introduced to meet the new rules on
contracting derivatives, which require their negotiation
through clearing houses. This will result in novation
of the contractual positions for contracts in force that,
without the new exemption, would require registration of
the discontinuation of a large part of the hedge relations
recorded .

Alteração às IFRS 10,12 e IAS 27 – “Entidades de investimento”

Amendment of IFRS 10, IFRS 12 and IAS 27 – Investment entities

As alterações às IFRS 10, 11 e IAS 27 produzidas pelo IASB e
publicadas a 31 de Outubro de 2012 dirigem-se às Entidades
de investimento (‘investment entities’), como os Fundos de
capital de risco. Estas entidades ficam, dada a sua natureza
e objectivos de gestão sobre o portefólio de investimentos
detidos, isentas de consolidar os investimentos por si controlados.

The amendments to IFRS 10, IAS 11 and 27 produced by
the IASB and published on October 31, 2012, are directed
at investment entities such as venture capital funds. These
entities are, by their nature and objectives of management of
the portfolio of investments held, exempt from consolidating
the investments they control.

Este tipo de entidades deve mensurar os investimentos controlados incluídos no portefólio de activos geridos ao justo
valor menos custos estimados de vender, segundo a IFRS
9 – ‘Instrumentos financeiros – classificação e mensuração’.

Such entities must measure the controlled investments
included in the portfolio of managed assets at fair value less
estimated costs to sell, in accordance with according to IFRS
9 – Financial Instruments – Classification and measurement ‘.

Mantém-se a obrigação de consolidar, os investimentos em
subsidiárias detidos para apoio à actividade e que não integram o portefólio de investimentos geridos.

The requirement to consolidate investments in subsidiaries
held to support the business and are not part of the portfolio
of managed investments is maintained.

Foram ainda introduzidas exigências de divulgação que estas entidades devem efectuar, via emenda à IFRS 12.

Disclosure requirements that these entities must meet were
also introduced via amendment to IFRS 12.

e) Alterações às normas ainda não endossadas pela UE

e) Changes to standards not yet endorsed by the EU

Alteração à IAS 19 – Benefícios dos empregados

IAS 19 (amendment) – Employee Benefits

Em 21 de Novembro de 2013 o IASB emitiu uma alteração às
IAS 19 – Benefícios dos empregados, relativa à contabilização de contribuições de empregados e entidades terceiras
para planos de benefícios definidos atribuídos aos empregados.

On 21 November 2013 the IASB issued an amendment to
IAS 19 – Employee benefits relating to the accounting for
contributions by employees and third entities to definedbenefit plans attributed to employees.

A alteração pretende simplificar a contabilização destas contribuições, nos casos em que estas sejam independentes
dos anos de serviço dos empregados (dependência de outros factores).

The amendment seeks to simplify the accounting of these
contributions, in cases where these are independent of the
years of service of the employees (dependent on other
factors).

Ciclo anual de melhorias 2010-2012

Annual cycle of improvements 2010-2012

IFRS 2 – Pagamentos com base acções

IFRS 2 – Share-based payments

A melhoria à IFRS 2, altera a definição de condições de
aquisição e condições de mercado, introduzindo ainda os
conceitos de condições de performance e condições de serviço, enquanto dois géneros de condições de aquisição, na
avaliação dos direitos adquiridos.

The improvement to IFRS 2 alters the definition of vesting
conditions and market conditions, and introduces the
concepts of performance conditions and service conditions,
as two types of vesting conditions, in the evaluation of
vested rights.
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IFRS 3 – Concentrações de actividades empresariais

IFRS 3 – Business combinations

A melhoria à IFRS 3 clarifica que uma obrigação por pagamentos contingentes é classificada de acordo com a IAS
32, como um passivo, ou como um instrumento de capital
próprio, caso cumpra com a definição de instrumento financeiro. Os pagamentos contingentes classificados como passivos serão mensurados ao justo valor através de resultados
do exercício.

The improvement to IFRS 3 clarifies that a liability for
contingent consideration is classified in accordance with
IAS 32 as a liability or as an equity instrument should it
meet the definition of a financial instrument. Contingent
consideration classified as liabilities is measured at fair
value through profit or loss.

Esta melhoria altera a IFRS 8, que passa a exigir divulgação
dos julgamentos efectuados pela Gestão para a agregação
de segmentos operacionais, passando ainda a ser exigida a
reconciliação entre os activos por segmentos e os activos
globais da entidade, quando esta informação é reportada.

This improvement alters IFRS 8, which now requires
disclosure of judgements made by management for the
aggregation of operating segments, and also requires
reconciliation between assets by segment and the total
assets of the entity, where this information is reported.

IFRS 13 – Justo valor: mensuração e divulgação

IFRS 13 – Fair value: measurement and disclosure

A melhoria à IFRS 13 clarifica que a norma não elimina a
possibilidade de mensuração de contas a receber e a pagar
correntes com base nos valores facturados, quando o efeito
de desconto não é material.

The improvement to IFRS 13 clarifies that the standard does
not eliminate the possibility of measurement of current
receivables and payables based on invoiced amounts, when
the effect of discounting is not material.

IAS 16 – Activos fixos tangíveis e IAS 38 – Activos intangíveis

IAS 16 – Property, plant and equipment and IAS 38 –
Intangible assets

A melhoria à IAS 16 e à IAS 38 clarifica o tratamento dos
valores brutos contabilísticos e depreciações/amortizações
acumuladas, prevendo dois métodos, para os casos em que
a entidade adopte o método da revalorização na mensuração subsequente de activos fixos tangíveis e/ou activos
intangíveis. Esta clarificação é significativa quando, que as
vidas úteis, quer os métodos de depreciação/amortização,
são revistos durante o período de reavaliação.
IAS 24 – Divulgações de partes relacionadas
A melhoria à IAS 24 altera a definição de parte relacionada,
passando a fazer parte deste conceito todas as entidades
que prestam serviços de gestão à entidade que reporta, ou
à entidade-mãe da entidade que reporta.

The improvement to IAS 16 and IAS 38 clarifies the treatment
of gross accounting amounts and accumulated depreciation/
amortisation, providing two methods for cases in which the
entity adopts the revaluation method in the subsequent
measurement of tangible fixed assets and/or intangible
assets. This clarification is significant when both the useful
lives and the methods of depreciation/ amortization are reestimated during the revaluation period.
IAS 24 – Related party disclosures

Ciclo anual de melhorias 2011-2013

The improvement to IAS 24 alters the definition of related
party, and all entities that provide management services to
the reporting entity or its parent entity of the reporting
entity come to be part of this concept .

IFRS 1 – Adopção pela primeira vez da IFRS

Annual cycle of improvements 2011-2013

A melhoria à IFRS 1 clarifica que um adoptante pela primeira
vez pode usar quer a versão anterior, quer a nova versão
de um normativo que, apesar de ainda não ser obrigatoriamente aplicável, está disponível para adopção antecipada.

IFRS 1 – First-time adoption of the IFRS

IFRS 3 – Concentração de actividades empresariais
A melhoria à IFRS 3 clarifica que a norma não é aplicável à
contabilização da constituição de qualquer acordo conjunto
segundo a IFRS 11, nas Demonstrações Financeira de acordo
conjunto.
IFRS 13 – Justo valor: mensuração e divulgação
A melhoria clarifica que a excepção à mensuração ao justo
valor de um portfolio numa base líquida é aplicável a todos
os géneros de contratos (incluído contratos não financeiros)
no âmbito da IAS 39.
IAS 40 – Propriedades de investimento
É necessário recorrer à IFRS 3 sempre que uma propriedade
de investimento é adquirida, para determinar se a aquisição
corresponde, ou não, a uma concentração de actividades
empresariais.
h) Novas normas do IASB ainda não endossadas pela UE
IFRS 9 – “Instrumentos financeiros – classificação e mensuração”
A IFRS 9 refere-se à primeira fase da nova norma sobre
instrumentos financeiros e prevê duas categorias de mensuração: o custo amortizado e o justo valor.

Improvements to IFRS 1 clarifies that a first-time adopter
may use either the previous version or the new version of a
standard that, although yet being not necessarily applicable,
is available for early adoption.
IFRS 3 – Business combinations
The improvement to IFRS 3 clarifies that the standard does
not apply to the accounting of the constitution of any joint
arrangement under IFRS 11 in the financial statements of the
joint arrangement.
IFRS 13 – Fair value: measurement and disclosure
The improvement clarifies that the exception to the fair value
measurement of a portfolio on a net basis is applicable to all
types of contracts (including non-financial contracts) under IAS 39.
IAS 40 – Investment property
IFRS 3 must be used when an investment property is
acquired, to determine whether the acquisition is or not a
business combination.
h) New IASB standards not yet endorsed by the EU
IFRS 9 – Financial Instruments - Classification and measurement
IFRS 9 refers to the first phase of the new standard on
financial instruments and provides two measurement
categories: amortised cost and fair value.
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Todos os instrumentos de capital são mensurados ao justo valor.

All capital instruments are measured at fair value.

Um instrumento financeiro é mensurado ao custo amortizado apenas quando a Entidade o detém para receber os fluxos de caixa contratuais e os fluxos de caixa representam o
nominal e juros. Caso contrário, os instrumentos financeiros
são valorizados ao justo valor por via de resultados.

A financial instrument is measured at amortised cost only if
the entity holds it to receive the contractual cash flows and
cash flows represent principal and interest. Otherwise, the
financial instruments are valued at fair value through profit
or loss.

Alteração à IFRS 9 – “Instrumentos financeiros – contabilidade de cobertura”

IAS 9 (amendment – Financial Instruments – hedge accounting

25. Notes to the Consolidated Financial Statements

Em 19 de Novembro de 2013 o IASB publicou a versão final
da fase III da IFRS 9, relativa à contabilidade de cobertura,
resultante de um extenso trabalho de revisão, que teve por
objectivo permitir que a contabilidade de cobertura passe
a estar alinhada com a gestão de risco das entidades ou
grupos.
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As alterações aos requisitos exigidos para a aplicação da
contabilidade de cobertura da fase III da IFRS 9 referem-se a: i) eliminação da avaliação quantitativa da eficácia de
cobertura, ii) permissão para que conjuntos mais alargados
de itens possam ser elegíveis como itens cobertos, e iii) permissão para diferir determinados impactos de instrumentos
de cobertura em Outros rendimentos integrais.
A entrada em vigor da fase III irá implicar a actualização
da documentação de cobertura das entidades, que passa a
exigir novas informações, como é o caso das fontes inesperadas de ineficácia de cobertura.

On November 19, 2013, the IASB published the final
version of Phase III of IFRS 9 relating to hedge accounting,
resulting in an extensive review, which aimed to allow hedge
accounting to be aligned with the risk-management of
entities or groups.
The changes to the requirements for the application of the
hedge accounting of Phase III of IFRS 9 relate to: i) elimination
of quantitative assessment of hedge effectiveness, ii)
permission for wider sets of items can be eligible as hedged
items and iii) permission to defer certain impacts of hedging
instruments in Other comprehensive income.
The entry into force of Phase III will entail updating the
hedging documentation of the entities and will require new
information, as in the case of unexpected sources of hedge
ineffectiveness.
i) Interpretations issued and not endorsed by the EU

i) Interpretações emitidas e não endossadas pela UE

IFRIC 21 - Levies

IFRIC 21 – “Taxas do Governo”

This interpretation relates to the accounting of government
levies, consisting of an interpretation of IAS 37 - Provisions,
contingent liabilities and contingent assets.

Esta interpretação refere-se à contabilização de taxas impostas pelos Governos, consistindo numa interpretação à IAS 37
– Provisões, passivos contingentes e activos contingentes.
A Interpretação tipifica as taxas do Governo, e os eventos
que dão origem à sua responsabilidade de pagamento, clarificando, dada a diversidade identificada na sua aplicação
prática, o momento em que estas devem ser reconhecidas.
4. Politicas Contabilísticas
4.1 Informação comparativa e alterações
Tal como referido no ponto 2., o Grupo procedeu a alterações na apresentação de contas, pelo que os valores apresentados não são comparáveis com os do exercício anterior.
As demonstrações financeiras de 2012, nomeadamente a posição financeira e a demonstração de resultados por natureza foram reexpressas de acordo com a nova apresentação,
apresentando-se de seguida a equivalência entre a apresentação anterior e a nova apresentação.

The interpretation typifies government levies, and the events
that give rise to their payment liability, clarifying, given the
diversity encountered in its practical application, the time
when they must be recognised.
4. Accounting Policies
4.1 Comparative information and changes
As mentioned in section 2, the Group made changes to n the
presentation of accounts, so the amounts presented are not
comparable with those of the preceding year.
The 2012 financial statements, particularly the financial
position and the statement of income by nature of expense
have been restated in keeping with the new presentation,
followed by presentation of the equivalence between the
previous and the new presentation.
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ACTIVO 2013
ASSETS 2013

ACTIVO 2012
ASSETS 2012

Caixa e disponibilidades em bancos centrais
Cash and balances at central banks
Disponibilidades em outras instituições de crédito
Balances with other credit institutions
Activos financeiros detidos para negociação
Financial assets held for trading
Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados
Other financial assets at fair value through profit or loss
Outros activos financeiros
Other financial assets
Activos financeiros disponíveis para venda
Available-for-sale financial assets
Aplicações em instituições de crédito
Placements with credit institutions
Crédito a clientes
Loans & advances to customers
Empréstimos a associadas e filiais
Loans to associates and affiliates
Propriedades de investimento
Investment properties
Outros activos tangíveis
Other tangible assets
Activos intangíveis
Intangible assets
Goodwill
Goodwill
Investimentos em filiais e subsidiárias excluidas da consolidação
Investments in associates and affiliates excluded from the consolidation
Activos por impostos correntes
Current tax assets
Activos por impostos diferidos
Deferred tax assets
Gastos a reconhecer e devedores por acréscimo
Expenses to be recognised and debtors accruals
Outros activos
Other assets

Caixa e equivalentes de caixa
Cash & cash equivalents
Caixa e equivalentes de caixa
Cash & cash equivalents
Outros activos não correntes
Other non-current assets
Activos não correntes detidos para venda / Passivos não correntes detidos para venda
Non-current assets held for sale / Non-current liabilities held for sale
Outros activos não correntes
Other non-current assets
Caixa e equivalentes de caixa
Cash & cash equivalents
Outras contas a receber clientes
Other trade receivables
Outras contas a receber
Other receivables
Propriedades de investimento
Investment properties
Activos fixos tangíveis
Tangible fixed assets
Outros activos intangíveis
Other intangible assets
Goodwill
Goodwill
Investimentos financeiros em associadas
Financial investments in associates
Outras contas a receber
Other receivables
Activos por impostos diferidos
Deferred tax assets
Outras contas a receber + Diferimentos
Other receivables + deferrals
Outros activos não correntes + Outras contas a receber clientes+Outras
contas a receber outras + Inventários
Other non-current assets + Other trade receivables + Other + Inventories

Total do Activo
Total Assets

Total do Activo
Total Assets

PASSIVO E CAPITAL PRÓPRIO 2013
LIABILITIES & EQUITY 2013

PASSIVO E CAPITAL PRÓPRIO 2012
LIABILITIES & EQUITY 2012

Recursos de outras instituíções de crédito
Amounts owed to other credit institutions
Responsabilidades representadas por títulos
Debt securities
Empréstimos de associadas e filiais
Loans by associates and affiliates
Provisões
Provisions
Passivos por impostos correntes
Current tax liabilities
Passivos por impostos diferidos
Deferred tax liabilities
Credores por acréscimo e rendimentos a reconhecer
Creditor accruals and income pending recognition
Outros passivos
Other liabilities
Total do Passivo
Total Liabilities

Empréstimos
Borrowings
Empréstimos por obrigações
Bond loans
Outras contas a pagar
Other payables
Provisões e ajustamentos
Provisions & adjustments
Outras contas a pagar
Other payables
Passivos por impostos diferidos
Deferred tax liabilities
Outras contas a pagar + Diferimentos
Other accounts payable + deferrals
Fornecedores + Outras contas a pagar + Responsabilidades por beneficios de reforma
Suppliers + Other payables + Retirement benefits liabilities
Total do Passivo
Total Liabilities

Capital
Equity capital
Prémios de emissão
Issue premiums
Acções próprias
Treasury shares
Reservas de reavaliação
Revaluation reserves
Outras reservas e resultados transitados
Other reserves and retained earnings
Resultado do exercício
Income for the period

Capital
Equity capital
Prémios de emissão
Issue premiums
Acções próprias
Treasury shares
Reservas + Reserva de Conversão Cambial
Reserves + Currency translation reserve
Reservas + Resultados transitados
Reserves + Retained earnings
Resultado Líquido do período
Net income for the period

Total
Total
Total
Total

Total
Total
Total
Total

dos Capitais Próprios
Equity
do Passivo e dos Capitais Próprios
Liabilities & Equity

dos Capitais Próprios
Equity
do Passivo e dos Capitais Próprios
Liabilities & Equity
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Consolidated statement of income by nature of expense

Demonstração dos Resultados 2013
Demonstração dos Resultados 2013

Demonstração dos Resultados 2012
Demonstração dos Resultados 2012

Juros e rendimentos similares
Interest & similar income
Juros e encargos similares
Interest & similar costs
Margem Financeira Estrita
Strict Net Interest Income
Rendimentos de instrumentos de capital
Returns on capital instruments
Resultados de activos e passivos avaliados ao justo valor através de resultados
Results of financial assets & liabilities at fair value through profit or loss
Resultados de alienação de outros activos
Results of sale of other assets
Outros resultados de exploração
Other operating income

Resultados Financeiros
Financial results
Resultados Financeiros
Financial results

Produto da actividade
Product of the business

Ganhos/Perdas em Empresas do Grupo
Gains/losses on Group companies
Resultados Financeiros
Financial results
Outros proveitos operacionais
Other operating income
Prestação de serviços + Outros Proveitos Operacionais +
Outros Gastos Operacionais
Services rendered + Other operating income & gains + Other
operating costs

Custos com pessoal
Staff costs

Gastos com o Pessoal
Staff Costs

Gastos gerais administrativos
General administrative costs

Fornecimentos e Serviços Externos
Third-party Supplies & Services

Amortizações do exercício
Depreciation charges for the period

Gastos de Depreciação e de Amortização
Depreciation & amortisation costs

Provisões Líquidas de reposições e anulações
Provisions net of items written back and written off

Provisões
Provisions

Imparidade em outros activos financeiros líquida de reversões e Imparidade
recuperações
Impairment
Impairment of other financial assets net of reversals and recoveries
Imparidade em outros activos líquida de reversões e recuperações
Impairment of other assets net of reversals and recoveries

Imparidade
Impairment

Resultado antes de impostos e de interesses minoritários
Income before taxes and non-controlling interests
Impostos diferidos
Deferred taxes

Gastos (Rendimentos) de impostos
Tax Spending (Income)

Impostos correntes sobre lucros
Current taxes on profits

Gastos (Rendimentos) de impostos
Tax Spending (Income)

Resultado
Net income
Resultado atribuível que não controlam
Profit attributable to non-controlling interests

Resultado atribuível a interesses que não controlam
Profit attributable to non-controlling interests

Resultado do exercício
Net income for the period

Resultado Líquido do Período
Net Income for the Period

Resultado por acção básico
Basic earnings per share

Resultado por acção básico
Basic earnings per share

Resultado por acção diluído
Diluted earnings per share

Resultado por acção diluído
Diluted earnings per share

Da aplicação das normas mencionadas na Nota 3 (normas
que não foram adoptadas e cuja aplicação é obrigatória apenas em exercícios futuros), a alteração na IAS 19 revista
– Benefícios pós-emprego obrigou à reexpressão de contas
com efeitos a 1 de Janeiro de 2012.

Application of the standards described in Note 3 (standards
that have not been adopted, application of which is
mandatory only in future periods) the change in IAS 19
revised - Post-employment benefits, required restatement of
accounts with effect from 1 January 2012.

Assim após a reexpressão a demonstração da posição financeira é a seguinte:

So after the restatements the Statement of financial position
is as follows:
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Sendo a demonstração dos resultados como se segue:

And the Statement of income is as follows:

Demonstração dos Resultados
Statement of Income
Juros e rendimentos similares
Interest & similar income
Juros e encargos similares
Interest & similar costs

NOTAS

Dez-12 Aprovado

Dez-12 Reexpresso

910 148

1 955 824

1 955 824

(5 937 818)

(2 395 826)

(2 395 826)

(5 027 670)

(440 002)

(440 002)

40

5 324 541

5 915 360

5 915 360

40

(351 042)

(418 413)

(418 413)

4 973 499

5 496 947

5 496 947

Dec-13

39
39

Margem Financeira Estrita
Strict Net Interest Income
Rendimentos de serviços e comissões
Services and commissions income
Encargos com serviços e comissões
Services and commissions costs

25. Notes to the Consolidated Financial Statements

Comissões Líquidas
Net Commissions
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Rendimentos de instrumentos financeiros
Returns on capital instruments
Resultados de alienação de outros activos financeiros
Results of the sale of other financial assets
Resultado de reavaliação cambial
Currency revaluation results
Outros resultados de exploração
Other operating results

1 030 034

527 796

527 796

41

28 715

(534 117)

(534 117)

41

(2 146 395)

74 657

74 657

42

10 526 027

1 339 034

1 339 034

9 384 210

6 464 315

6 464 315

43

(4 640 649)

(6 531 158)

(6 506 999)

44

(7 974 712)

(4 305 471)

(4 305 471)

(384 860)

(362 793)

(362 793)

(11 199 422)

(11 175 263)

Custos de Estrutura
Overheads
Provisões Líquidas de reposições e anulações
Provisions net of items written back and written off
Imparidade em outros activos líquida de reversões e recuperações
Impairment of other assets net of reversals and recoveries
Resultados de associadas e empreendimentos conjuntos (equivalência patrimonial)
Results of associates and joint ventures (equity method)

Dec-12 Approved Dec-12 Restated

41

Produto da actividade
Product of the business
Custos com pessoal
Staff costs
Gastos gerais administrativos
Operating revenues
Depreciações/Amortizações do exercício
Depreciation(amortisation charges for the period

Dez-13

NOTES

(13 000 221)
30

(1 572 432)

340 435

340 435

45

(29 328)

(2 017 427)

(2 017 427)

10 444 104

(258 339)

(258 339)

5 226 332

(6 670 439)

(6 646 280)

21

(1 390 750)

(83 251)

(83 251)

21

(900 255)

(334 098)

(334 098)

Resultado consolidado
Consolidated Net Income

2 935 327

(7 087 788)

(7 063 629)

Resultados de activos financeiros disponíveis para venda
Results of available-for-sale financial assets
Resultado atribuível a interesses que não controlam
Profit attributable to non-controlling interests

-

16 124 389

16 124 389

(143 549)

-

-

Resultado consolidado do Grupo Orey
Consolidated net profit of the Orey Group

3 078 876

9 036 602

9 060 760

46

0,260

0,762

0,764

46

0,260

0,762

0,764

Resultado antes de impostos e de interesses minoritários
Income before taxes and non-controlling interests
Impostos diferidos
Deferred taxes
Impostos correntes sobre lucros
Corporation tax

Resultado por acção básico
Basic earnings per share
Resultado por acção díluido
Diluted earnings per share

(Euro)
(Euro)
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A preparação das demonstrações financeiras consolidadas
do Grupo obriga a Administração a proceder a julgamentos e
estimativas que afectam os valores reportados de proveitos,
gastos, activos, passivos e divulgações.

4.2 Judgements, Estimates and Assumptions
Preparation of the Group’s consolidated financial statements
obliges the Board to make judgements and estimates that
affect the amounts reported for income, costs, assets,
liabilities and disclosures.

Contudo, a incerteza em volta destas estimativas e julgamentos podem resultar em ajustamentos futuros susceptíveis de afectar os activos e passivos futuros. Estas estimativas foram determinadas com base na melhor informação
disponível à data de preparação das demonstrações financeiras consolidadas.

Nevertheless, the uncertainty surrounding such estimates
and judgements may lead to future adjustments that might
affect future assets and liabilities. These estimates were
determined on the basis of the best available information
at the time of preparation of the consolidated financial
statements.

Esta informação baseia-se em eventos históricos, na experiência acumulada e expectativas sobre eventos futuros. No
entanto poderão ocorrer eventos em períodos subsequentes
que, em virtude da sua tempestividade, não foram considerados nestas estimativas.

This information is based on historic events, accumulated
experience and expectations about future events.
Nevertheless, events may occur in subsequent periods that,
by virtue of their timing, have not been included in these
estimates.

As estimativas e julgamentos que apresentam um risco
significativo de originar um ajustamento material no valor
contabilístico reflectido nas demonstrações financeiras consolidadas do exercício incluem:

Estimates and judgements that involve a significant risk
of causing a material adjustment to the carrying amount
reflected in the consolidated financial statements, include:

4.2.1 Vida útil de activos tangíveis e intangíveis

4.2.1 Useful life of tangible and intangible assets

A vida útil de um activo é o período durante o qual uma
entidade espera que esse activo esteja disponível para seu
uso e deve ser revista pelo menos no final de cada exercício
económico.

The useful life of an asset is the period over which an entity
expects that the asset is available for use and must be
reviewed at least at each financial year.

O método de amortização/depreciação a aplicar e as perdas
estimadas decorrentes da substituição de activos antes do fim
da sua vida útil, por motivos de obsolescência tecnológica,
é essencial para determinar a vida útil efectiva de um activo.

The amortization / depreciation method to be applied and
the estimated losses resulting from the replacement of
assets before the end of their useful life, due to technological
obsolescence, is essential to determine the actual useful
effective life of an asset.

Estes parâmetros são definidos de acordo com a melhor estimativa da gestão, para os activos e negócios em questão,
considerando também as práticas adoptadas por empresas
dos sectores em que o Grupo opera.

These parameters are defined in keeping with management’s
best estimate, for the assets and businesses concerned,
also considering the practices adopted by companies in the
sectors in which the Group operates.

4.2.2 Imparidade
A determinação de perdas por imparidade, caso existam indícios, pode ter influência de vários factores, sejam elas de
disponibilidade futura de financiamentos, custo de capital,
a estrutura regulatória do mercado ou outras alterações. Os
indicadores na determinação da imparidade envolvem fluxos de caixa esperados, taxas de desconto aplicáveis, vidas
úteis e valores residuais, que a Administração tem em conta
na tomada de decisão.
4.2.3 Impostos diferidos activos
São reconhecidos impostos diferidos activos para todos os
prejuízos recuperáveis na medida em que seja provável que
venha a existir lucro tributável contra o qual as perdas possam ser utilizadas.

4.2.2 Impairment
Determination of impairment losses, if there any signs
thereof, may be influenced by several factors, be they the
future availability of financing, cost of capital, the regulatory
structure of the market or other changes. The indicators in
the determination of impairment involve of expected cash
flows, discount rates applicable, useful lives and residual
values, which the Board takes into account in taking
decisions.
4.2.3 Deferred tax assets
Deferred tax assets are recognised for all recoverable losses
to the extent that it is likely that there will be taxable profits
against which losses can be utilised.

Tendo em conta o contexto de crise e o impacto que pode
ter nos resultados futuros, torna-se necessário julgamento
por parte do Conselho de Administração para determinar
a quantia de impostos diferidos activos que podem ser reconhecidos tendo em conta a data e quantia prováveis de
lucros futuros tributáveis.

Taking into account the context of crisis and the impact it
may have on future results, judgement is required of the
Board of Directors to determine the amount of deferred
tax assets that can be recognised, taking into account the
probable date and amount of future taxable profits.

4.2.4 Justo valor dos instrumentos financeiros

4.2.4 Fair value of the financial instruments

Quando o justo valor dos activos e passivos financeiros à
data de relato financeiro não é determinável com base em
mercados activos, este é determinado com base em técnicas
de avaliação que incluem o modelo dos fluxos de caixa descontados ou outros modelos apropriados nas circunstâncias.
Os dados para estes modelos são retirados, sempre que
possível, de variáveis observáveis no mercado mas quando
tal não é possível, torna-se necessário um certo grau de
julgamento para determinar o justo valor, o qual abrange
considerações sobre o risco de liquidez, o risco de crédito
e volatilidade.

When the fair value of financial assets and liabilities at the
financial reporting date is not determinable on the basis
of active markets, it is determined based on valuation
techniques that include the discounted cash-flow or other
models appropriate in the circumstances. The data for these
models are taken, whenever possible, from observable
market variables, but where this is not possible, a certain
degree of judgement is required to determine the fair value,
which includes considerations as to the liquidity risk, the
credit risk and volatility.
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4.2 Julgamentos, Estimativas e Pressupostos

Non-current assets and liabilities classified as held for sale in
2012 also came to be dully consolidated during the period.
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Também os activos e passivos não correntes classificados
como detidos para venda em 2012, passaram durante o ano
a consolidar-se integralmente.
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4.2.5 Revalorização de activos fixos tangíveis

4.2.5 Revaluation of tangible fixed assets

Os Terrenos e Edifícios são mensurados pelo método da
revalorização, sendo o justo valor determinado sempre que
o valor contabilístico difira substancialmente do justo valor,
através de uma avaliação efectuada por avaliadores profissionais qualificados e independentes.

Land and buildings are measured using the revaluation
method, the fair value being determined whenever the
carrying amount differs materially from fair value, through a
valuation performed by independent qualified professional
valuers.

4.2.6 Justo valor da Propriedades de Investimento
As propriedades de investimento são mensuradas ao justo
valor.

25. Notes to the Consolidated Financial Statements
25. Anexo às Demonstrações Financeiras Consolidadas

Investment property is measured at fair value.

A empresa decidiu adoptar o modelo do justo valor recorrendo
a avaliações de profissionais qualificados e independentes.

The company decided to adopt the fair-value model using
valuations by qualified, independent professionals.

4.2.7 Reconhecimento de prestações de serviços e dos gastos inerentes

4.2.7 Recognition of services rendered and inherent costs

O Grupo reconhece os réditos e os respectivos gastos no
momento em que os mesmos se tornam efectivos, ou seja,
no momento em que a prestação de serviços é efectuada ou
gasto é realizado.
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4.2.6 Fair value of Investment Property

A utilização deste método requer que o Grupo estime os
réditos de serviços a prestar inerentes aos gastos efectivos
já registados e os gastos a reconhecer inerentes a serviços
já prestados e já totalmente reconhecidos como rédito do
exercício.
4.2.8 Provisões para impostos

The Group recognises revenue and respective costs at the
time that they become effective, that is, the moment when
the service is provided of the cost incurred.
Use of this method requires that the Group estimate the
revenue of the services to be rendered in respect of the
actual costs already booked and the costs to the recognised
in services already rendered and full recognised as revenue
for the year.
4.2.8 Provisions for taxes

O Grupo, tendo em conta as responsabilidades reconhecidas, entende que das eventuais revisões das declarações
fiscais não resultarão correcções materiais nas demonstrações financeiras que requeiram a constituição de qualquer
provisão por impostos, além das que já estão reconhecidas.

Taking into account the liabilities recognised, the Group
believes that any revision of these tax returns will not result
in material corrections to the financial statements requiring
the establishment of any provision for taxes, other than
those already recognised.

4.2.9 Provisões

4.2.9 Provisions

O reconhecimento de provisões tem inerente a determinação
da probabilidade de saída de fluxos futuros e a sua mensuração com fiabilidade. Estes factores estão muitas vezes dependentes de acontecimentos futuros e nem sempre sob o
controlo do Grupo pelo que poderão conduzir a ajustamentos significativos futuros, quer por variação dos pressupostos utilizados, que pelo futuro reconhecimento de provisões
anteriormente divulgadas como passivos contingentes.

Recognition of provisions is entails determining the
likelihood of future outflows and their reliable measurement.
These factors are often dependent on future events not
always under the control of the Group that may lead to
significant future adjustments due both to changes in the
assumptions made, and to future recognition of provisions
previously disclosed as contingent liabilities.

4.2.10 Pressupostos actuariais

4.2.10 Actuarial assumptions

A determinação das responsabilidades com pensões de reforma requer a utilização de pressupostos e estimativas de
natureza demográfica e financeira que podem condicionar
significativamente os montantes de responsabilidades apurados em cada data de relato. As variáveis mais sensíveis
referem-se à taxa de actualização das responsabilidades, à
taxa de rendimento estimada para os activos e às tabelas
de mortalidade.

The determination of liabilities for retirement pensions
requires the use of assumptions and estimates of a
demographic and financial nature which may significantly
affect the amount of liabilities determined at each reporting
date. The more sensitive variables refer to the updating
rate of the liabilities, the rate of return on assets and the
mortality tables.

4.1 Princípios de consolidação

4.1 Consolidation principles

Os métodos de consolidação adoptados pelo Grupo são os
seguintes:

The consolidation methods adopted by the Group are as
follows:

4.1.1 Participações financeiras em empresas do Grupo

4.1.1 Financial holdings in Group companies

As participações financeiras em empresas relativamente às
quais o Grupo está exposto a, ou tem direitos sobre, os retornos variáveis gerados, em resultado do seu envolvimento
com a entidade, e tem a capacidade de afectar esses retorno
variáveis através do poder que exerce sobre as actividades
relevantes da entidade.

Financial holdings in companies to which the Group is
exposed, or has rights to the variable returns generated as
a result of its involvement with the entity and has the ability
to affect these variables returns through the power that is
exerts over the relevant activities of the entity.

A entidade apresenta contas consolidadas do Grupo constituído por ela própria e por todas as Subsidiárias nas quais:

The entity presents consolidated accounts of the Group
comprising it and all subsidiaries in which:

-- Independentemente da titularidade do capital, se verifique que, em alternativa:

-- Regardless of the ownership of capital, it is found that,
alternatively:

-- Pode exercer, ou exerce efectivamente, influência dominante ou controlo;
-- Exerce a gestão como se as duas constituíssem uma única
entidade;

-- It can exercise, or actually exercises, dominant influence
or control;
-- It exercises management as if the two constituted a single
entity;
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-- Tem o direito de designar ou de destituir a maioria dos titulares do órgão de gestão de uma entidade com poderes para gerir as políticas financeiras e operacionais dessa entidade;
-- Exerce uma influência dominante sobre uma entidade, por força de um contrato celebrado com esta
ou de uma outra cláusula do contrato social desta;
-- Detém pelo menos 20 % dos direitos de voto
e a maioria dos titulares do órgão de gestão
de uma entidade com poderes para gerir as políticas financeiras e operacionais dessa entidade, que tenham estado em funções durante o
exercício a que se reportam as demonstrações
financeiras consolidadas, bem como, no exercício precedente e até ao momento em que estas
sejam elaboradas, tenham sido exclusivamente
designados como consequência do exercício dos
seus direitos de voto;
-- Dispõe, por si só ou por força de um acordo
com outros titulares do capital desta entidade,
da maioria dos direitos de voto dos titulares do
capital da mesma.

-- It has the majority if the voting rights, unless it
is shown that these rights do not confer control;
-- It has the right to appoint or remove a majority
of the members of the governing body of an
entity with the power to govern the financial and
operating policies of an entity;
-- Exercises dominant influence over an entity,
by virtue of a contract concluded with it or of
another clause of its articles of association;
-- Holds at least 20% of the voting rights and a
majority of the members of the governing body
of an entity with the power to manage the
financial and operating policies of an entity that
have been in office during the financial year
to which the consolidated financial statements
relate, and that, in the preceding financial year
and until such time as they are drawn up, have
been exclusively appointed as a result of the
exercise of their voting rights;
-- It has, alone or by virtue of an agreement with
other shareholders of that entity, the majority
of the voting rights of the holders of its share
capital.

A existência e o efeito dos direitos de voto potenciais que
sejam correntemente exercíveis ou convertíveis são considerados quando se avalia se existe ou não controlo.

The existence and effect of potential voting rights that are
currently exercisable or convertible are considered when
assessing whether or not there is control.

As subsidiárias são consolidadas pelo método da consolidação integral desde a data de aquisição sendo esta a data na
qual o Grupo obtém controlo, e continuam a ser consolidadas até à data em que o controlo deixa de existir.

Subsidiaries are consolidated using the full consolidation
method from the date of acquisition, which is the date
on which the Group obtains control, and continue to be
consolidated until the date that control ceases.

As demonstrações financeiras das subsidiárias são preparadas a partir da mesma data de relato que a casa-mãe,
usando políticas contabilísticas consistentes.

The financial statements of subsidiaries are prepared on the
same reporting date as that of the parent company, using
consistent accounting policies.

Todos os saldos e os ganhos e perdas ainda não realizados resultantes de transacções intragrupo são eliminados por inteiro.

All balances and gains and losses not yet realised resulting
from intra-group transactions are eliminated in full.

Os interesses que não controlam são apresentados separadamente. As transacções com interesses que não controlam que resultam em aquisição ou perda de controlo são
contabilizadas como transacções de capital próprio, isto é
transacções entre accionistas nessa capacidade. A diferença
entre o justo valor do valor pago e o valor contabilístico dos
activos líquidos da subsidiária são registados em Capitais
Próprios. Os ganhos ou perdas resultantes de alienações a
favor de interesses que não controlam também são reconhecidos em Capitais Próprios.

Non-controlling interests are presented separately. Transactions
with non-controlling interests arising on acquisition or loss
of control are accounted for as equity transactions, that
is, transactions between shareholders in that capacity. The
difference between the fair value of the amount paid and the
carrying value of the net assets of the subsidiary is recorded
in Equity. Gains or losses on disposals in favour of noncontrolling interests are also recorded in Equity.

É utilizado o método de compra para contabilizar a aquisição das subsidiárias. O custo de uma aquisição é mensurado pelo justo valor dos bens entregues, dos instrumentos
de capital emitidos e dos passivos incorridos, ou assumidos
na data de aquisição, adicionados dos custos directamente
atribuíveis à aquisição, tal como previsto na IFRS 3 – Concentrações de actividades empresariais. Os custos relacionados com a aquisição são reconhecidos como gastos do
exercício quando incorridos.
O excesso do custo de aquisição relativamente à parcela
do Grupo no justo valor dos activos líquidos identificáveis
e passivos contingentes adquiridos é reconhecido como
Goodwill. Se o custo de aquisição for inferior àquele justo
valor dos activos líquidos da subsidiária adquirida a diferença é reconhecida directamente na demonstração dos resultados no exercício em que é apurada, depois de reavaliar o
processo de identificação e mensuração do justo valor dos
activos líquidos e passivos contingentes.

The purchase method is used in the accounting of acquisition
of subsidiaries. The cost of an acquisition is measured at
the fair value of the assets delivered, of equity instruments
issued and of the liabilities incurred or assumed as of the
date of acquisition, plus costs directly attributable to the
acquisition, as set out in IFRS 3 - Business combinations
. Costs related with o the acquisition are recognised as
expenses for the year they are incurred.
The excess of the acquisition cost over the Group’s
share of the fair value of the identifiable net assets and
contingent liabilities acquired is recognised as Goodwill. If
the acquisition cost is lower than the fair value of the net
assets of the subsidiary acquired the difference is recognized
directly in the income statement for the year in which it is
determined, after reassessing the process of identification
and measurement of the fair value of the net assets and
contingent liabilities.

25. Notes to the Consolidated Financial Statements

-- Tem a maioria dos direitos de voto, excepto se
se demonstrar que esses direitos não conferem
o controlo;

-- If it owns share capital:
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-- Sendo titular de capital:
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No processo de consolidação, as transacções, saldos e ganhos não realizados em transacções intragrupo e dividendos
distribuídos entre empresas do grupo são eliminados. As
perdas não realizadas são também eliminadas, excepto se
a transacção revelar evidência da existência de imparidade
nos activos transferidos e ainda não alienados.
As políticas contabilísticas utilizadas pelas subsidiárias na
preparação das suas demonstrações financeiras individuais
foram alteradas, sempre que necessário, de forma a garantir
consistência com as políticas adoptadas pelo Grupo.

25. Notes to the Consolidated Financial Statements

Às diferenças temporárias que surgiram da eliminação dos
resultados provenientes de transacções intragrupo foi aplicado o disposto na IAS 12 — Impostos sobre o Rendimento.
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O capital próprio e o resultado líquido das subsidiárias que
são detidos por terceiros alheios ao Grupo, são apresentados nas rubricas de Interesses que não controlam na demonstração da posição financeira (de forma autónoma dentro do capital próprio) e na Demonstração consolidada dos
resultados, respectivamente. Na data de cada concentração
das actividades empresariais os valores atribuíveis aos Interesses que não controlam são determinados aplicando a
percentagem de interesse detida por eles ao justo valor dos
activos líquidos identificáveis e passivos contingentes adquiridos.
4.1.2 Investimentos financeiros em Associadas / Empreendimentos Conjuntos

In the consolidation process, transactions, balances and
unrealised gains on intra-group transactions and dividends
distributed among Group companies are eliminated.
Unrealised losses are also eliminated unless the transaction
provides evidence of impairment of the assets transferred
and not yet sold.
The accounting policies used by subsidiaries in preparing
their separate financial statements have been altered, where
necessary, to ensure consistency with the policies adopted
by the Group.
The provisions of IAS 12 - Income Taxes were applied to
temporary differences that arose from the elimination of the
results of intra-group transactions.
The equity and net income of the subsidiaries owned by
third parties foreign to the Group are presented under Noncontrolling interests in the statement of financial position
(separately, under equity) and in the Consolidated statement
of income, respectively. On the date of each concentration
of corporate activities, the amounts attributable to noncontrolling interests are determined by applying the
percentage of the interest held by them to the fair value of
the identifiable net assets and contingent liabilities acquired.
4.1.2 Financial investments in Associates / Joint Ventures

Estão valorizados de acordo com o método de equivalência
patrimonial os investimentos em entidades associadas, definindo-se como tal as entidades nas quais a Sociedade exerce uma
influência significativa e que não são nem Subsidiárias nem
Empreendimentos Conjuntos. Os empreendimentos conjuntos
também são mensurados nas demonstrações financeiras consolidadas através do método de equivalência patrimonial.

Investments in associates, defined as such entities over
which the Company exercises significant influence and
neither subsidiaries nor joint ventures, are valued in
accordance with the equity method. Joint ventures are also
measured in the consolidated financial statements using the
equity method.

As “Associadas” são entidades sobre as quais o Grupo tem
entre 20% e 50% dos direitos de voto, ou sobre as quais
a Grupo tenha influência significativa, mas que não possa
exercer o seu controlo.

Associates are entities over which the Group holds between
20% and 50% of the voting rights, or over which the Group
has significant influence, but cannot exercise its control.

A classificação dos investimentos financeiros em empreendimentos conjuntos é determinada com base em acordos
parassociais que regulam o acordo conjunto e exigem unanimidade das decisões.
O método da equivalência patrimonial foi utilizado a partir
da data em que cada uma das participadas se enquadrou
nas categorias acima referidas de associada ou de empreendimentos conjuntos.

The classification of financial investments in joint ventures
is determined on the basis of shareholder agreements
governing the joint arrangement and require unanimous
decisions.
The equity method was used as from the date on which
each of the subsidiaries fell within the aforesaid categories
of associates or joint ventures.

Na data da aquisição do investimento, a diferença entre o
custo do investimento e a parte do Grupo no justo valor dos
activos, passivos e passivos contingentes identificáveis da
adquirida foi contabilizada de acordo com a IFRS 3 — Concentrações de Actividades Empresariais. Desta forma:

On the date of acquisition of the investment, the difference
between the cost of investment and the Group’s share of the
fair value of the assets, liabilities and contingent liabilities
acquired was accounted for in accordance with IFRS 3 –
Business Combinations. Therefore:

-- O Goodwill relacionado, deduzido de perdas acumuladas
de imparidade, foi incluído na quantia escriturada do investimento. Contudo, a amortização desse Goodwill não é
permitida e não é portanto incluída na determinação dos
resultados resultantes de participadas;

-- The related goodwill, less accumulated impairment losses,
was included in the carrying amount of the investment.
However, amortisation of that Goodwill is not permitted
and is therefore not included in determining the results
of subsidiaries;

-- O excesso da parte do Grupo no justo valor dos activos,
passivos e passivos contingentes identificáveis das participadas acima do custo do investimento foi excluído da
quantia escriturada do investimento e foi incluído como
rendimento nos resultados do período em que o investimento foi adquirido.

-- The excess of the Group’s share in the fair value of the
assets, liabilities and identifiable contingent liabilities
of the subsidiaries over the cost of the investment was
excluded from the carrying amount of the investment and
was included as income in the results of the period in
which the investment was acquired.

Transacções, saldos e ganhos não realizados em transacções
com empresas do Grupo são eliminados. Perdas não realizadas são igualmente eliminadas, mas consideradas como um
indicador de imparidade para o activo transferido.
Subsequentemente à data de aquisição a quantia escriturada dos
investimentos em associadas e empreendimentos conjuntos:
-- Foi aumentada ou diminuída para reconhecer a parte nos
resultados das participadas depois da data da aquisição;

Transactions, balances and unrealised gains on transactions
with Group companies are eliminated. Unrealised losses are
also eliminated, but are considered an impairment indicator
for the asset transferred.
Subsequent to the acquisition date the carrying amount of
investments in associates and joint ventures:
-- Was increased or reduced to recognise the share of the
subsidiaries’ results after the date of acquisition;
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-- Foi diminuída pelas distribuições de resultados recebidas;

-- Was decreased by dividend distributions received;

-- Foi aumentada ou diminuída para reflectir, por contrapartida de Capitais Próprios, alterações no interesse proporcional do Grupo nas participadas resultantes de alterações nos capitais próprios destas que não tenham sido
reconhecidas nos respectivos resultados. Tais alterações
incluem, entre outras situações, as resultantes da Revalorização de Activos Fixos Tangíveis e das diferenças de
transposição de moeda estrangeira.

-- Was increased or reduced to reflect, against equity,
changes in the Group’s proportionate interest in the
subsidiaries arising from changes in their equity not been
recognised in the respective profit or loss. Such changes
include, among other situations, those resulting from the
revaluation of Tangible Fixed Assets and from currency
translation differences.

-- As demonstrações financeiras das participadas já estavam
preparadas, ou foram ajustadas extra contabilisticamente,
de forma a reflectir as mesmas políticas contabilísticas do
Grupo antes de poderem ser usadas na determinação dos
efeitos da equivalência patrimonial;

-- The financial statements of the subsidiaries had already
been prepared, or were adjusted extra-accounting, to
reflect the same accounting policies as those of the Group
before they can be used to determine the effects of the
equity method;

-- As demonstrações financeiras das participadas usadas
na determinação dos efeitos da equivalência patrimonial
reportam-se à mesma data das do Grupo ou se, diferente,
não diferem mais do que três meses em relação às do
Grupo;

-- The financial statements of the subsidiaries used in
determining the effects of the equity method are referred
to the same date as those of the Group or, if different, do
not differ more than three months in relation to those of
the Group;

-- Os resultados provenientes de transacções «ascendentes»
e «descendentes» entre um investidor (incluindo as suas
subsidiárias consolidadas) e uma associada/empreendimento conjunto são reconhecidos nas demonstrações
financeiras do investidor somente na medida em que
correspondam aos interesses de outros investidores na
associada, não relacionados com o investidor;

-- The results of ‘ascending’ and ‘descending’ between
an investor (including its consolidated subsidiaries)
and an associate/ joint venture are recognised in the
investor’s financial statements only to the extent that
they correspond to the interests of other investors in the
associate not related to the investor;

-- Quando o valor do investimento fica reduzido a zero, as
perdas adicionais são tidas em conta mediante o reconhecimento de um passivo sempre que a empresa incorre em
obrigações legais ou construtivas. Quando posteriormente
as participadas relatam lucros, o Grupo retoma o seu reconhecimento apenas após a sua parte nos lucros igualar
a parte das perdas não reconhecidas.
O Grupo avalia, a cada data de relato, eventuais indicadores
de imparidade referentes aos seus investimentos em Associadas, de modo a determinar se estes investimentos estão
em imparidade a estas datas. As perdas de imparidade são
calculadas como sendo a diferença entre o valor recuperável
da associada/empreendimento conjunto e o seu valor contabilístico, quando o valor recuperável for inferior ao valor
contabilístico.
4.1.3 Conversão de demonstrações financeiras expressas em
moeda estrangeira
Caso a empresa seja estrangeira os activos e passivos das
demonstrações financeiras são convertidos para a moeda
funcional do Grupo, o Euro, utilizando as taxas de câmbio
à data da demonstração da posição financeira. Os gastos e
rendimentos bem como os fluxos de caixa são convertidos
para Euros utilizando a taxa de câmbio da data transacção. As diferenças cambiais resultantes da conversão são
registadas na rubrica de Reserva de conversão cambial, as
diferenças até 1 de Janeiro de 2004, data de transição para
as “IFRS”, são anuladas por contrapartida da rubrica de Resultados transitados.
O Goodwill e ajustamentos de justo valor que resultam da
aquisição de empresas estrangeiras, que são considerados
activos e passivos da entidade adquirida são transpostas
para Euros utilizando a taxa de câmbio do final do exercício.

-- When the value of the investment is reduced to zero,
additional losses are taken into account by recognition of
a liability where the company incurs legal or constructive
obligations. If, later, the subsidiaries reports profits, the
Company returns to their recognition only after its share
of the profits only after its share of the profits equals the
share of unrecognised losses.
The Group assesses on each reporting date any indicators
of impairment relating to its investments in associates, in
order to determine whether these investments are impaired
on these dates. Impairment losses are calculated as the
difference between the recoverable amount of the associate/
joint venture and its carrying amount when the recoverable
amount is less than the carrying amount.
4.1.3 Translation of financial statements denominated in foreign currency
If the company is foreign the assets and liabilities of the
financial statements are translated into the Group’s reporting
currency, the euro, using the exchange rates ruling at the
date of the statement of financial position. The costs and
income as well as the cash flows are translated into euros
using the exchange rate ruling on the transaction date.
Exchange differences arising on translation are recorded
as a currency-translation reserve, and the differences up to
January 1, 2004, the date of transition to IFRS, are written off
against Retained earnings.
Goodwill and fair value adjustments arising from the
acquisition of foreign companies, which are considered
assets and liabilities of the acquired entity, are translated
into euros using the exchange rate ruling at the year-end.

Na alienação de uma empresa estrangeira, o valor correspondente à diferença cambial acumulada é reconhecida
como ganho ou perda na demonstração de resultados, caso
exista perda de controlo, ou para interesses que não controlam caso não se verifique a perda de controlo.

On disposal of a foreign company, the amount of the
accumulated exchange difference is recognised as gain or
loss in the income statement if there is loss of control or
to non-controlling interests if such loss of control does not
occur.

As cotações utilizadas na conversão de moeda local para
euros foram as seguintes:

The rates used in translating local currency to euros were
as follows:

25. Notes to the Consolidated Financial Statements

In measuring these investments the following provisions
relating to the application of this method were also
respected:
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Na mensuração destes investimentos foram ainda respeitadas as seguintes disposições relativas à aplicação deste
método:
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Moeda
Currency

Dez-13
Dec-13

Dez-12
Dec-12

Final do exercício
End of period

Média do exercício
Average for the period

Final do exercício
End of period

Média do exercício
Average for the period

0,31048

0,34861

0,37136

0,39761

0,72659

0,75181

0,75775

0,77373

0,00731

0,00762

0,00770

0,00777

0,02445

0,02540

0,02675

0,02806

Real Brasileiro
Brazilian Real
Dolar Americano
American Dollar
Kwanza Angolano
Angolan Kwanza
Metical Moçambicano
Mozambican Metical
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(Euro)
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4.2 Critérios de reconhecimento e mensuração

4.2 Recognition and measurement criteria

4.2.1 Especialização dos exercícios

4.2.1 Accrual accounting

O Grupo segue o princípio contabilístico da especialização
de exercícios em relação à generalidade das rubricas das
demonstrações financeiras, nomeadamente no que se refere
aos juros das operações activas e passivas, que são registados à medida que são gerados, independentemente do
momento do seu recebimento ou pagamento.

The Group employs the accrual accounting principle with
regard to the items of the financial statements as a whole,
particularly with regard to interest on loan and deposit
transactions, which are recorded as and when generated
regardless of when paid or received.

Assim sendo:

Therefore:

-- Os proveitos decorrentes da prestação de serviços são
reconhecidos na demonstração de resultados com referência à fase de acabamento da prestação de serviços à
data de balanço;

-- Income generated by the provision of services is
recognised in the income statement with reference to the
stage of completion of the provision of services as at the
reporting date;

-- Os juros e proveitos financeiros são reconhecidos de acordo com o princípio da especialização dos exercícios e de
acordo com a taxa de juro aplicável;
-- Os custos e proveitos são contabilizados no período a
que dizem respeito independentemente da data do seu
pagamento ou recebimento;

-- Interest and financial income are recognised in accordance
with accrual accounting principles and in accordance with
the effective interest rate applicable;
-- Costs and income are recorded during the period to which
they refer, regardless of when paid or received;

Desta forma, à data de 31 de Dezembro de 2013:

Therefore, as at December 31, 2013:

-- Os diferimentos activos, seguros e rendas, encontram-se
reconhecidos pelo princípio da especialização do exercício, sendo registados os gastos imputáveis ao período
corrente e cujas despesas apenas ocorrerão em período
futuros.

-- Deferred assets, insurance and rents, are recognised in
accordance with accrual accounting principles, and costs
imputable to the current period but whose outgoings will
occur only in future periods are recorded.

-- Os diferimentos passivos integram os valores inerentes a
rendas a reconhecer em exercícios futuros.

-- The deferred liabilities include amounts inherent in rents
to be recognised in future periods.

Para os instrumentos financeiros mensurados ao custo
amortizado e para os instrumentos financeiros classificados
como Activos financeiros detidos até à maturidade, os juros são reconhecidos usando o método da taxa efectiva,
que corresponde à taxa que desconta exactamente o conjunto de recebimentos ou pagamentos de caixa futuros até
à maturidade, ou até à próxima data de repricing, para o
montante líquido actualmente registado do activo ou passivo financeiros. Quando calculada a taxa de juro efectiva,
são estimados os fluxos de caixa futuros considerando os
termos contratuais e considerados todos os restantes rendimentos ou encargos directamente atribuíveis aos contratos.

For financial instruments measured at amortised cost and
financial instruments classified as Financial assets held to
maturity, interest is recognised using the effective interest
method, which is the rate that exactly discounts the set of
future cash receipts or payments until maturity or until the
next repricing date, for the net amount of the financial asset
or liability currently recorded. When the effective interest
rate is calculated an estimate is made of the future cash
flows considering all contractual terms and all other income
or charges directly attributable to the contracts.

Os dividendos são registados como proveitos quando recebidos ou postos à disposição dos seus beneficiários.
4.2.2 Caixa e disponibilidades em bancos centrais e Disponibilidades em outras instituições de crédito
Os montantes incluídos nas rubricas de “Caixa e disponibilidade em bancos centrais” e de “Disponibilidades em outras
instituições de crédito” correspondem aos valores de caixa
e outros depósitos, com maturidade até três meses, e que
possam ser imediatamente mobilizáveis com risco insignificante de alteração de valor.
Estes saldos estão mensurados da seguinte forma:
-- Caixa – ao custo;
-- Depósitos sem maturidade definida - ao custo;

Dividends are recorded as income when received or made
available to the beneficiaries.
4.2.2 Cash and balances at central banks and balances at
other banks
The amounts included under Cash and balances at central
banks and Balances with other credit institutions correspond
to cash and other deposits with maturities up to three
months, and that may be mobilised immediately with
insignificant risk of change of value.
These balances are measured as follows:
-- Cash – at cost;
-- Deposits with no defined maturity – at cost;
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-- Outros depósitos com maturidade definida – ao custo

-- Other deposits with defined maturity – at cost;

Para efeitos da demonstração dos fluxos de caixa, a rubrica
de ‘‘Caixa e equivalentes de caixa’’ compreende, além de caixa e depósitos bancários, também os descobertos bancários
incluídos na rubrica de “Financiamentos obtidos”.

For the purposes of the statement of cash flows, the item
Cash & equivalents’ also includes, in addition to cash and
bank deposits, bank overdrafts included under Borrowings.

Esta categoria inclui os activos financeiros detidos para negociação, adquiridos com o objectivo principal de serem realizáveis no período até 12 meses desde a data de balanço.

This category includes financial assets held for trading,
acquired primarily for the purpose of being realised within
12 months of the reporting date.

Estes investimentos são mensurados ao justo valor através
da demonstração dos resultados.

These investments are measured at fair value through profit
or loss.

4.2.4 Outros activos financeiros ao justo valor através de
resultados

4.2.4 Other financial assets at fair value through profit or
loss

Os activos financeiros ao justo valor através de resultados
incluem:

Financial assets at fair value through profit or loss include

-- Instrumentos de capital próprio com cotação divulgada
publicamente;

-- Equity instruments quoted publicly;
-- The non-effective part of hedging derivatives;

-- Parte não efectiva dos derivados de cobertura;

-- Derivatives other than hedging derivatives;

-- Derivados que não sejam de cobertura;

-- Other assets held for trading;

-- Outros activos detidos para negociação;

and they are measured at fair value, with changes in fair
value recognised in profit or loss for the period.

e são mensurados ao justo valor, com as variações de justo
valor reconhecidas nos resultados do período.
A imparidade destes activos foi determinada tendo por base
os critérios descritos na Nota 4.2.2.
Como forma de controlar os riscos das suas actividades,
nomeadamente o risco de taxa de juro e risco cambial, o
Grupo optou por investir em instrumentos derivados. Estes instrumentos financeiros, não são enquadráveis em termos de contabilidade de cobertura, quer porque não foram
designados formalmente para o efeito quer por não serem
eficientes do ponto de vista da cobertura de acordo com o
estabelecido na IAS 39.
Desta forma, os instrumentos financeiros derivados, são inicialmente registados pelo seu justo valor, e são mensurados
subsequentemente ao justo valor, com as variações de justo
valor reconhecidas nos resultados do período.
Os indexantes, convenções de cálculo, datas de refixação
da taxa de juro e de câmbio são as mais coincidentes possíveis às condições estabelecidas para os empréstimos subjacentes contratados, configurando uma relação perfeita de
cobertura económica.
4.2.5 Outros Activos Financeiros
Esta rubrica respeita essencialmente a activos não monetários identificáveis que resultam exclusivamente de direitos
contratuais e legais de massas falidas, que não assumem
qualquer substância física.
Estes ativos são mensurados, no momento inicial, ao custo
sendo, neste caso específico, esse custo o justo valor à data
de aquisição e reflecte as expectativas do mercado relativas
à probabilidade de que os benefícios económicos incorporados no activo fluam para a entidade.
Após o reconhecimento inicial, estes mantêm-se valorizados
ao justo valor afectado negativamente de quaisquer perdas
por imparidade, de acordo com as avaliações efectuadas
anualmente.
4.2.6 Activos financeiros disponíveis para venda
Esta categoria inclui os seguintes instrumentos financeiros:
-- Títulos de rendimento variável não classificados como activos ao justo valor através de resultados, incluindo instrumentos de capital detidos com carácter de estabilidade;
-- Obrigações e outros títulos de rendimento fixo;
-- Unidades de participação em fundos de investimento.

Impairment of these assets was s determined on the basis
of the criteria described in Note 4.2.2.
To control the risks of its business, including the interestrate and the exchange-rate risk, the Group chose to invest in
derivatives. These financial instruments are not classifiable
in terms of hedge accounting, either because they were
not formally designated for that purpose or because they
are not efficient in hedging terms in accordance with the
requirements of IAS 39.
Therefore, derivatives are initially recorded at fair value, and
are subsequently measured at fair value, changes in fair
value being recognised in profit or loss for the period
Indices, calculation conventions and interest-rate and
exchange-rate repricing dates match as closely possible
matching the conditions established for the underlying
borrowings, forming a perfect economic hedge relationship.
4.2.5 Other Financial Assets
This item primarily relates to identifiable non-monetary
assets that result solely from contractual and legal rights
of bankrupt estates, which assume no physical substance.
These assets are measured, at the initial moment, at cost
and, in this particular case, this cost is the fair value at
the acquisition date and reflects market expectations of the
likelihood that the economic benefits embodied in the asset
will flow to the entity.
After initial recognition, they continue to be measured at
fair value negatively affected any impairment losses, in
accordance with valuations performed annually.
4.2.6 Available-for-sale financial assets
This category includes the following financial instruments:
-- Floating-rate securities not classified as assets at fair
value through profit or loss, including equity instruments
held on a stable basis;
-- Bonds and other fixed-income securities;
-- Investment fund units.

25. Notes to the Consolidated Financial Statements

4.2.3 Financial assets held for trading
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4.2.3 Activos financeiros detidos para negociação
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Os investimentos são inicialmente registados pelo seu valor
de aquisição, incluindo despesas de transacção. Após o reconhecimento inicial, são reavaliados pelos seus justos valores por referência ao seu valor de mercado à data de relato
(medido pela cotação ou valor de avaliação independente),
sem qualquer dedução relativa a custos de transacção que
possam vir a ocorrer até à sua venda.

The investments are initially measured at their acquisition
cost, including transaction expenses. After initial recognition
they are revalued , at their fair value as marked to market
as of the reporting date (as measured by their listed price
or independent valuation), with no deduction in respect of
transaction costs that might be incurred up to their sale.

Os investimentos que não sejam cotados e para os quais
não seja possível estimar com fiabilidade o seu justo valor,
são mantidos ao custo de aquisição deduzido de eventuais
perdas por imparidade.

Investments that are not listed for which their fair value
cannot be estimated reliably, are carried at acquisition cost
less any impairment losses.

25. Notes to the Consolidated Financial Statements

O reconhecimento de um ganho ou perda resultante de um
activo financeiro disponível para venda deve ser reconhecido directamente no capital próprio através da demonstração
de alteração de capital próprio, excepto no caso de perdas
por imparidade e de ganhos e perdas cambiais, até que o
activo financeiro seja desreconhecido, momento em que o
ganho ou perda será reconhecido nos resultados.
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Os dividendos resultantes de um instrumento de capital próprio
disponível para venda são reconhecidos nos resultados quando
o direito da entidade de receber pagamento for estabelecido.
4.2.7 Aplicações em instituições de crédito
Os montantes incluídos na rubrica de ”Aplicações em instituições de crédito” correspondem depósitos a prazo remunerados, com maturidade superior a 3 meses.

Recognition of a gain or loss on an available-for-sale financial
asset shall be recognised directly in equity through the
statement of changes in equity except for impairment losses
and foreign-exchange gains and losses, until the financial
asset is derecognised, when the gain or loss results will be
recognised in profit or loss.
Dividends on an available-for-sale equity instrument are
recognised in profit or loss when the entity’s right to receive
payment is established.
4.2.7 Placements with credit institutions
The amounts included under Placements with credit
institutions are remunerated term deposits with a maturity
greater than 3 months.

4.2.8 Créditos a clientes e valores a receber de outros devedores

4.2.8 Loans & advances to clients and receivables from
other debtors

Estas rubricas incluem o crédito concedido a clientes, assim
como as dívidas de terceiros. Deste modo são registados
pelo respectivo valor nominal, sendo os correspondentes
proveitos, incluindo juros e comissões, reconhecidos ao longo do período das operações de acordo, respectivamente,
com o método do custo amortizado. O custo amortizado é
calculado tendo em conta rendimentos ou encargos directamente imputáveis à origem do activo como parte da taxa de
juro efectiva. A amortização destes rendimentos ou encargo
é reconhecida em resultados na rubrica Juros e Rendimentos
Similares ou Juros e Encargos Similares.

These items include loans & advances to clients, as well
as third-party debts. They are therefore recorded at their
nominal value, and the corresponding income, including
interest and commissions, are recognised over the life of the
transactions in accordance with the amortised cost method.
Amortised cost is calculated taking into account income
or charges directly attributable to the origin of the asset
as part of the effective interest rate. The amortisation of
these charges or income is recognised in profit or loss under
Interest & Similar Income or Interest &Similar Costs.

Sempre que seja identificada uma perda de imparidade nos
créditos a clientes avaliados individualmente, o montante
da perda é determinado pela diferença entre o valor contabilístico desse crédito e o valor actual dos seus fluxos de
caixa futuros estimados, descontados à taxa de juro original
do contrato. Para efeito de preparação das demonstrações
financeiras consolidadas, o crédito a clientes e outros devedores apresentado na demonstração da posição financeira é
reduzido pela utilização de uma conta perdas por imparidade
e o montante reconhecido na demonstração de resultados
na rubrica “Imparidade do crédito líquida de recuperações
e reversões” e/ou “Imparidade de outros activos líquida de
recuperações e reversões”. O cálculo do valor actual dos
cash flows futuros estimados de um crédito com garantias
reais reflecte a estimativa dos fluxos de caixa que possam
resultar da execução e alienação do colateral, deduzido dos
custos inerentes à sua recuperação e venda.

Where an impairment loss is identified on loans to clients
assessed individually, the amount of the loss is measured
as the difference between the book value and the present
value of that loan and the present value of its estimated
future cash flows, discounted at the original interest rate of
the contract. For the purpose of preparing the statement of
financial position, loans & advances to clients and/or other
debtors carried in the balance sheet is reduced through
the use of an impairment loss account and the amount is
recognised in profit or loss under Loan impairment net of
recoveries and reversals and/or Impairment of other assets
net of recoveries and reversals. The calculation of the present
value of estimated future cash flows of a collateralised
loan reflects the estimated cash flows that may result from
foreclosure and sale of the collateral, less the costs inherent
in their recovery and sale.

4.2.9 Propriedades de investimento

4.2.9 Investment property

As propriedades de investimento são constituídas por terrenos e edifícios detidos para obtenção de rendas ou para
valorização do capital.

Investment property comprises land and buildings held to
obtain rents or for capital appreciation.

A empresa decidiu adoptar o modelo do Justo valor na valorização das Propriedades de Investimento. De acordo com
este modelo:

The company decided to adopt the fair-value method in the
valuation of the Investment Property. In accordance with this
method:

>>Uma propriedade de investimento é mensurada inicialmente: (i) ao custo, que compreende o preço de compra
e qualquer dispêndio directamente atribuível (por exemplo, remunerações profissionais por serviços legais, impostos de transferência de propriedade e outros custos
de transacção); (ii) Após o reconhecimento inicial, todas
as propriedades de investimento são mensuradas pelo
justo valor, não sendo depreciadas.

>>▪An investment property is initially measured: (i) at
cost, which comprises the purchase price and any directly
attributable expenditure (for example, professional
fees for legal services, property transfer taxes and
other transaction costs); (ii) after initial recognition, all
investment property is stated at fair value, and is not
depreciated.
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Investment property was subject to valuation by independent
qualified professional valuers, as at December 31, 2013, and
December 31, 2012.

As propriedades de investimento foram sujeitas a avaliação
por avaliadores profissionais qualificados e independentes,
com referência à data de 31 de Dezembro de 2013 e em 31
de Dezembro de 2012.

>>▪The valuations were performed at market value,
understood to be “presumed value of the transaction
on the open market” (“Open Market Value”), and on
discounted cash flow projections based on reliable
estimates of future cash flows, supported by the terms
of existing contracts, using discount rates that reflect
current market assessments as to uncertainty in the
amount and timeliness of the cash flows.

>>▪As avaliações foram efectuadas ao valor de mercado,
entendendo-se por valor de mercado, ou “presumível
valor de transacção em mercado aberto” (“Open Market
Value”), e projecções de fluxos de caixa descontados
com base em estimativas fiáveis de futuros fluxos de
caixa, suportadas pelos termos dos contratos existentes usando taxas de desconto que reflectem avaliações
correntes de mercado quanto à incerteza na quantia e
tempestividade dos fluxos de caixa.

4.2.10 Other tangible assets

4.2.10 Outros activos tangíveis

Under IAS 16 – Property, Plant and Equipment, the tangible
assets used by the Group in carrying on its business
are carried at acquisition cost (including costs directly
attributable), less accumulated depreciation and impairment
losses.

Nos termos da IAS 16 – Activos Fixos Tangíveis, os activos
tangíveis utilizados pelo Grupo para o desenvolvimento da
sua actividade, são contabilisticamente relevados ao custo de
aquisição (incluindo custos directamente atribuíveis), deduzido das depreciações e perdas de imparidade acumuladas.

The acquisition cost includes the purchase price of the asset,
costs directly attributable to the acquisition, including nondeductible taxes, and charges incurred in preparing the asset
for use.

O custo de aquisição inclui o preço de compra do activo, as
despesas directamente imputáveis à sua aquisição, incluindo os impostos não dedutíveis, e os encargos suportados
com a preparação do activo para que se encontre na sua
condição de utilização.

Repair and maintenance costs and other expenses associated
with their use are recognised as cost for the period under
“General administrative costs”.

Os custos de reparação, manutenção e outras despesas associadas ao seu uso são reconhecidos como custo do exercício, na rubrica “Gastos gerais administrativos”.

Depreciation of tangible fixed assets is recorded on a
systematic basis over their estimated useful lives:

A depreciação dos activos tangíveis é registada numa base sistemática ao longo do período de vida útil estimado do bem:
Métodos de depreciação
Depreciation methods

2013

2012

Equipamento básico
Plant & machinery

Linha recta
Straight line

Linha recta
Straight line

Equipamento de transporte
Transport equipment

Linha recta
Straight line

Linha recta
Straight line

Equipamento administrativo
Office equipment

Linha recta
Straight line

Linha recta
Straight line

Outros activos tangíveis
Other tangible assets

Linha recta
Straight line

Linha recta
Straight line

Os bens adquiridos em regime de locação financeira são
depreciados utilizando as mesmas taxas dos restantes activos fixos tangíveis, ou seja, tendo por base a respectiva
vida útil.
O gasto com depreciações é reconhecido na demonstração
de resultados na rubrica “Gastos/reversões de depreciação
e amortização”.
Os custos com substituições e grandes reparações são capitalizados sempre que aumentem a vida útil do activo a
que respeitem e são depreciados no período remanescente
da vida útil desse activo ou no seu próprio período de vida
útil, se inferior.

Assets acquired under finance lease are depreciated using
the same rates as other tangible fixed assets, that is, based
on their useful lives.
Depreciation charges are recognised in the income statement
under “Costs/reversals of depreciation and amortisation”.
Costs of major repairs and replacements are capitalised
when they increase the useful life of the asset to which
they relate and are depreciated over the remaining period of
useful life of that asset or over its own useful life, if shorter.
The company assesses annually whether there is any
indication that an asset may be impaired. If there is any
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Costs incurred with investment property in use, namely
maintenance, repairs, insurance and property taxes
(municipal rates) are recognised in the income statement for
the year to which they refer.

Os gastos incorridos com propriedades de investimento em
utilização, nomeadamente manutenções, reparações, seguros e impostos sobre propriedades (imposto municipal
sobre imóveis), são reconhecidos na demonstração dos resultados do exercício a que se referem.

25. Notes to the Consolidated Financial Statements

It should also be pointed out that in this valuation process
no conditioning factors of a commercial nature or economic
obsolescence of the businesses carried on in the properties
were taken into account. This valuation corresponding to the
“highest and best use”.

Importa ainda realçar que neste processo de avaliação não
são tidas em conta quaisquer condicionantes de natureza
comercial ou de obsolescência económica dos negócios
exercidos nos imóveis, sendo esta avaliação correspondente
ao “highest and best use”.
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A empresa avalia, anualmente, se existe qualquer indicação
de que um activo possa estar com imparidade. Se existir
qualquer indicação, o Grupo estima a quantia recuperável
do activo (que é a mais alta entre o justo valor do activo
ou de uma unidade geradora de caixa menos os custos de
vender e o seu valor de uso) e reconhece nos resultados do
exercício a imparidade sempre que a quantia recuperável for
inferior ao valor contabilístico.
Ao avaliar se existe indicação de imparidade são tidas em
conta as seguintes situações:
-- Durante o período, o valor de mercado de um activo diminuiu significativamente mais do que seria esperado como
resultado da passagem do tempo ou do uso normal;

25. Notes to the Consolidated Financial Statements

-- Ocorreram, durante o período, ou irão ocorrer no futuro
próximo, alterações significativas com um efeito adverso
na entidade, relativas ao ambiente tecnológico, de mercado, económico ou legal em que a entidade opera ou no
mercado ao qual o activo está dedicado;
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-- As taxas de juro de mercado ou outras taxas de mercado
de retorno de investimentos aumentaram durante o período, e esses aumentos provavelmente afectarão a taxa de
desconto usada no cálculo do valor de uso de um activo e
diminuirão materialmente a quantia recuperável do activo;
-- A quantia escriturada dos activos líquidos da entidade é
superior à sua capitalização de mercado;
-- Está disponível evidência de obsolescência ou dano físico
de um activo;
-- Alterações significativas com um efeito adverso na entidade ocorreram durante o período, ou espera -se que ocorram num futuro próximo, até ao ponto em que, ou na forma em que, um activo seja usado ou se espera que seja
usado. Estas alterações incluem um activo que se tornou
ocioso, planos para descontinuar ou reestruturar a unidade operacional a que o activo pertence e planos para
alienar um activo antes da data anteriormente esperada;
-- Existe evidência em relatórios internos que indica que o
desempenho económico de um activo é, ou será, pior do
que o esperado.
As reversões de imparidade são reconhecidas em resultados (a não ser que o activo esteja escriturado pela quantia
revalorizada, caso em que é tratado como excedente de revalorização) e não devem exceder a quantia escriturada do
bem que teria sido determinada caso nenhuma perda por
imparidade tivesse sido reconhecida anteriormente.
4.2.11 Outros activos intangíveis
Activos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados, na data do reconhecimento inicial, ao custo.
O custo dos activos intangíveis adquiridos numa concentração de actividades empresariais é o seu justo valor à data
de aquisição.
Após o reconhecimento inicial, os activos intangíveis apresentam-se ao custo menos amortizações acumuladas e perdas por imparidade acumuladas.
As amortizações são calculadas numa base duodecimal utilizando o método da linha recta.
As taxas de amortização estão definidas tendo em vista
amortizar totalmente os bens até fim da sua vida útil esperada e são as seguintes:

indication, the Group estimates the recoverable amount of
the asset (which is the higher of the fair value of the asset
or of a cash-generating unit less the selling costs and its
value in use) and recognises the impairment in profit or loss
for the period where the recoverable amount is less than
carrying amount.
In assessing whether there is indication of impairment the
following situations are taken into account:
-- During the period, the market value of an asset has
declined significantly more than would be expected as a
result of the passage of time or normal use;
-- During the period, significant changes have occurred, or
will occur in the near future, with an adverse effect on the
entity, related with the technological, market, economic or
legal environment in which the entity operates or in the
market to which an asset is dedicated;
-- The market interest rates or other market rates of return on
investments have increased during the period, and those
increases are likely to affect the discount rate used in
calculating the value in use of an asset and substantially
decrease the asset’s recoverable amount;
-- The carrying amount of the entity’s net assets is more than
its market capitalisation;
-- Evidence is available of obsolescence or physical damage
of an asset;
-- Significant changes with an adverse effect on the entity
occurred during the period, or are expected to occur in
the near future, to the extent that, or to in the way in
which, an asset is used or expected to be used. These
changes include an asset that has become idle, plans
to discontinue or restructure the operation to which the
asset belongs and plans to dispose of an asset before the
previously expected date;
-- There is evidence from internal reporting that indicates
that the economic performance of an asset is, or will be,
worse than expected.
Impairment reversals are recognised in profit or loss (unless
the asset is carried at the revalued amount, in which case
it is treated as a revaluation excess) and shall not exceed
the carrying amount of the asset that would have been
determined if no impairment loss had been previously
recognised.
4.2.11 Other intangible assets
Intangible assets acquired separately are measured on the
date of initial recognition at cost.
The cost of intangible assets acquired in business
combination is its fair value at the acquisition date.
After initial recognition, intangible assets are carried at cost
less accumulated amortisation and accumulated impairment
losses.
Amortisation is calculated on monthly basis using the
straight-line method:
The amortisation rates are set in order to write down the
assets in full by the end of their useful lives and are as
follows:

The useful lives of intangible assets are assessed as finite
or indefinite.

Os activos intangíveis com vidas úteis indefinidas não são
amortizados mas são testados anualmente quanto à imparidade independentemente de haver ou não indicadores de
que possam estar em imparidade.

Intangible assets having indefinite useful lives are not written
down but are tested annually for impairment regardless of
whether or not there are indicators that may be impaired.

Os activos intangíveis com vidas úteis finitas são amortizados durante o período de vida económica esperada e avaliados quanto à imparidade sempre que existe uma indicação
de que o activo pode estar em imparidade.

Intangible assets having finite useful lives are written
down over the expected economic life and assessed for
impairment whenever there is an indication that the asset
may be impaired.

A imparidade destes activos é determinada tendo por base
os critérios descritos nos activos fixos tangíveis (Nota 4.4.10).

Impairment of these assets is determined on the basis of the
criteria described under tangible assets (Note 4.4.10).

As reversões de imparidade são reconhecidas em resultados
e não devem exceder a quantia escriturada do bem que
teria sido determinada caso nenhuma perda por imparidade
tivesse sido reconhecida anteriormente.

Impairment reversals are recognised in profit or loss and
must not exceed the carrying amount of asset that would
have been determined if no impairment loss been recognised
previously.

São reconhecidos nesta rubrica os programas de computador adquiridos a terceiros. Os custos internos associados à
manutenção e ao desenvolvimento dos Programas de computador são reconhecidos como gastos quando incorridos
por se considerar que não são mensuráveis com fiabilidade
e/ou não geram benefícios económicos futuros.

Software acquired from third parties is recorded under this
heading. Internal costs associated with the maintenance and
development of Software are recognised as expenses when
incurred on the grounds that they are not reliably measurable
and/or do not generate future economic benefits.

4.2.12 Goodwill

4.2.12 Goodwill

O Goodwill representa o excesso do custo de aquisição sobre o justo valor líquido dos activos, passivos e passivos
contingentes identificáveis de um investimento em empresas subsidiárias, ou da aquisição de um negócio, na respectiva data de aquisição, em conformidade com o estabelecido na IFRS 3 Concentrações Empresariais. Caso o valor do
Goodwill seja negativo este é reconhecido como rendimento
na data de aquisição, após a reconfirmação do justo valor
dos activos, passivos e passivos contingentes na rubrica
Outros Rendimentos e Ganhos.

Goodwill represents the excess of the acquisition cost
over the net fair value of the identifiable assets, liabilities
and contingent liabilities of an investment in subsidiary
companies or of the acquisition of a business, on the
acquisition date, in accordance with the provisions of IFRS 3
Business Combinations. If the value of Goodwill is negative
it is recognised as income on the date of acquisition, after
reassessment of the fair value of assets, liabilities and
contingent liabilities under Other Income & Gains.

As diferenças positivas entre o custo de aquisição dos investimentos em entidades sedeadas no estrangeiro e o justo
valor dos activos e passivos identificáveis dessas entidades
à data da sua aquisição, encontram-se registadas na moeda
funcional das mesmas, sendo convertidas para a moeda de
reporte do Grupo (Euros) à taxa de câmbio em vigor na data
das demonstrações financeiras. As diferenças cambiais geradas nessa conversão são registadas na rubrica de reservas
de conversão, no capital próprio.

Positive differences between the acquisition cost of
investments in entities headquartered abroad and the
fair value of the identifiable assets and liabilities of such
entities are recorded in their reporting currencies and are
translated into the Group’s reporting currency (euros) at the
exchange rates ruling at the end of the reporting period.
Exchange differences arising on translation are recorded
under translation reserves in equity.

O Goodwill originado em aquisições anteriores à data de
transição para IFRS (1 de Janeiro de 2004) foi mantido pelos
valores apresentados de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal àquela data, e foi
objecto de testes de imparidade à data das demonstrações
financeiras. O Goodwill deixou de ser amortizado a partir daquela data, sendo contudo sujeito, pelo menos anualmente,
a um teste de imparidade para verificar se existem perdas
de imparidade.

The Goodwill on acquisitions prior to the date of transition
to IFRS (January 1, 2004) has been was maintained, based
on the amounts presented in accordance with generally
accepted accounting principles in Portugal on that date, and
was subject to impairment tests on the reporting date. As
from that date Goodwill is no longer amortised, though it
continues to be subject, at least annually, to an impairment
test to check for impairment losses.

O valor do Goodwill não é amortizado, sendo testado anualmente, por entidades independentes, para verificar se
existem perdas por imparidade. As perdas por imparidade
do Goodwill constatadas no exercício são registadas na demonstração de resultados do exercício na rubrica Imparidade em outros activos líquida de reversões e recuperações.
As perdas por imparidade relativas ao Goodwill não podem
ser revertidas.

The value of goodwill is not amortised and is tested
annually by independent bodies, to check for impairment
losses. Impairment losses on goodwill encountered during
the period are recorded in the income statement for the
period under Impairment of other assents net of reversals
and recoveries. Impairment losses relating to goodwill
cannot be reversed.

Quando o Goodwill faz parte de uma unidade geradora de
caixa e parte de uma operação dentro dessa unidade é alienada, o Goodwill associado com a operação alienada é incluído no valor contabilístico da operação para determinar
o ganho ou perda da operação. O Goodwill desreconhecido
nestas circunstâncias é mensurado com base nos valores
relativos entre a operação alienada e a porção da unidade
geradora de caixa mantida.

Where the Goodwill is part of a cash-generating unit and
part of an operation within that unit is sold, the Goodwill
associated with the operation that is sold is included in
the book value of the operation to determine the gain or
loss on the operation. The Goodwill derecognised under
these circumstances is measured on the basis of the relative
values between the operation sold and the portion of the
cash-generating unit retained.

Para efeitos de teste de imparidade do Goodwill, este é
alocado a uma unidade geradora de caixa, ou grupos de

For the purpose of the impairment test of the Goodwill, it
is allocated to a cash-generating unit, or groups of cash
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As vidas úteis dos activos intangíveis são avaliadas entre
finitas ou indefinidas.

25. Notes to the Consolidated Financial Statements
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unidades geradoras de caixa, a qual representa o nível mais
baixo de monitorização do Goodwill para efeitos de análise
de gestão. O nível mais baixo da unidade geradora de caixa
corresponde aos segmentos operacionais do Grupo.

generating units, which is the lowest level of monitoring
Goodwill management-analysis purposes. The lowest level
of cash generating unit corresponds to the Group’s operating
segments.

4.2.13 Investimentos em associadas e subsidiárias excluídas
da consolidação

4.2.13 Investments in associates and subsidiaries excluded
from consolidation

Os investimentos em empresas do Grupo são reconhecidos
/ desreconhecidos na data em que são transferidos substancialmente os riscos e vantagens inerentes à posse, independentemente da data de liquidação financeira.

Investments in Group companies are recognised /
derecognised on the date the risks and advantages inherent
in their possession are substantially transferred, regardless
of the date of financial settlement.

Os investimentos em subsidiárias são inicialmente mensurados pelo seu valor de aquisição, de acordo com a IAS 27.

Investments in subsidiaries are initially measured at their
acquisition cost in accordance with IAS 27.

O reconhecimento subsequente destes investimentos é, de
acordo com a IAS 39, efectuado ao justo valor. São efectuadas avaliações independentes que determinam o justo
valor que altera o valor do investimento financeiro por contrapartida de reservas, se o justo valor for superior ao valor
contabilizado. No caso do justo valor ser inferior ao valor
contabilístico, a diferença é reconhecida em resultados, excepto quando existam reservas relacionadas com o justo
valor deste investimento.

Subsequent recognition of these investments is, in accordance
with IAS 39, undertaken at fair value. Independent valuations
are performed to determine the fair value, which alters the
value of the financial investment and is taken to reserves
if the fair value is greater than the book value Should the
fair value be less than the book value, the difference is
recognised in the income statement, except where there are
reservations related to the fair value of that investment.

Todas as compras e vendas destes investimentos são reconhecidas à data da assinatura dos respectivos contratos de compra
e venda, independentemente da data de liquidação financeira.
4.2.14 Imposto sobre o rendimento
O Imposto sobre o Rendimento do Período engloba os impostos correntes e diferidos do exercício.
4.2.14.1 Imposto sobre o rendimento – Corrente
O imposto corrente é determinado com base no resultado
contabilístico ajustado de acordo com a legislação fiscal em
vigor a que está sujeita cada uma das empresas englobadas
na consolidação.
O Grupo encontra-se sujeito a impostos sobre os lucros em
sede de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC) à taxa normal de 25%, incrementada em 1,5% pela
derrama, que resulta numa taxa de imposto agregada de
26,5% acrescida da derrama estadual. A tributação do Grupo
em sede de IRC é efectuada, no âmbito do regime especial
de tributação dos grupos de sociedades.
O imposto sobre o rendimento relativo às restantes empresas englobadas na consolidação é calculado às taxas em
vigor nos países das respectivas sedes:
País > Country

Portugal

All purchases and sales of these investments are recognised
on the date of signature of the respective contracts,
regardless of the financial settlement date.
4.2.14 Corporation tax
Corporation Tax for the period comprises current and
deferred taxes for the period.
4.2.14.1 Corporation tax - Current
Current tax is determined based on the book net income
adjusted for tax legislation in force to which each of the
companies included in consolidation is subject.
The Group is subject to corporation tax (IRC) at the normal
rate of 25%, increased by 1.5% for the Municipal Surcharge,
leading to an aggregate tax rate of 26.5%, plus the state
surcharge. The Group’s taxation under IRC is undertaken
within the scope of the special taxation of groups of
companies legislation.
The income tax on the remaining companies included in
consolidation is calculated at rates prevailing in the countries
of their registered office:

Taxa de imposto > Tax rate
Dez-13 > Dec-13

Dez-12 > Dec-12

26,5%

26,5%

Brasil > Brazil

32%

32%

Holanda > Netherlands

29%

29%

Nos termos da legislação em vigor nas diversas jurisdições
em que as empresas englobadas na consolidação desenvolvem a sua actividade, as correspondentes declarações
fiscais estão sujeitas a revisão por parte das autoridades
fiscais durante um período que varia entre 4 e 5 anos, o
qual pode ser prolongado em determinadas circunstâncias,
nomeadamente quando existem prejuízos fiscais, ou estejam em curso inspecções, reclamações ou impugnações.

Under the legislation in force in the various jurisdictions
in which the companies included in consolidation carry on
their business, the corresponding tax returns are subject to
review by tax authorities for a period ranging between 4 and
5 years, which may be extended in certain circumstances,
particularly where there are tax losses, or inspections,
complaints or appeals are in progress.

O Conselho de Administração, suportado nas posições dos
seus consultores fiscais e tendo em conta as responsabilidades reconhecidas, entende que das eventuais revisões dessas declarações fiscais não resultarão correcções materiais
nas demonstrações financeiras consolidadas.

The Board, supported the positions of its tax consultants
and taking into account the liabilities recognised, believes
that any review of these tax adjustments will not result in
material corrections to the consolidated financial statements.

4.2.14.2 Corporation tax - Deferred

Os activos e passivos por impostos diferidos resultam do
apuramento de diferenças temporárias (dedutíveis e tributáveis) entre as bases contabilísticas e as bases fiscais dos
activos e passivos do Grupo.

Deferred tax assets and deferred tax liabilities stem from
the determination of temporary differences (deductible and
taxable) between the accounting bases and the tax bases of
the Group’s assets and liabilities.

Os activos por impostos diferidos reflectem:

Deferred tax assets reflect:

-- As diferenças temporárias dedutíveis até ao ponto em que
é provável a existência de lucros tributáveis futuros relativamente ao qual a diferença dedutível pode ser usada;

-- Temporary differences deductible to the extent that is
probable there will be future taxable profits against which
the deductible difference can be used;

-- Perdas fiscais não usadas e créditos fiscais não usados
até ao ponto em que seja provável que lucros tributáveis
futuros estejam disponíveis contra os quais possam ser
usados.

-- Unused tax losses and unused tax credits to the extent
it is probable that future taxable profits will be available
against which they can be used.

Diferenças temporárias dedutíveis são diferenças temporárias das quais resultam quantias que são dedutíveis na
determinação do lucro tributável/perda fiscal de períodos futuros quando a quantia escriturada do activo ou do passivo
seja recuperada ou liquidada.

Deductible temporary differences are temporary differences
which result in amounts that are deductible in determining
taxable profit/ tax loss of future periods when the carrying
amount of the asset or liability is recovered or settled.

Os Passivos por Impostos Diferidos reflectem diferenças
temporárias tributáveis.
As Diferenças temporárias tributáveis são diferenças temporárias das quais resultam quantias tributáveis na determinação do lucro tributável/perda fiscal de períodos futuros
quando a quantia escriturada do activo ou do passivo seja
recuperada ou liquidada.
Não são reconhecidos impostos diferidos relativos às diferenças temporárias associadas aos investimentos em associadas e interesses em empreendimentos conjuntos por se
considerar que se encontram satisfeitas, simultaneamente,
as seguintes condições:
-- O Grupo é capaz de controlar a tempestividade da reversão da diferença temporária; e
-- É provável que a diferença temporária não se reverterá no
futuro previsível.
-- A mensuração dos Activos e Passivos por Impostos Diferidos:
-- É efectuada de acordo com as taxas que se espera que
sejam de aplicar no período em que o activo for realizado
ou o passivo liquidado, com base nas taxas fiscais aprovadas à data de balanço; e
-- Reflecte as consequências fiscais decorrentes da forma
como o Grupo espera, à data do balanço, recuperar ou
liquidar a quantia escriturada dos seus activos e passivos.
4.2.15 Outros activos
4.2.15.1 Clientes actividade não financeira
As contas a receber de Clientes são mensuradas, aquando
do reconhecimento inicial ao custo, sendo subsequentemente mensuradas ao custo deduzido de qualquer imparidade.
Sempre que exista uma evidência objectiva de imparidade, a
empresa reconhece uma perda por imparidade na demonstração dos resultados. A evidência objectiva de que um activo financeiro ou um grupo de activos poderá estar em
imparidade tem em conta dados observáveis que chamem a
atenção sobre os seguintes eventos de perda:
-- Significativa dificuldade financeira do devedor;
-- Quebra contratual, tal como não pagamento ou incumprimento no pagamento do juro ou amortização da dívida;
-- As empresas englobadas na consolidação, por razões económicas ou legais relacionados com a dificuldade financeira do devedor, ofereceram ao devedor condições que
de outro modo não considerariam;
-- Tornar-se provável que o devedor irá entrar em falência ou
qualquer outra reorganização financeira;
-- Informação observável indicando que existe uma diminuição na mensuração da estimativa dos fluxos de caixa
futuros de um grupo de activos financeiros desde o seu
reconhecimento inicial.

Deferred Tax Liabilities reflect taxable temporary differences.
Taxable temporary differences are temporary differences
which result in amounts that are taxable in determining
taxable profit/ tax loss of future periods when the carrying
amount of the asset or liability is recovered or settled.
Deferred tax relating to temporary differences associated
with investments in associates and interests in joint ventures
are not recognised since it is considered that the following
conditions are met simultaneously:
-- The Group is able to control the timeliness of the reversal
of the temporary difference, and
-- It is probable that the temporary difference will not be
reversed in the foreseeable future.
-- Measurement of Deferred Tax Assets and Liabilities:
-- It is carried out using the rates that are expected to apply
to the period when the asset is realised or the liability
settled, based on tax rates approved on the reporting
date, and
-- It reflects the tax consequences arising from the way the
Group expects, as of the balance-sheet date, to recover
or settle the carrying amount of its assets and liabilities.
4.2.15 Other assets
4.2.15.1 Customers non-financial activity
Client receivables are measured, on initial recognition,
at cost and are subsequently measured at cost less any
impairment losses.
Where there is objective evidence of impairment, the
company recognises an impairment loss in the income
statement. Objective evidence that a financial asset or group
of assets might be impaired takes into account observable
data calling attention to the following loss events:
-- Significant financial difficulties of the debtor;
-- Breach of contract, such as non-payment or default in
payment of interest or repayment of the debt;
-- For economic or legal reasons related to the financial
difficulty of the debtor, the debtor is offered conditions
that would otherwise not be considered;
-- It becomes likely that the borrower will enter into
bankruptcy or other financial reorganisation;
-- Observable information suggesting that there has been
a decrease in the measurement of the estimated future
cash flows of a group of financial assets since their initial
recognition.
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4.2.15.2 Outras contas a receber

4.2.15.2 Other receivables

As outras contas a receber (Pessoal, Adiantamento a Fornecedores, Devedores por acréscimo de rendimentos e Outros
devedores, Estado e Outros entes públicos) encontram-se
valorizadas ao custo amortizado deduzido de imparidade.

Other receivables (Staff, Advances to Suppliers, Debtors for
accrued income and Other debtors, State & other public
entities) are carried at amortised cost, less impairment.

Para cada devedor é avaliado, em cada data de reporte, a
existência de evidência objectiva e subjectiva de imparidade, considerando nomeadamente os seguintes factores:

For each debtor Client an assessment is made at each
reporting date, of the existence of objective and subjective
evidence of impairment, especially considering the following
factors:

-- Situação económico-financeira do devedor;
-- Exposição global do devedor e a existência de créditos em
situação de incumprimento no sistema financeiro;
-- Informações comerciais relativas ao devedor;

25. Notes to the Consolidated Financial Statements

-- Análise do sector de actividade em que o devedor se
integra, quando aplicável; e
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-- As ligações do devedor com o Grupo em que se integra, quando aplicável, e a análise deste relativamente às
variáveis anteriormente referidas em termos do devedor
individualmente considerado.
-- Na determinação das perdas por imparidade em termos
individuais são considerados os seguintes factores:
-- A viabilidade económico-financeira do devedor gerar
meios suficientes para fazer face ao serviço da dívida no
futuro;
-- O valor dos colaterais e associadas e o montante e prazo
de recuperação estimados; e
-- O património do devedor em situações de liquidação ou
falência e a existência de credores privilegiados.
4.2.15.3 Diferimentos
Esta rubrica reflecte as transacções e outros acontecimentos
relativamente aos quais não é adequado o seu integral reconhecimento nos resultados do período em que ocorrem, devendo ser reconhecidos nos resultados de períodos futuros.
O Grupo segue o princípio contabilístico da especialização
dos exercícios relativamente à generalidade das rubricas das
demonstrações financeiras.
Assim sendo:
-- Os proveitos decorrentes da prestação de serviços são
reconhecidos na demonstração dos resultados com referência à fase de acabamento da prestação de serviços à
data do balanço;
-- Os juros e proveitos financeiros são reconhecidos de acordo com o princípio da especialização dos exercícios e de
acordo com a taxa de juro aplicável;
-- Os custos e proveitos são contabilizados no período a
que dizem respeito, independentemente da data do seu
pagamento ou recebimento;
Desta forma, à data de 31 de Dezembro de 2013:

-- the debtor’s economic and financial situation;
-- the debtor’s overall exposure and the existence of credit
in default within the financial system;
-- commercial information relating to the debtor;
-- Analysis of the business sector in which the debtor is
engaged, where applicable, and
-- The links of the debtor with the group of which it forms
part, where applicable, and analysis of the latter regarding
the variables mentioned before in terms of the debtor
individually considered.
-- In determining impairment losses in individual terms the
following factors are considered:
-- The economic viability of the debtor generating sufficient
means to cover the debt service in the future;
-- The value of the associated collateral and the estimated
recovery amount and period; and
-- The debtor’s assets in the event of liquidation or
bankruptcy and the existence of privileged creditors.
4.2.15.3 Deferrals
This item reflects transactions and other events for which
full recognition in profit or loss during the period in which
they occur is not appropriate but should be recognised in
profit of loss in future periods.
The Group uses the principle of accrual accounting for most
items of the financial statements.
Therefore:
-- Income generated by the provision of services is
recognised in the income statement with reference to the
stage of completion of the provision of services as at the
reporting date;
-- Interest and financial income are recognised in accordance
with accrual accounting principles and in accordance with
the effective interest rate applicable;
-- Costs and income are recorded during the period to which
they refer, regardless of when paid or received;
Therefore, as at December 31, 2013:

Os diferimentos activos apresentados na Demonstração da
posição financeira, referentes mais concretamente seguros
e rendas, correspondem a pré-pagamentos de serviços que
apenas serão prestados em períodos futuros.

Deferred assets carried in the Statement of financial position,
specifically insurance and rents, correspond to prepayments
of services that will only be provided in future periods.

Os diferimentos passivos apresentados na demonstração da
posição financeira, integram os valores inerentes a rendas
debitadas a terceiros a reconhecer como rendimento em
exercícios futuros.

Deferred liabilities carried in the Statement of financial
position include amounts inherent in rents charged to third
parties to be recognised as income in future periods.

4.2.16 Activos e passivos financeiros em moeda estrangeira

4.2.16 Financial assets and liabilities in foreign currency

Os activos e passivos denominados em moeda estrangeira
são registados segundo o sistema multi-moeda, isto é, nas
respectivas moedas de denominação. A conversão para Euros dos activos e passivos expressos em moeda estrangeira
é efectuada com base no câmbio oficial de divisas divulgado
a título indicativo pelo Banco de Portugal.

Assets and liabilities denominated in foreign currencies are
recorded according to the multi-currency system, that is, in
the respective currencies of origin. Translation into euros
of assets and liabilities denominated in foreign currencies
is carried out based on the indicative rate of exchange
published by the Bank to Portugal.
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Esta rubrica inclui activos (ou grupos para alienação) cuja
quantia escriturada será recuperada principalmente através
de uma transacção de venda, em vez de o ser pelo uso continuado, e que satisfazem as seguintes condições:
-- Estão disponíveis para venda imediata na sua condição
presente, sujeito apenas aos termos que sejam habituais
e costumeiros para a venda de tais activos (ou grupos
para alienação) e
-- A sua venda é altamente provável. Isto é:

4.2.17 Non-current assets and liabilities held for sale
This item includes assets (or disposal groups) whose
carrying amount will be recovered principally through a sale
transaction rather than through continuing use, which meet
the following conditions:
-- Are available for immediate sale as found , subject only
to terms that are usual and customary for sales of such
assets (or disposal groups); and
-- Their sale is highly probable. That is:

-- A hierarquia de gestão apropriada está empenhada num plano para vender o activo (ou grupo para alienação);

-- The appropriate management is committed to a
plan to sell the asset (or disposal group);

-- Foi iniciado um programa para localizar um comprador e concluir o plano;

-- A start has been made to a programme to locate
a buyer and conclude the plan;

-- O activo (ou grupo para alienação) foi amplamente publicitado para venda a um preço que é
razoável em relação ao seu justo valor corrente;

-- The asset (or disposal group) has been widely
advertised for sale at a price that is reasonable
in relation to its current fair value;

A venda será concluída no prazo de um ano a partir da data
da classificação.
Imediatamente antes da classificação inicial dos activos (ou
grupos para alienação) como detidos para venda, as quantias
escrituradas dos activos (ou de todos os activos e passivos do
grupo) são mensuradas de acordo com as normas aplicáveis.
Na data do reconhecimento inicial, os activos (ou grupos
para alienação) detidos para venda são mensurados pelo
menor valor entre a sua quantia escriturada e o justo valor
menos os custos de vender ou, se adquiridos como parte de
uma concentração de actividades empresariais, pelo justo
valor menos os custos de vender.
Qualquer redução inicial ou posterior do activo (ou grupo
para alienação) para o justo valor menos os custos de vender é reconhecida como uma perda por imparidade. Qualquer ganho resultante de um aumento posterior no justo valor menos os custos de vender de um activo é reconhecido
mas não para além da perda por imparidade cumulativa que
tenha sido reconhecida anteriormente.
Os gastos e rendimentos gerados pelo Grupo para alienação são
registados como resultados do exercício, e classificados como
Resultado das unidades operacionais em descontinuação se o
Grupo para alienação qualificar como um segmento operacional.
Os activos enquanto estiverem classificados como detidos
para venda ou enquanto fizerem parte de um grupo para
alienação classificado como detido para venda não são depreciados (ou amortizados).

The sale will be completed within one year of the date of
classification.
Immediately before classification of the assets (or disposal
groups) as held for sale, the carrying amounts of the assets
(or of all assets and liabilities of the group) are measured in
accordance with applicable rules.
On the date of initial recognition, the assets (or disposal
groups) held for sale are measured at the lower of their
carrying amount and fair value less selling costs or, if
purchased as part of a business combination at fair value
less selling costs.
Any initial or subsequent reduction of the asset (or disposal
group) to fair value less selling costs is recognised as an
impairment loss. Any gain resulting from a subsequent
increase in the fair value less selling costs of an asset
is recognised, but not over and above the cumulative
impairment loss previously recognised.
Expenses and income generated by the Group for sale are
recognised in profit or loss for the period, and classified as
Results of discontinuing operations if the Group for disposal
qualifies as an operating segment.
While classified as held for sale or while they are part of a
disposal group classified as held for sale, the assets are not
depreciated (or amortised).

Os juros e outros gastos atribuíveis aos passivos de um
grupo para alienação classificado como detido para venda
continuam a ser reconhecidos.

Interest and other costs attributable to the liabilities of a
disposal group classified as held for sale continue to be
recognised.

4.2.18 Recursos a instituições de crédito

4.2.18 Amounts owed to credit institutions

Os financiamentos estão valorizados ao custo amortizado
determinado com base na taxa de juro efectiva. De acordo com este método, na data do reconhecimento inicial
os financiamentos são reconhecidos no passivo pelo valor nominal recebido, líquido de despesas com a emissão
o qual corresponde ao respectivo justo valor nessa data.
Subsequentemente, os financiamentos são mensurados ao
custo amortizado, que inclui todos os encargos financeiros
calculados de acordo com o método da taxa de juro efectiva.

Borrowings are valued at amortised cost determined using
the effective interest rate. In accordance with this method,
Borrowings are initially recognised under liabilities for the
sum received, net of costs incurred with their issue, which
corresponds to their fair value as of that date. Subsequently,
borrowings are measured at amortised cost, which includes
all financial charges calculated in keeping with effective
interest-rate method.

25. Notes to the Consolidated Financial Statements

4.2.17 Activos e passivos não correntes detidos para venda

Income and costs determined in the various foreign
currencies are translated into euros at the exchange rate
ruling on the day they are realised and are recognised under
Result of currency revaluation. The position in a currency is
the net balance of assets and liabilities in that currency. The
spot currency position is revalued on the basis of official
exchange rates of the day, disclosed on an indicative basis
by the Bank of Portugal, the results being taken to costs and
income accounts.
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Os proveitos e custos apurados nas diferentes moedas são
convertidos para Euros ao câmbio do dia em que são realizados e são reconhecidos na rubrica de resultado, Resultado de reavaliação cambial. A posição numa moeda é dada
pelo saldo líquido dos activos e passivos nessa moeda. A
posição cambial à vista é reavaliada com base nos câmbios
oficiais de divisas do dia, divulgados a título indicativo pelo
Banco de Portugal, por contrapartida de contas de custos e
proveitos.
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Nos financiamentos para os quais existe cobertura de risco
de taxa de juro fixa ou cobertura de risco de variabilidade
de taxa de juro, os respectivos derivados são apresentados
em outros activos/passivos financeiros ao justo valor através
de resultados.
4.2.19 Encargos financeiros com empréstimos obtidos
Os encargos financeiros relacionados com empréstimos obtidos são reconhecidos na demonstração de resultados do
período a que respeitam, excepto quando sejam imputáveis
à aquisição/construção de activos qualificáveis e incluem juros suportados determinados com base no método da taxa
de juro efectiva.
4.2.20 Locações financeiras
As operações de locação financeira, enquanto entidade locatária, são registadas da seguinte forma:

25. Notes to the Consolidated Financial Statements

-- Os activos em regime de locação financeira são registados
pelo justo valor no activo e pelo custo amortizado no passivo;
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In borrowings for which there are fixed-rate or floating-rate
interest-rate risk hedges, the respective derivatives are
carried under Other financial assets/liabilities at fair value
through profit or loss.
4.2.19 Financial charges on Borrowings
Financial costs related to borrowings are recognised in
the income statement for the period to which they relate,
except where imputable to the acquisition/construction of
qualifiable assets, and include interest determined on the
basis of the effective interest rate method.
4.2.20 Finance leases
Finance lease transactions, as lessee, are recorded as
follows:
-- Assets under finance lease are stated at fair value under
assets, and at amortised cost under liabilities;

-- As rendas relativas a contratos de locação financeira são
desdobradas de acordo com o respectivo plano financeiro, reduzindo-se o passivo pela parte correspondente à
amortização do capital. Os juros suportados são registados como custos financeiros.

-- Rents in respect of finance lease contracts are broken
down in accordance with the respective financial plan,
reducing the liability in the proportion of the amortisation
of the principal. Interest charges are recorded as financial
costs.

4.2.21 Provisões

4.2.21 Provisions

Uma provisão é um passivo de tempestividade ou quantia
incerta.

A provision is a liability of uncertain timing or amount.

As provisões são reconhecidas, quando e somente quando, o
Grupo tem uma obrigação presente (legal ou construtiva) resultante de um evento passado, e que seja provável que para
a resolução dessa obrigação ocorra uma saída de recursos e
o montante da obrigação possa ser razoavelmente estimado.
As provisões são mensuradas ao valor presente dos dispêndios estimados para liquidar a obrigação utilizando uma
taxa que permite reflectir a avaliação de mercado para o
período do desconto e para o risco da provisão em causa.

Provisions are recognised when and only when the Group
has a present obligation (legal or implicit) resulting from
a past event and that it is probable that, to fulfil such an
obligation, there will be an outflow of funds, provided that
the amount of the obligation can be reasonably estimated.
Provisions are measured at the present value of the
estimated expenditures to settle the obligation using a rate
that reflects the market evaluation for the discount period
and the risk of the provision in question.

As provisões para processos judiciais, são aquelas que originaram liquidações por parte da Administração Tributária,
para as quais a Sociedade discordou e impugnou no respectivo tribunal administrativo e fiscal. São mensuradas tendo
em conta o valor estimado a pagar no futuro, no caso de
não ser dada razão à Sociedade.

Provisions for lawsuits are those that originated assessments
by the Tax Authority, with which the Company disagreed and
challenged through the respective administrative and tax
court. They are measured taking into account the estimated
amount payable in the future, should the Company not
deemed to be right.

4.2.22 Outros passivos

4.2.22 Other liabilities

4.2.22.1 Fornecedores

4.2.22.1 Suppliers

As contas a pagar a fornecedores são reconhecidas inicialmente pelo respectivo justo valor e, subsequentemente,
encontram-se valorizadas ao custo amortizado utilizando o
método da taxa de juro efectiva.

Trade accounts payable are recognised initially at fair value
and are subsequently measured at amortised cost using the
effective interest method.

4.2.22.2 Outras contas a pagar
As outras contas a pagar (Pessoal, Adiantamento de Clientes, Credores por acréscimo de gastos; Outros credores)
encontram-se mensuradas ao custo amortizado.
4.2.22.3 Gastos com Pessoal
Os gastos com o pessoal são reconhecidos quando o serviço
é prestado pelos empregados independentemente da data
do seu pagamento. Seguem-se algumas especificidades relativas a cada um dos tipos de Gastos com o Pessoal:
4.2.22.4 Férias e Subsídios de férias
De acordo com a legislação laboral em vigor os empregados
têm direito a férias e a subsídio de férias no ano seguinte
àquele em que o serviço é prestado.
Assim, foi reconhecido nos resultados do exercício um acréscimo do montante a pagar no ano seguinte o qual se encontra reflectido na rubrica “Outras Contas a Pagar”.

4.2.22.2 Other payables
Other payables (Personnel, Customer Prepayments, Creditors for
accrued costs; Other creditors) are measured at amortised cost.
4.2.22.3 Staff costs
Staff costs are recognised when the service is rendered by
employees regardless of their date of payment. There follow
several specifics for each type of Staff Costs:
4.2.22.4 Holiday pay & holiday bonus
According to the labour legislation in force employees
are entitled to holiday pay and holiday bonus in the year
following that in which the service is provided.
Thus, an accrual was recognised in profit or loss for the
period in respect of the amount payable next year, which is
reflected under Other payables.
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4.2.22.5 Benefícios de Cessão de Emprego

4.2.22.5 Termination of Employment Benefits

Os gastos com benefícios de cessão de emprego são registados quando o Grupo estiver comprometido com a rescisão
do contrato de trabalho com o seu empregado e esta tenha
sido aceite pelo seu empregado impossibilitando o seu cancelamento. O valor a registar deverá corresponder ao valor
já negociado ou ao valor que se estima vir a pagar, conforme plano de rescisões aprovado e comunicado.

Costs of termination of employment benefits are recognised
when the Group is committed to the termination of the
employment contract with its employee and it has been
accepted by its employee, rendering its cancellation impossible.
The amount to be recorded is the amount already negotiated
or the amount that is expected to be paid, in keeping with the
terminations plan approved and communicated.

The Group entered into a commitment to grant its employees
taken on up to 1980 pecuniary payments by way of retirement
pension complements, which constitute a defined benefit
plan, an autonomous pension fund having been set up for
the purpose. covering the difference between 80% of the
last salary as a worker in service and the amount paid by
Social Security by way of pension.

A fim de estimar as suas responsabilidades com os complementos de reforma, o Grupo obtém, anualmente estudos actuariais elaborados por uma entidade independente
e especializada, de acordo com o método denominado por
“Projected Unit Credit” e pressupostos e bases técnicas e
actuariais internacionalmente aceites.

To estimate its pension complement liabilities, the Group
obtains actuarial studies each year, performed by an
independent, specialised entity in accordance with the
Projected Unit Credit method and internationally accepted
technical and actuarial assumptions and bases.

Nos planos de benefícios definidos, o reconhecimento e
mensuração das responsabilidades são efectuados de acordo com a IAS 19 – Benefícios dos Empregados.
Nestes termos, o custo de prestar os benefícios é determinado:
-- Separadamente para cada plano;
-- Utilizando o método da unidade de crédito projectada;
-- Tendo por base pressupostos actuariais próprios do país
onde se encontram localizados os beneficiários.

In defined benefit plans, the recognition and measurement
of the liabilities are conducted in accordance with IAS 19 Employee Benefits.
Accordingly, the cost of providing benefits is determined:
-- Separately for each plan;
-- Using the projected proposed credit unit method;
-- Based on actuarial assumptions of the country where the
beneficiaries are located.

O Grupo adoptava até 31 de Dezembro de 2012 o método
do “corridor” mas de acordo com a alteração imposta pela
IAS 19 em vigor a partir de 1 de Janeiro de 2013 o método
do “corridor” foi eliminado. Assim os desvios actuariais, que
se passam a designar por remensurações são reconhecidos
directamente no Capital Próprio quando ocorrem.

Until December 31, 2012, the Group used the corridor
method but, in keeping with the change imposed by IAS 19
in force as from January 1, 2013, the corridor method was
eliminated. Therefore, actuarial deviations, which came to be
known as remeasurements, are recognised directly in Equity
when they occur.

As responsabilidades a pagar quer às Sociedades Gestoras
dos Fundos quer directamente aos empregados do Grupo
(para as situações em que não existe qualquer fundo constituído) encontram-se reflectidas na rubrica benefícios pós-emprego, em Outros passivos. As responsabilidades são
compostas pelas seguintes parcelas:

The liabilities payable both to the Fund Management
Companies or directly to the Group’s employees (in those
cases where no fund has been set up) are reflected under
Post-employment benefits under Other liabilities. The
liabilities consist of the following items:

-- Valor presente da obrigação (utilizando uma taxa de desconto baseada em obrigações de alta qualidade), menos
-- Justo valor dos activos dos Planos que existam;
4.2.23 Capital
4.2.23.1 Capital Realizado
Em cumprimento do disposto no art.º 272 do Código das
Sociedades Comerciais (CSC) o contrato de sociedade indica
o prazo para realização do capital subscrito e não realizado
à data da escritura.
4.2.23.2 Acções próprias

-- Present value of the obligation (using a discount rate
based on high-quality bonds), less
-- Fair value of the existing plans’ assets.
4.2.2 Share capital
4.2.23.1 Paid up share capital
In compliance with Article 272 of the Companies Code, the
articles of association indicate the period to pay up the
share capital subscribed but not paid up at the time of the
deed of incorporation.
4.2.23.2 Treasury shares

O contrato de sociedade não proíbe totalmente a aquisição
de acções próprias nem reduz os casos de permissão de
aquisição lícita de acções descritos nos nºs 2 e 3 do art.º
317 do CSC.

The articles of association do not totally prohibit the
acquisition of treasury shares nor do they reduce the cases
of permission to lawfully acquire the shares described in
Articles 317(2) and 317(3) of the Companies Code.

O número de acções detidas está dentro do limite estabelecido no nº 2 do art.º 317 do CSC, ou seja, não excedem 10%
do capital da sociedade.

The number of shares held is within the limit established in
Article 317(2) of the Companies Code, that is, it does not
exceed 10% of the Company’s share capital.

25. Notes to the Consolidated Financial Statements

4.2.22.6 Retirement benefits liabilities

O Grupo assumiu o compromisso de conceder aos seus colaboradores admitidos até 1980, prestações pecuniárias a
título de complementos de pensões de reforma, os quais
configuram um plano de benefícios definidos, tendo sido
constituído para o efeito um fundo de pensões autónomo.
Cobrindo a diferença entre 80% do último salário como trabalhador activo e o valor pago pela Segurança Social a título
de reforma.
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De acordo com o mesmo artigo, enquanto as acções pertencerem à sociedade, encontra-se indisponível para distribuição uma reserva de montante igual àquele pelo qual elas se
encontram contabilizadas.
As acções próprias adquiridas através de contrato ou directamente no mercado são reconhecidas no capital próprio,
em rubrica separada. As acções próprias são registadas ao
custo de aquisição, se a compra for efectuada à vista, ou ao
justo valor estimado se a compra for diferida.
4.2.23.3 Prémios de emissão

25. Notes to the Consolidated Financial Statements

Esta rubrica inclui não só os prémios mas também, a deduzir, os custos associados à emissão de instrumentos de
capital próprio.
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De acordo com o art.º 295 do CSC estes prémios estão
sujeitos ao regime da reserva legal o que significa que não
são distribuíveis a não ser em caso de liquidação e que só
podem ser utilizados para absorver prejuízos, depois de esgotadas todas as outras reservas, ou para incorporação no
Capital Social (art.º 296 do CSC).
4.2.23.4 Reservas
Reserva Legal
De acordo com o art.º 295 do CSC, pelo menos 5% do resultado tem de ser destinado à constituição ou reforço da
reserva legal até que esta represente pelo menos 20% do
capital social.
A reserva legal não é distribuível a não ser em caso de
liquidação e só pode ser utilizada para absorver prejuízos,
depois de esgotadas todas as outras reservas, ou para incorporação no capital social (art.º 296 do CSC).

According to the said article, while the shares belong to the
company, a reserve of an amount equal to that at which they
are carried is not available for distribution.
Treasury shares acquired by contract or directly in the market
are recognised in equity as a separate item. Treasury shares
are recorded at cost, in the case of spot purchases, or at
estimated fair value if the purchase is deferred.
4.2.23.3 Issue premiums
This item includes not only premiums but also the deduction
of the costs associated with the issuance of equity
instruments.
In accordance with Article 295 of the Companies Code these
premiums are subject to the legal reserve mechanism, which
means they cannot be distributed except on liquidation and
can only be used to absorb losses, after having exhausted
all other reserves, or for incorporation into the share capital
(Article 296 of the Companies Code).
4.2.23.4 Reserves
Legal reserve
In accordance with Article 295 of the Companies Code at
least 5% of income must be used to create or increase the
legal reserve until it equals at least 20% of the share capital.
The legal reserve is not distributable except in case of
liquidation and can only be used to absorb losses, after
having exhausted all other reserves , or for incorporation
into the share capital (Article 296 of the Companies Code).
Revaluation Reserves and Other Reserves

Reservas de Revalorização e Outras Reservas

Investment property

Propriedades de investimento

This item includes:

Esta rubrica inclui:

-- excesses of the free revaluation of the investment property;

-- excedentes de revalorização livre das propriedades de investimento;

-- revaluations performed under the respective legislation.

-- reavaliações efectuadas ao abrigo de diplomas legais.

In accordance with accounting standards in force, theses
excesses are only available to increase share capital or to
cover losses incurred up to the date to which the revaluation
refers and only after they are realised (by use or sale).

De acordo com as normas contabilísticas em vigor, estes
excedentes só estão disponíveis para aumentar capital ou
cobrir prejuízos incorridos até à data a que se reporta a
reavalização e apenas depois de realizadas (pelo uso ou
pela venda).
Investimentos financeiros
As reservas de justo valor referem-se às diferenças entre
o justo valor e o valor contabilístico dos investimentos financeiros classificados como disponíveis para venda. Estas
reservas só ficarão disponíveis aquando da alienação dos
referidos investimentos financeiros.
Reserva de Conversão Cambial
A moeda de apresentação das demonstrações financeiras
é o Euro.
Esta rubrica reflecte as diferenças de transposição de demonstrações financeiras das entidades englobadas na consolidação sempre que a sua moeda funcional (ambiente económico principal no qual operam) não é o Euro e que resultam
de à data de cada balanço, os activos e passivos em moeda
estrangeira serem transpostos pelo uso da taxa de fecho e
os ganhos e perdas serem transpostos pelo uso da taxa de
câmbio à data da transacção, ou à taxa de câmbio média.
Resultados transitados
Esta rubrica inclui os resultados realizados disponíveis para
distribuição aos accionistas e, de acordo com o nº 2 do art.º
32 do CSC, só estarão disponíveis para distribuição quando
os elementos ou direitos que lhes deram origem forem alienados, exercidos, extintos ou liquidados.

Financial investments
The fair-value reserves refer to differences between the fair
value and carrying amount of the financial investments
classified as available for sale. These reserves are available
only on disposal of such financial investments.
Currency translation reserve
The reporting currency of the financial statements is the
euro.
This item reflects the translation differences of the financial
statements of the entities included in the consolidation
where their reporting currency (the primary economic
environment in which they operate) is not the euro and
result, on each balance sheet date, from the assets and
liabilities in foreign currency being translated using the
closing rate and the gains and losses being translated using
the exchange rate ruling on the date of the transaction, or
the average exchange rate.
Retained earnings
This item includes profits realised and made available
for distribution to shareholders and, in accordance with
Article 32.2 of the Companies Code, will only be available
for distribution when the elements or rights that gave rise
thereto are sold, exercised, extinguished or liquidated.

Net income for the period

São reconhecidos nesta rubrica os rendimentos e gastos do
exercício.

The income and costs for the period are recognised under
this heading.

4.2.24 Activos e passivos contingentes

4.2.24 Contingent assets and liabilities

Um activo contingente é um possível activo proveniente de
acontecimentos passados e cuja existência só será confirmada pela ocorrência ou não de um ou mais acontecimentos
futuros incertos não totalmente sob o controlo da entidade.

A contingent asset is an asset generated by past events, the
existence of which will be confirmed only by the occurrence
or non-occurrence of one or more uncertain future events
not entirely under the entity’s control.

Os activos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras para não resultarem no reconhecimento
de rendimentos que podem nunca ser realizados. Contudo,
são divulgados quando for provável a existência de um influxo futuro.

Contingent assets are not recognised in financial statements
so as not to result in recognition of income that may never
be realised. However, they are disclosed where a future
inflow is probable.

Um passivo contingente é:

A contingent liability is:

-- Uma obrigação possível que provém de acontecimentos
passados e cuja existência só será confirmada pela ocorrência ou não de um ou mais acontecimentos futuros incertos não totalmente sob o controlo da entidade,

-- A possible obligation generated by past events, the
existence of which will be confirmed only by the occurrence
or non-occurrence of one or more uncertain future events
not entirely under the entity’s control,

ou

or

-- Uma obrigação presente que decorra de acontecimentos
passados mas que não é reconhecida porque:

-- A present obligation that arises from past events but is
not recognised because:

a. Não é provável que uma saída de recursos seja exigida para liquidar a obrigação, ou

a. It is not probable that an outflow of resources will be
required to settle the obligation, or

b. A quantia da obrigação não pode ser mensurada com
suficiente fiabilidade.

b. the amount of the obligation cannot be measured
with sufficient reliability.

Os passivos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras para não resultarem no reconhecimento de gastos que podem nunca se tornar efectivos. Contudo, são divulgados sempre que existe uma probabilidade
de exfluxos futuros que não seja remota.

Contingent liabilities are not recognised in financial
statements so as not to result in recognition of expenses
that may never become effective. However, they are disclosed
whenever there is a likelihood of future outflows that is not
remote.

4.2.25 Eventos Subsequentes

4.2.25 Subsequent Events

Os eventos ocorridos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre situações existentes à
data de relato são reflectidos nas demonstrações financeiras
consolidadas.

Events occurring after the reporting that provide additional
information on situations that existed as of the reporting
date are reflected in the consolidated financial statements.

Os eventos ocorridos após a data de relato que proporcionem informação sobre situações ocorridas após essa data,
se significativas, são divulgados nas notas às demonstrações financeiras consolidadas.
4.2.26 Informação por segmentos

Events occurring after the reporting date that provide
additional information on situations that occurred after
that date, if significant, are disclosed in the notes to the
consolidated financial statements.
4.2.26 Information by segments

A informação por segmentos é apresentada tendo em conta
que cada segmento de negócio é um componente distinto
do Grupo, que fornece produtos ou serviços distintos sujeitos a riscos e retornos diferentes dos outros segmentos de
negócio.

The information by segments is presented taking into account
that each business segment is a separate component of the
Group that provides differing products and services subject
to risks and returns that differ from those of the other
business segments.

Para efeitos de análise de gestão, o Grupo identifica os seguintes segmentos:

For the purposes of management review, the Group identifies
the following segments:

(i) Private Equity – Relativo às áreas de navegação e técnicas
da Grupo.

(i) Private Equity - Concerning the Group’s shipping and
technical areas.

(ii) Activos Estratégicos - Relativo às empresas financeiras
do Grupo

(ii) Strategic Assets - Concerning the Group’s financial
companies

(iii) Investimentos Alternativos – Referente aos fundos de
investimento

(iii) Alternative Investments - Concerning the investment
funds

(iv) Imobiliário – Referente à gestão de imobiliário

(iv) Real Estate - Concerning property management

(v) Holding

(v) Holding Company
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Todavia, e dado a importância económica dos negócios desenvolvidos no âmbito dos activos estratégicos, e para efeitos das divulgações previstas na IFRS 8, o Grupo optou por
desagregar estes segmentos da seguinte forma:

However, given the economic importance of businesses
carried on within the context of the strategic assets, and
for the purposes of the disclosures called for by IFRS 8, the
Group opted to break these segments down as follows:

(i) Gestão Discricionária;

(i) Discretionary Management;

(ii) Gestão de Fundos;

(ii) Fund Management;

(iii) Corretagem;

(iii) Brokerage;

(iv) Imobiliário;

(iv) Real Estate;

(v) Private Equity;
(vi) Outros
(vii) Investimentos Alternativos

25. Notes to the Consolidated Financial Statements

Na Nota 5 encontram-se identificadas as empresas incluídas
na consolidação pelo método integral que foram associadas
aos segmentos acima identificados.
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O relato por segmentos de negócio consta nos mapas apresentados na Nota 6, nos quais se complementa a informação requerida na IFRS 8, obtendo-se para cada um destes
segmentos de negócio o detalhe sobre a formação do seu
resultado e a síntese dos activos e passivos das empresas
nele incluídas.
4.2.27 Rendimentos e encargos por serviços e comissões
Os rendimentos e encargos de serviços e comissão são reconhecidos à medida que estes serviços são prestados e
no período a que se referem, independentemente do seu
recebimento ou pagamento. Os serviços prestados pela Sociedade são remunerados principalmente sob a forma de
comissões. Os serviços prestados pela Sociedade também
têm, como principal custo, encargos com comissões.
4.2.28 Réditos
Os réditos originados nas vendas são reconhecidos na demonstração dos resultados, em outros resultado de exploração, quando os riscos e benefícios inerentes à posse dos
activos são transferidos para o comprador e o montante dos
rendimentos possa ser razoavelmente quantificado. Os réditos são reconhecidos pelo justo valor, líquidos de impostos,
descontos e outros custos inerentes à sua concretização.
Nas prestações de serviços, embora o rédito somente seja
reconhecido quando for provável que os benefícios económicos associados à transacção fluam para a empresa,
quando surja uma incerteza acerca da cobrabilidade de uma
quantia já incluída no rédito, a quantia incobrável, ou a
quantia com respeito à qual a recuperação tenha cessado
de ser provável, é reconhecida como uma imparidade saldo
a receber, e não como um ajustamento da quantia de rédito
originalmente reconhecido.
Assim, o rédito das prestações de serviços é reconhecido
quando o desfecho da transacção pode ser estimado com
fiabilidade o que ocorre quando todas as condições seguintes são satisfeitas:
-- A quantia de rédito pode ser mensurada com fiabilidade;
-- É provável que os benefícios económicos associados à
transacção fluam para a Sociedade;
-- A fase de acabamento da transacção à data do balanço
pode ser mensurada com fiabilidade; e
-- Os custos incorridos com a transacção e os custos para concluir a transacção podem ser mensurados com fiabilidade.

(v) Private Equity;
(vi) Other
(vii) Alternative Investments
Note 5 details the companies included in the consolidation
using the full and proportionate methods that were
associated with the segments detailed above.
The report by business segment is shown in the tables
presented in Note 6, which complements the information
required by IFRS 8, providing for each of these business
segments details about the formation of its results and a
summary of the assets and liabilities for the companies
included therein.
4.2.27 Income and costs for services and commissions
Service and commission income and costs are recognised
as the services are provided and during the period to which
they relate, regardless of their receipt or payment. Services
rendered by the Company are remunerated mainly in the
form of commissions. The main cost incurred by the services
rendered by the Company involves commissions.
4.2.28 Revenue
The revenue originated in the sales is recognised in the
income statement, under other operating results, when the
risks and benefits inherent in the possession of the assets
are transferred to the purchaser and the amount of the
income can be quantified reasonably. Revenue is recognised
at fair value, net of taxes, discounts and other costs inherent
in its realisation.
In the provision of services, although the revenue is
recognised only when it is probable that the economic
benefits associated with the transaction will flow to the
company, when an uncertainty arises about the collectability
of an amount already included in revenue, the uncollectable
amount or the amount in respect which recovery has ceased
to be probable, is recognised as a receivable-balance
impairment and not as an adjustment of the amount of
revenue originally recognised.
Thus, revenue from services is recognised when the outcome
of the transaction can be estimated reliably, which occurs
when all the following conditions are met:
-- The amount of revenue can be reliably measured;
-- It is probable that the economic benefits associated with
the transaction will flow to the Company;
-- the stage of completion of the transaction can be
measured reliably on the reporting date; and
-- Costs incurred with the transaction and the costs to
complete the transaction can be measured reliably.

4.2.29 Dividend distribution

A distribuição de dividendos a favor dos accionistas da Sociedade é reconhecida como um passivo na Demonstração
da Posição Financeira Consolidada quando estes são aprovados pelos próprios accionistas em Assembleia Geral.

The distribution of dividends to the Company’s shareholders
is recognised as a liability in the Consolidated Statement
of Financial Position when they are approved by the
shareholders themselves at the General Meeting.

4.2.30 Justo valor de activos e passivos

4.2.30 Fair value of assets and liabilities

A contabilização ao justo valor introduz complexidade,
quando esse valor não consegue ser obtido directamente
do mercado. As regras contabilísticas actuais indicam três níveis de avaliação do justo valor. O primeiro nível é utilizado
nos instrumentos cuja cotação pode ser obtida directamente
do mercado. O segundo nível, para instrumentos financeiros
que podem ser avaliados através de modelos que apenas recorrem a variáveis observáveis no mercado. O terceiro nível
é exigido para os instrumentos mais complexos, que para
serem avaliados tem que se recorrer a modelos que não
utilizam apenas variáveis observáveis no mercado.

Fair-value accounting introduces complexity where that
value cannot be obtained directly from the market.
Current accounting rules indicate three levels of fair-value
measurement. The first level is used in the instruments
whose price can be obtained directly from the market. The
second level, for financial instruments that can be valued
using models that only rely on observable market data. The
third level is required for more complex instruments, which
to be evaluated have to resort to models that use not only
observable market data.

5. Consolidação

5. Consolidation

5.1 Participações

5.1 Holdings

As participações da Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A.
são as que se detalham na tabela abaixo, estas participações bem como o modo de consolidação de cada uma delas
são descritas no ponto 5.3. As alterações no perímetro de
consolidação encontram-se descrita no ponto 5.2.

The holdings of Sociedade Comercial Orey Antunes, SA, are
as detailed in the following below, and these holdings as
well as the consolidation method of each are described in
section 5.3. Changes to the consolidation perimeter are
described in Section 5.2.

As participações financeiras do Grupo estão divididas pelas
seguintes áreas de negócio:

The Group’s financial holdings are divided into the following
business areas:

(i) Holding, sub-holdings de investimentos e serviços

(i) Holding companies, investments and services sub-holding
companies

(ii) Imobiliário – Referente à gestão de imobiliário
(iii) Activos Estratégicos - Relativo às empresas financeiras
do Grupo
(iv) Investimentos Alternativos – Referente aos fundos de
investimento
(v) Private Equity – Relativo às áreas de navegação e técnicas da Grupo.

(ii) Real Estate - Concerning property management
(iii) Strategic Assets - Concerning the Group’s financial
companies
(iv) Alternative Investments - Concerning the investment
funds
(v) Private Equity - Concerning the Group’s shipping and
technical areas.
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5.2 Alterações no perímetro de consolidação

5.2 Changes to the consolidation perimeter

As alterações no perímetro de consolidação até 31 de Dezembro de 2013 são as seguintes:

Changes to the consolidation perimeter up to December 31,
2013, are as follows:

-- Criação da OFP Investments, consolidando-se integralmente em 89,98%

-- Creation of OFP Investments, full consolidation of 89.98%

-- Aquisição de 100% da Correasur SL, consolidando-se pelo
método de equivalência patrimonial.
-- Criação da Safocean – Comércio e Serviços, Lda., consolidando-se pelo método de equivalência patrimonial.
-- Criação da Lynx Angola – Transportes e Logística – Comércio e Serviços, Lda., consolidando-se pelo método de
equivalência patrimonial.
-- Liquidação das empresas TRF Initiatoren GmbH, TRF Transferrechtefonds 1 Management GmbH, até então consolidadas integralmente. Não tendo qualquer impacto uma vez
que já tinha sido reconhecido no passado.
-- Reclassificação das empresas definidas como Investimentos Alternativos, anteriormente integradas na categoria de
activos e passivos detidos para venda (2012), para empresas sujeitas a consolidação integral, em 2013.
5.3 Empresas Incluídas na Consolidação
Empresas do grupo consolidadas pelo método integral
Em 31 de Dezembro de 2013, as empresas consideradas
como em continuação incluídas na consolidação pelo método integral, suas sedes sociais e proporção do capital detido, foram as seguintes:

-- Acquisition of 50% of Tarros Portugal - Agentes de
Navegação, consolidated using the equity method.
-- Acquisition of 100% of Correasur SL, consolidated using
the equity method.
-- Incorporation of Safocean - Comércio e Serviços, Lda,
consolidated using the equity method.
-- Incorporation of ynx Angola – Transportes e Logística –
Comércio e Serviços, Lda, consolidated using the equity
method.
-- Liquidation of the firms TRF Initiatoren GmbH, TRF 1
Transferrechtefonds Management GmbH, full consolidation
till then. No impact since it had already been recognised
in the past.
-- Reclassification of companies defined as Alternative
Investments, previously included in the category of assets
and liabilities held for sale (2012), to companies subject
to full consolidation in 2013.
5.3 Companies included in the consolidation
Companies consolidated using the full consolidation method
As at December 31, 2013, the companies included in the
consolidation using the full consolidation method, their
registered offices and the proportion of share capital held
were as follows:
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-- Aquisição de 50% da Tarros Portugal – Agentes de Navegação,
consolidando-se pelo método de equivalência patrimonial.

Entidade
Entity
Sociedade Comercial Orey Antunes S.A.
Orey Investments Holding BV
Orey Serviços e Organização, S.A.

Sede
Registered Office

Tipo de participação
Type of holding

Lisboa

------------

Amesterdão- Holanda

Directa

% Participação
Holding %

Capital Social
Equity Capital

Moeda
Currency

------------

12 000 000

EUR

100,00%

20 000 000

EUR
EUR

Lisboa

Directa

100,00%

100 000

Amesterdão- Holanda

Indirecta

100,00%

18 200

EUR

Malta

Indirecta

100,00%

1 200

EUR

Orey Holding Malta Ltd

Malta

Indirecta

100,00%

1 200

EUR

Orey Financial IFIC, S.A.

Lisboa

Directa

100,00%

11 500 000

EUR

Luxemburgo

Indirecta

100,00%

35 000

EUR

NovaBrazil Investments Holding
Orey Investments Malta Ltd

Orey Capital Partners GP,Sàrl

Cayman Islands

Indirecta

100,00%

42 384

USD

Orey Management BV

Orey Management (Cayman) Ltd

Amesterdão- Holanda

Indirecta

100,00%

5 390 000

EUR

Orey Investments NV

Curaçao-Antilhas Holandesas

Indirecta

100,00%

6 081

USD

Cayman Islands

Indirecta

100,00%

40 000

EUR

Orey Financial Brasil, S.A.

São Paulo- Brasil

Indirecta

76,48%

600 000

BRL

Orey Financial Holding, S.A.

São Paulo- Brasil

Indirecta

99,98%

7 065 648

BRL

OFP Investments

São Paulo- Brasil

Indirecta

89,98%

500

BRL

Orey- Gestão Imobiliária S.A.

Lisboa

Directa

100,00%

1 000 000

EUR

Horizon View - Navegação e Trânsitos, S.A.

Lisboa

Indirecta

81,44%

250 000

EUR

Orey Comércio e Navegação, Lda.

Lisboa

Indirecta

81,44%

850 000

EUR

Atlantic Lusofrete - Afretamentos, Transportes e
Navegação, S.A.

Lisboa

Indirecta

81,44%

50 000

EUR

OP. Incrivel Brasil

São Paulo- Brasil

Indirecta

100,00%

3 718 717

BRL

NovaOpIncrivel

São Paulo- Brasil

Indirecta

100,00%

4 235 402

BRL

Football Players Funds Management Ltd
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O Grupo espera em 2014, concluir a liquidação da sociedade
financeira Football Players Funds Management Ltd.. Não é
espectável pela administração do Grupo que haja quaisquer
perdas materiais face ao registado e consolidado.

The Group to finalise the liquidation of the financial
company Football Players Funds Management Ltd, in 2014.
The Groups’ Board does not expect any material losses in
respect of what has been recorded and consolidated.

Empresas do grupo consolidadas pelo método de equivalência patrimonial

Group companies consolidated using the equity method:

Em 31 de Dezembro de 2013, as empresas incluídas na consolidação pelo método de equivalência patrimonial, suas sedes
sociais e proporção do capital detido, foram as seguintes:
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Entidade
Entity
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As at December 31, 2013, the companies included in the
consolidation using the equity method, their registered offices
and the proportion of share capital held were as follows:

Sede
Registered Office

Tipo de participação
Type of holding

% Participação
Holding %

Capital Social
Equity Capital

Moeda
Currency

Orey Comércio e Navegação, Lda.

Lisboa

Indirecta

81,44%

850 000

EUR

Atlantic Lusofrete - Afretamentos, Transportes e
Navegação, S.A.

Lisboa

Indirecta

81,44%

50 000

EUR

Mendes & Fernandes - Serv. Apoio à Nav., Lda.

Lisboa

Indirecta

81,44%

5 000

EUR

CMA-CGM Portugal - Agentes de Navegação, S.A.

Lisboa

Indirecta

32,58%

100 000

EUR

Storkship- Navegação, Trânsitos e Logística S.A.

Lisboa

Indirecta

81,44%

150 000

EUR

TARROS Portugal - Agentes de Navegação, S.A.

Lisboa

Indirecta

40,72%

50 000

EUR

Orey Capital Partners SCA SICAR
OA International Antilles NV
Orey Apresto e Gestão de Navios, Lda.

Luxemburgo

Indirecta

100,00%

16 406 000

EUR

Curaçao-Antilhas Holandesas

Indirecta

100,00%

6 000

USD

Funchal

Indirecta

100,00%

50 000

EUR
USD

Orey (Cayman) Ltd.

Cayman Islands

Indirecta

100,00%

50 000

Orey Shipping SL

Bilbao- Espanha

Indirecta

74,92%

60 000

EUR

CORREA SUR S.L.

Bilbao- Espanha

Indirecta

74,92%

60 120

EUR

Orey (Angola) - Comércio e Serviços, Lda.

Luanda-Angola

Indirecta

100,00%

1 100 000

KWZ

Orey Super Transportes e Distribuição, Lda.

Luanda-Angola

Indirecta

100,00%

1 400 000

KWZ

Parcel Express - Expedições Internacionais, Lda.

Luanda-Angola

Indirecta

100,00%

2 000 000

KWZ

SAFOCEAN - Comércio e Serviços, Lda.

Luanda-Angola

Indirecta

100,00%

200 000

KWZ

LYNX Angola - Transporte e Logística, Lda.

Luanda-Angola

Indirecta

100,00%

20 000 000

KWZ

Amesterdão- Holanda

Indirecta

100,00%

130 070

EUR

OA Technical Representations- Rep.Nav.Ind. S.A.

LYNX Transports and Logistics, B.V.

Lisboa

Indirecta

100,00%

450 000

EUR

Orey Técnica Serviços Navais, Lda.

Lisboa

Indirecta

100,00%

350 000

EUR

Sofema - Soc.Ferramentas e Máquinas, Lda.

Lisboa

Indirecta

98,00%

100 000

EUR

Contrafogo, Soluções de Segurança S.A.

Lisboa

Indirecta

100,00%

537 155

EUR

Oilwater Industrial, Serviços e Representações S.A.

Lisboa

Indirecta

98,00%

100 000

EUR

Lalizas Marine- Equipamentos Nauticos, Lda.

Lisboa

Indirecta

100,00%

6 000

EUR

Oilmetric - Sociedade Gestora de Patrimónios, S.A.

Lisboa

Indirecta

100,00%

50 000

EUR
EUR

Orey Safety and Naval, S.A.

Lisboa

Indirecta

98,00%

100 000

Orey Industrial Representations, S.A.

Lisboa

Indirecta

98,00%

50 000

EUR

Secur- Comércio e Representações, Lda.

Porto

Indirecta

100,00%

150 000

EUR

Segurvouga- Comércio e Assistência de Equipamentos
de Segurança, S.A.

Aveiro

Indirecta

100,00%

77 700

EUR

Orey Moçambique - Comércio e Serviços, Lda.

Maputo

Indirecta

100,00%

60 000

MZM

Orey Mauritius Transports and Logistics Ltd

Mauricias

Indirecta

100,00%

75 000

USD

6. Report by Segments

Conforme referido na Nota 4.5.26., o Grupo apresenta, no
âmbito da IFRS 8, os seguintes segmentos:

As mentioned in note 4.5.26, the Group presents, within the
context of IFRS 8, the following segments:

(i)	Gestão Discricionária;

(i)	Discretionary Management;

(ii)	Gestão de Fundos;

(ii)	Fund Management;

(iii) Corretagem;

(iii) Brokerage;

(iv) Imobiliário;

(iv) Real Estate;

(v) Private Equity

(v) Private Equity

(vi) Outros

(vi) Other

(vii)Investimentos Alternativos

(vii)Alternative Investments

Assim, em 31 de Dezembro de 2013 e 31 de Dezembro de 2012,
a repartição por segmentos por actividade era a seguinte:

Thus, as at December 31, 2013 & 2012, the breakdown of the
business by segment was as follows:
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Rubricas à Data de 31-12-2012
Items as at 31-12-2012

Gestão
Gestão de Corretagem Imobiliário
Discricionária
Fundos
Brokerage Real Estate
Discretionary
Fund
Management Management

Outros
Other

Private Equity Total SegmentosAjustamentos e Total das
Operações em Consolidado
Private Equity Segments Total Eliminações Operações em Descontinuação e Consolidated
Adjustments & Continuídade Disponíveis para
Venda
eliminations
Total of
Continuing Discontinuing and
Operations Available-for-Sale
Operations

Réditos
Revenue
Réditos Externos
External revenues

-

1 152 379

-

7 567 792

(188 609)

7 379 183

-

7 379 183

-

403 795

2 456 924

-

2 860 719

(2 860 719)

-

-

-

1 805 080

687 589

403 795

3 609 303

-

10 428 510

(3 049 327)

7 379 183

-

7 379 183

(122 523)

(65 415)

(44 053)

-

(133 612)

-

(365 603)

2 810

(362 793)

-

(362 793)

Imparidade de Propriedades de
Investimento
Investment property impairment

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Método de Equivalência
Patrimonial Associadas
Equity Method Associates

-

-

-

-

-

17 327 368

17 327 368

(17 585 707)

(258 339)

-

(258 339)

Réditos Intersegmentos
Inter-segment revenues
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3 922 744

1 805 080

687 589

-

-

3 922 744

Resultados
Results
Depreciações e Amortizações
Depreciation & amortisation

-

Resultado Segmental
Segmental Result

315 665

4 292

Activos Operacionais
Operating Assets

10 871 410

5 002 560

Passivos Operacionais
Operating Liabilities

1 519 656

694 444

(125 872)

5 948 506

19 457 970

25 295 288

(32 383 076) (7 087 788)

16 124 389

9 036 602

1 905 570 11 590 765 44 163 919

96 255 878

169 790 103

(98 271 787)

71 518 316

15 270 859

86 789 175

234 171

45 026 055

(1 227 925)

43 798 130

7 990 457

51 788 587

264 527

(305 274)

-

7 438 369

34 874 888

(Euro)

Os resultados operacionais destas unidades são analisados
separadamente pela gestão e todos os gastos e proveitos
são geridos separadamente e individualmente alocados nas
unidades de cada segmento operacional.
Os réditos correspondem às comissões financeiras e a outras rubricas incluídas na Demonstração de resultados em
Outros resultados de exploração que correspondem a réditos de empresas que consolidam mas são não financeiras,
nomeadamente, Orey Serviços e Organização e Sociedade
Comercial Orey Antunes.
7. Caixa e disponibilidades em bancos centrais
A rubrica de caixa e disponibilidades em bancos centrais tem
a seguinte decomposição a 31 de Dezembro de 2013 e 31 de
Dezembro de 2012.

The operating results of these uits are reviewed separately
by management and all expenses and income are allocated
to the units of each operational segment.
The revenues correspond to the financial commissions and
the other items included in the income statement under Other
operating income that correspond to revenues of companies
that consolidate but are not financial, in particular, Orey
Serviços e Organização and Sociedade Comercial Orey
Antunes.
7. Cash and balances at central banks
The breakdown of Cash and deposits at central banks is as
follows as at December 31, 2013 and December 31, 2012.
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8. Disponibilidades em outras instituições de crédito

8. Balances with other credit institutions

A 31 de Dezembro de 2013 e 31 de Dezembro de 2012, o valor constante nesta rubrica respeitava a depósitos à ordem:

As at December 31, 2013, and December 31, 2012 , the
amount carried under this heading related to sight deposits:

Disponibilidades em outras instituições de crédito
Balances with other credit institutions

Dez-13
Dec-13

Dez-12
Dec-12

Depósitos à ordem
Sight deposits

7 723 090

3 286 462

TOTAL

7 723 090

3 286 462
(Euro)

9. Activos financeiros detidos para negociação

Activos financeiros detidos para negociação
Financial assets held for trading

Dez-13
Dec-13

Dez-12
Dec-12

Titulos de dívida > Debt securities

85 510

-

Outros activos detidos para negociação > Other assets held for trading

91 430

-

TOTAL

176 940

(Euro)

Em conformidade com a IFRS 13 foram utilizados os seguintes pressupostos na construção dos quadros acima:

In accordance with IFRS 13, the following assumptions were
used in the construction of the above tables:

Cotações em mercado activo (Nível 1): nesta coluna foram
incluídos os instrumentos financeiros valorizados com base
em cotações de mercado activo, correspondem à primeira
rubrica da tabela anterior.

Active market prices (Level 1): this column includes financial
instruments valued on the basis of active market prices, and
correspond to the first heading of the preceding table.

Cotações baseadas em dados do mercado (Nível 2): Nesta coluna estão incluídos instrumentos financeiros que, não sendo
valorizados com base em cotações de mercado activo, são
valorizados com base em variáveis observáveis de mercado.
Está incluída neste nível a participação em fundos de investimento mobiliários valorizados de acordo com o NAV publicado dos mesmos e obrigações sem cotação em mercado
activo, correspondem à segunda rubrica da tabela anterior.
10. Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados
A rubrica de “Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados” é passível da seguinte decomposição:
Rúbricas
Items

Unidades de Participação
Units
Fundos de Investimento Imobiliário
Real-estate Investment Funds
Orey Reabilitação Urbana
Orey Reabilitação Urbana
Outros
Other
Swaps Cambiais e de taxa de juro
Currency and interest-rate swaps
Interest Rate Cap
Interest Rate Cap
Nor/Lisgarante - Participação
Nor/Lisgarante - Participation
Total

Prices based on market data (Level 2): This column includes
financial instruments which, not valued on the basis of
active market prices, are valued on the basis of observable
market variables. This level includes participation in mutual
funds valued in accordance with their published NAV and
bonds not quoted on an active market, and correspond to
the second heading of the preceding table.
10. Other financial assets at fair value through profit or loss
The breakdown of Other financial assets at fair value through
profit or loss is as follows:
Dez-12
Dec-12

Dez-13
Dec-13

Valor de Mercado
Market value

Compras/ Vendas/
Fecho de posições
Purchases/ Sales/
Close of positions

Resultados
Results

Valor de Mercado
Market value

131 773

-

(5 091)

126 683

10 528

(10 528)

-

-

34 643

1 877

12 275

48 795

-

3 000

-

3 000

176 944

(5 651)

7 184

178 478
(Euro)
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The item Financial assets held for trading refers to public debt
securities and is government bonds, broken down as follows:
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9. Financial assets held for trading

A rubrica de “Activos financeiros detidos para negociação” é
referente a títulos de dívida pública e é passível da seguinte
decomposição:
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As unidades de participação são 26.039 e têm a cotação de
4,86 Euros, de acordo com a hierarquia do justo valor estas
unidades encontram-se no primeiro nível, uma vez que a
cotação pode ser obtida directamente através do mercado

There are 26,039 units at a price of €4.86, and, in accordance
with the hierarchy of the fair value of these are first-level
units, since the price may be obtained directly through the
market

O Grupo recorreu a instrumentos financeiros derivados de
taxa de juro (Cap de taxa de juro) no sentido de gerir a
sua exposição a movimentos nas taxas de juro vigentes nos
seus contratos de financiamento de modo a fixar um valor
máximo para o seu custo de financiamento. De acordo com
a hierarquia do justo valor estes instrumentos pertencem ao
terceiro nível, uma vez que para a sua avaliação tem de se
recorrer a modelos que não utilizam apenas variáveis observáveis no mercado.

The Group made use of interest-rate derivative financial
instruments (interest-rate caps) with a view to managing its
exposure to movements of the interest rates ruling in its
borrowings in order to fix a maximum figure for its borrowing
costs. According to the fair-value hierarchy these instruments
belong to the third level, since their valuation entails models
that use only observable market data.

Estes instrumentos financeiros derivados, embora contratados com os objectivos atrás referidos, não cumprem todos
os critérios dispostos na IAS 39 para que possam ser qualificados como instrumentos de cobertura.

These financial derivative instruments, though contracted
with the objectives referred to above, do not meet all the
criteria of IAS 39 to qualify as hedge instruments.

Os instrumentos derivados contratados pelo Grupo são os
que se detalham em seguida:

The breakdown of derivative instruments held by the Group
is as follows:

Instrumento Derivado

Participada

Contraparte

Nocional

Tipo

Vencimento

Justo Valor 2013

Justo Valor 2012

Derivative Instrument

Subsidiary

Counterparty

Notional

Type

Maturity

Fair value 2013

Fair value 2012

Orey Gestão
Imobiliária, S.A.

BBVA

3 100 000

Cap de taxa de juro da
Euribor a 1 mês a 4,5%

Junho de 2027

46 918

34 643

1 877

-

-

9 299

-

11 276

48 795

55 219

Interest Rate Cap

1-month Euribor interestrate cap at 4.5%
Interest Rate Cap

Orey Serviços e
Organização, S.A.

Santander Totta

300 000

1-month Euribor interestrate cap at 0.75%

Interest Rate Cap

Orey Financial IFIC SA

Millennium BCP

294 000
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Cap de taxa de juro da
Euribor a 1 mês a 0,75%

Cap de taxa de juro da
Euribor a 6 meses
6-month Euribor interestrate cap

Swap cambial

Orey Financial IFIC SA

SAXOBANK

1 963 000

June 2027

Julho de 2017
July 2017

Junho de 2018
June 2018

Forward 1 mês EUR/USD

Mensal

1-month EUR/USD forward

Monthly

Total

(Euro)

O contrato celebrado pela Orey Gestão Imobiliária, S.A. surge da contratação de um empréstimo de taxa variável a 20
anos no valor de 3.100.000 Euros relativo à aquisição de
dois armazéns no Lezíria Park de forma a limitar o seu custo
de financiamento a 4,5%. Este instrumento corresponde a
uma cobertura económica. A taxa de juro e a taxa de desconto utilizada foi a Euribor a 1 mês.
O valor de 3.000 Euros relativo à participação da Nor/Lisgarante está registado ao custo que é o valor nominal e é igual
ao valor de venda no final do contrato.
11. Outros activos financeiros
A evolução verificada durante o ano 2013 na rubrica de outros activos financeiros é a seguinte:

The contract concluded by Orey Gestão Imobiliária, Lda,
arises from the a 20-year floating-rate loan contracted in
the sum of €3,100,000 relating to the acquisition of two
warehouses at the Lezíria Park in order to limit its borrowing
cost to 4.5%. This instrument constitutes an economic
hedge. The interest rate and the discount rate used were the
1-month Euribor.
The sum of €3,000 relating to the Nor/Lisgarante participation
is carried at cost, which is the nominal value and is equal to
selling price at the end of the contract.
11. Other financial assets
The evolution during 2013 if the item Other financial assets
is as follows:
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Outros activos financeiros
Other financial assets

Dez-12
Dec-12

Integração no perimetro de consolidação
Changes to the Consolidation Perimeter

Dez-13
Dec-13

Direitos crediticios
Credit rights

-

11 173 156

11 173 156

Direitos contractuais
Contractual rights

-

4 208 652

4 208 652

Total

-

15 381 808

15 381 808

Esta rubrica surge da passagem dos activos financeiros de
detidos para venda para consolidação integral. Esta rubrica
encontra-se registada ao valor de custo.

This item arises from the transfer of financial assets held for
sale to full consolidation. This item is carried at cost.

12. Activos financeiros disponíveis para venda

12. Available-for-sale financial assets

A rubrica de “Activos financeiros disponíveis para venda”
contem as obrigações em carteira da Sociedade é passível
da seguinte decomposição:

The breakdown of Available-for-sale financial assets is as
follows:

Jan-12
Jan-12
Valor de Aquisição
Acquisition cost

Dez-12
Dec-12
Compras/ Vendas
Purchases/ Sales

Valor de Mercado
Market value

Dez-13
Dec-13
Compras/ Vendas
Purchases/ Sales

Valor de Mercado
Market value

Activos financeiros disponíveis para venda
Available-for-sale financial assets
Obrigações e outros títulos de rendimento fixo
Bonds and other fixed-income securities
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Obrigações de emissores públicos
Public issuers' bonds
Obrigações Orey Transports & Logistics International BV
Orey Transports & Logistics International BV Bonds
Momentum Debtmaster
Momentum Debtmaster
Total

11 530 479

(9 401 596)

2 128 883

(2 128 883)

-

-

-

-

433 809

433 809

11 530 479

(9 401 596)

2 128 883

(1 695 074)

433 809
(Euro)

Este activo financeiro surge pela consolidação integral do
Orey Opportunity Fund. Este activo financeiro de acordo com
a hierarquia do justo valor encontra-se no segundo nível,
uma vez que é avaliado através de modelos que apenas
recorrem a variáveis observáveis no mercado.

This financial asset arises from the full consolidation of the
Orey Opportunity Fund. This financial asset is classified as
Level 2 of the fair value hierarchy, since it is valued using
models make use solely of observable market data.

13. Aplicações em instituições de crédito

13. Placements with credit institutions

A rubrica de “aplicações em instituições de crédito” referem-se exclusivamente a depósitos a prazo e equivalentes a
este tipo de depósitos detidos pela Sociedade é passível da
seguinte decomposição:

Placements with credit institutions refers exclusively to term
deposits and equivalent deposits held by the Company,
broken down as follows:

Aplicações em instituições de crédito
Placements with credit institutions

Dez-13
Dec-13

Dez-12
Dec-12

Depósitos a prazo
Term deposits
Outros depósitos
Other deposits

3 446 875

4 186 500

10 745

154 592

TOTAL

3 457 620

4 341 092
(Euro)
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Os depósitos a prazo incluem em 2013:

In 2013, term deposits include:

-- Millennium BCP no valor de 2.071.875 Euros, com vencimentos trimestrais e uma taxa de juro de 2,40%;

-- Millennium BCP in the sum of €2,071,875, maturing
quarterly with an interest rate of 2.40%

-- BBVA no valor de 125.000 Euros, com vencimento a cada 6
meses a conta do dia 5 de Abril de 2013, com juro corrido
à taxa de 1%;

-- BBVA in the sum of €125,000, maturing every six months
as from April 5, 2013, with accrued interest at the rate of
1%;

-- Banco Espírito Santo, no valor de 1.250.000 Euros com
vencimentos semestrais e juro à taxa de 1%.

-- Banco Espírito Santo, in the sum of €1,250,000 with halfyearly maturities and interest at the rate of 1%;

Os depósitos a prazo incluem em 2012:

In 2012, term deposits include:

-- Millennium BCP no valor de 2.559.375 Euros, com vencimentos trimestrais e uma taxa de juro de 2,40%;

-- Millennium BCP in the sum of €2,559,375, maturing
quarterly with an interest rate of 2.40%

-- BBVA no valor de 375.000 Euros, com vencimento a cada
6 meses a conta do dia 5 de Abril de 2013, com juro corrido à taxa de 1%;

-- BBVA in the sum of €375,000, maturing every six months
as from April 5, 2013, with accrued interest at the rate of
1%;

-- Banco Espírito Santo, no valor de 1.250.000 Euros com
vencimentos semestrais e juro à taxa de 1%.

-- Banco Espírito Santo, in the sum of €1,250,000 with halfyearly maturities and interest at the rate of 1%;

14. Crédito a clientes

14. Loans & advances to customers

O crédito a clientes respeita exclusivamente à Orey Financial
e à data de 31 de Dezembro de 2012 e 31 de Dezembro de
2013 tem o seguinte detalhe:

Loans & advances to customers relates solely to Orey
Financial, broken down as follows as at December 31, 2012
and December 31, 2013:

Crédito a Clientes
Loans & advances to customers
Não titulado
Unsecured
Crédito interno
Domestic credit
Empresas
Companies
Empréstimos
Loans
Particulares
Individuals
Consumo
Consumption
Aquisição de valores mobiliários
Acquisition of securities
Crédito ao exterior
Foreign loans
Juros a receber, liquidos de proveitos diferidos
Interest receivable, net of deferred income
Crédito e juros vencidos
Past-due loans & interest
Provisões para crédito a clientes
Provisions for loans & advances to customers
Créditos de cobrança duvidosa
Doubtful debt
Total

Dez-13
Dec-13

Dez-12
Dec-12

315 000

456 980

67 438

110 000

1 979 980

3 075 170

-

1 000 000

2 362 418

4 642 150

115 713

87 732

-

24 845

115 713

112 577

-

-248

2 478 131

4 754 479
(Euro)

A rubrica crédito ao exterior correspondia a um empréstimo efectuado pela Orey Financial à FAWSPE, que em 31 de
Dezembro de 2013 se traduz em 1.150.000 Euros. Como a
FAWSPE passou a ser consolidado integralmente em 2013, o
valor é anulado no processo de consolidação por empréstimos obtidos por aquela Sociedade.
A maturidade do Crédito a clientes tem o seguinte detalhe:

The item loans abroad refers to a loan granted by Orey
Financial to FAWSPE, standing as at December 31, 2013, at
€1,150,000. Since FAWSPE came to be fully consolidated in
2013, the amount is cancelled in the consolidation process
by borrowings obtained by that company.
The maturity of the Loans & advances to customers is as
follows:

Crédito a Clientes
Loans to Clients

À Vista
On sight

-

Até 3 meses De 3 Meses a um ano De 1 a 3 anos
Until 3 months 3 months to 1 year
1 to 3 years

312 354

1 845 331

68 081

De 3 a 5 anos Mais de 5 anos
3 to 5 years More than 5 yeas

252 365

Indeterminado
Uncertain

Total

-

2 478 131

-

O justo valor das contas a receber de clientes não difere
materialmente do seu valor contabilístico.

The fair value of trade accounts receivable does not differ
materially from their carrying amount.

15. Empréstimos a associadas e filiais

15. Loans to associates and subsidiaries

Os empréstimos a associadas e filiais têm o seguinte valor à
data de 31 de Dezembro de 2013 e 31 de Dezembro de 2012:

The value of Loans to associates and subsidiaries as at
December 31, 2013, and December 31, 2012, is as follows:

Empréstimos a associadas e filiais
Loans to associates and affiliates

Dez-13
Dec-13

Dez-12
Dec-12

Empréstimos concedidos a subsidiárias
Loans granted to subsidiaries

2 073 341

8 994 042

Total

2 073 341

8 994 042
(Euro)

A principal variação refere-se com a utilização da consolidação integral para a FAWSPE e a Op.Incrivel, em que os
empréstimos obtidos por essas sociedades foram anulados
no referido processo de consolidação como contrapartida de
empréstimos concedidos por outras sociedades do Grupo.

The main change relates to the use of full consolidation for
FAWSPE and OpIncrível, in which the borrowings of these
companies were eliminated in the said consolidation process
with a contra entry for loans gra+nted by other Group
companies.

16. Propriedades de investimento

16. Investment property

As propriedades de investimento são constituídas por terrenos e edifícios detidos para obtenção de rendas ou para
valorização do capital. riscos de liquidez

Investment property comprises land and buildings held to
obtain rents or for capital appreciation.

O imóvel situado em Alcântara, bem como o imóvel situado
na Rua dos Remolares, são alvo de hipoteca pelo Banco
Espírito Santo, como garantia do financiamento de médio-longo prazo, contraído pela sociedade em 2008. Este financiamento tem, à data de 31 de Dezembro de 2013, o valor
actual de 2.166.666 Euros e em 31 de Dezembro de 2012
tinha o valor de 3.250.000 Euros, ver Nota 26.

The property located at Alcântara, and the property located at
Rua dos Remolares, are mortgaged to Banco Espírito Santo,
as collateral for the medium-/long-term loan taken out by
the Company in 2008. As at December 31, 2013, the current
amount of this loan stands at €2,166,666 and as at December
31, 2012, it amounted to €3,250,000, see Note 26.

A evolução ocorrida nesta rubrica durante o ano de 2013 e
2012 foi a espelhada na tabela abaixo:

The evolution under this heading during 2013 and 2012 is
reflected in the following table :

Propriedades
Properties

Saldo Final em
Dez-12
Closing Balance
at Dec-12

Aquisições
Acquisitions

Dispêndios
Subsequentes
Subsequent
expenditure

Ajust. Justo valor
Ganhos e Perdas
Líquidos
Adjust. value of Net
Gains & Losses

Alienações e
transferências
Disposals and
transfers

Saldo Final
em Dez-13
Closing
Balance at
Dec-13

Rua Luisa Holstein, 18/ Rua Maria Isabel Saint-Léger, Alcântara

983 000

983 000

Campo Caído, Gondar Guimarães

27 300

27 300

Rua dos Remolares,12 a 18 -Lisboa

1 649 000

Rua Luisa Holstein, 20/ Rua Maria Isabel Saint-Léger, Alcântara

2 510 000

41 000

2 510 000

Rua do Patrocínio, 63 - 3ºB Lisboa

103 000

103 000

Total propriedades de investimento
Total investment properties

5 272 300

-

-

41 000

1 690 000

-

5 313 300
(Euro)

Propriedades
Properties

Rua Luisa Holstein, 18/

Saldo Final em
Dez-11
Closing Balance
at Dec-11

Acquisitions

Aquisições

Dispêndios
Subsequentes
Subsequent
expenditure

Ajust. Justo valor
Ganhos e Perdas
Líquidos
Adjust. value of Net
Gains & Losses

Alienações e
transferências
Disposals and
transfers

Saldo Final
em Dez-12
Closing
Balance at
Dec-12

-

666 500

-

316 500

-

983 000

Rua Maria Isabel Saint-Léger, Alcântara
-

67 249

-

(39 949)

-

27 300

Rua dos Remolares,12 a 18 -Lisboa

Campo Caído, Gondar Guimarães

1 771 483

-

-

(122 483)

-

1 649 000

Rua Luisa Holstein, 20/

2 724 000

-

-

(214 000)

-

2 510 000

Rua do Patrocínio, 63 - 3ºB Lisboa

86 000

2 380

-

14 620

-

103 000

Total propriedades de investimento
Total investment properties

4 581 483

736 129

-

(45 312)

-

5 272 300

Rua Maria Isabel Saint-Léger, Alcântara

(Euro)
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As quantias resultantes dos ajustamentos evidenciados
no quadro anterior foram reconhecidas nos resultados do
exercício do Grupo. Foram igualmente reconhecidos nos resultados os seguintes rendimentos relativos a rendas nos
imóveis abaixo.

The amounts resulting from adjustments shown in the
preceding table were recognised in the Group’s profit or loss
for the period. Likewise recognised in profit or loss was the
following income in respect of rents of the buildings listed
below.

Propriedades > Properties

Dez-13 > Dec-13

Dez-12 > Dec-12

72 000

65 022

-

52 121

610

610

72 610

117 753

Rua dos Remolares,12 a 18 -Lisboa
Rua Luisa Holstein, 20/ Rua Maria Isabel Saint-Léger, Alcântara
Rua do Patrocínio, 63 - 3ºB Lisboa
Total

25. Notes to the Consolidated Financial Statements

(Euro)

O justo valor foi determinado através de avaliações reportadas à data da posição financeira efectuadas por consultores
profissionais, especializados e independentes. Estas avaliações são internamente analisadas e submetidas à aprovação
do órgão de gestão.

The fair value was determined by a valuation referred to
the date of the financial position performed by specialised
independent professional consultants. These valuations
are reviewed in-house and submitted to the approval of
management.

Os pressupostos e valores apurados pelos consultores utilizados a 31 de Dezembro de 2013 são descritos em seguida:

The assumptions and values determined by the consultants
as at December 31, 2013, are detailed hereunder:

Propriedades de Investimento
Investment Properties

Rua Luisa Holstein, 18/ Rua Maria Isabel Saint-Léger, Alcântara
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Pressuposto Valor
Unitário / m2
Assumed unit
value / m2

1.240€/m2

Pressuposto
Valor
arrendamento
/ m2
Assumed
rental value
/ m2

Área Bruta
Total m2
Total gross
area / m2

8,6€/m2

794

Valor das rendas/m2
Amount of rent / m2

-

Valor total da
renda
Total amount
of rent

-

Rendibilidade
(T. Actual ou T.
Potencial)
Profitability
(Current T. or
Potential T.)

8%

2,7 €/m2

-

7 366

-

-

-

Rua dos Remolares,12 a 18 -Lisboa

1.730€/m2

12,5€/m2

1 380

5,68€/m2

82.080 €

8,5%

Rua Luisa Holstein, 20/ Rua Maria Isabel Saint-Léger, Alcântara

1.176€/m2

8,34€/m2

2 134

-

-

8,3%

Rua do Patrocínio, 63 - 3ºB Lisboa

1.500€/m2

6,52€/m2

69

0,74€/m2

610 €

5,25%

Pressuposto Valor
Unitário / m2

Pressuposto
Valor
arrendamento
/ m2

Área Bruta
Total m2

Valor das rendas/m2

Valor total da
renda

Rendibilidade
(T. Actual ou T.
Potencial)

Campo Caído, Gondar Guimarães

Propriedades de Investimento
Investment Properties

Assumed unit
value / m2

Assumed
rental value
/ m2

Total gross
area / m2

(Pisos superiores) e
23,45€/m2 (R/C)

Amount of rent / m2

Total amount
of rent

Profitability
(Current T. or
Potential T.)

						
Rua Luisa Holstein, 20/ Rua Maria Isabel Saint-Léger, Alcântara

1.176€/m2

5,50 - 9,50€/m2

2 134

-

-

Rua Luisa Holstein, 18, Alcântara

1.238€/m2

4,75-9,5€/m2

794

-

-

Rua dos Remolares, 12 a 18 - Lisboa

1.196€/m2

2,18- 18,10€/m2

1 380

6,1€/m2

6240€

Rua do Patrocínio, 63 - 3ºB Lisboa

1.688€/m2

9,25€/m2

69

0,73€/m2

51€

Campo Caído, Gondar, Guimarães

2,7€/m2

-

7 366

-

-

8,3%
8%
4% ; 9,5%
2,4% ; 5,8%
-

Durante 2013 e 2012 os gastos com propriedades de investimento não originaram aumentos de rendas a receber, sendo
o valor destes gastos reconhecidos na rubrica de “Gastos
gerais administrativos”.

During 2013 and 2012 spending on investment property
did not give rise to increases of rents receivable, the
amount of these expenses being recognised under General
administrative costs.

Os valores de avaliação apurados correspondem ao primeiro
nível da hierarquia do justo valor uma vez que a cotação é
obtida directamente do mercado

The valuation amounts determined correspond to the first
level of the fair value hierarchy, in that the price is obtained
directly from the market

17. Outros activos tangíveis

17. Other tangible assets

Até 31 de Dezembro de 2013 e 31 de Dezembro de 2012, o
movimento ocorrido nas rubricas de activos fixos tangíveis,
bem como nas respectivas depreciações, foi o seguinte

Up to December 31, 2013 and December 31, 2012, movement
under tangible fixed assets, and also under their depreciation,
is as follows:
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Saldo Inicial
Jan-13
Beginnig
Balance

Revalorizações Imparidade
Impairment

Aumentos

Revaluations

Transferência

Increases

Transfers

Abates

Saldo Final
Dez-13

Perimeter
alteration

Closing Balance

Activo Bruto > Gross Assets

2 161 000

(7 194)

250 000

2 403 806

6 483 000

(23 356)

825 307

7 284 951

944 761

6 569

(274 251)

(9 331)

667 747

149 149
1 288 480

289 564

(128 370)

(66 406)

1 383 268

670 230

55 537

(435 039)

(64 340)

226 388

465 470

115 777

(115 470)

(3 188)

462 589

1 542 753

(953 130)

(143 265)

12 577 899

12 162 090

Total activo bruto > Total gross assets

149 149

(30 549)

-

Depreciações e Perdas de imparidade acumuladas > Accumulated depreciation & impairment losses
Total Depreciações e Perdas de Impartidade acumuladas
Total accumulated depreciation & accumulated
impairment losses

2 843 550

-

-

147 780

(810 713)

(1 163)

2 179 453

Valor Liquido > Net value

9 318 540

(30 549)

-

1 394 973

(142 417)

(142 102)

10 398 445
(Euro)

Saldo Inicial					
31-12-2011					de
Beginnig Revalorizações
Imparidade
Aumentos Transferencia
Balance Impairment Revaluations
Increases
Transfers

Alteração		
Perímetro		
Perimeter
Abates
alteration	Write-offs

Saldo Final
31-12-2012
Closing
Balance
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Terreno e Recursos Naturais
Land & natural resources
Edificios e o construções
Buildings & other constructions
Equipamento Básico
Plant & machinery
Equipamento Transporte
Transport equipment
Equipamento Administrativo
Office equipment
Outros Activos Tangiveis
Other tangible assets
Imobilizações em Curso
Fixed assets in progress
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Terreno e Recursos Naturais
Land & natural resources
Edificios e o construções
Buildings & other constructions
Equipamento Básico
Plant & machinery
Equipamento Transporte
Transport equipment
Equipamento Administrativo
Office equipment
Outras Activos Tangiveis
Other tangible fixed assets
Imobilizações em Curso
Fixed assets in progress
Total activo bruto > Total gross assets

1 188 811

16 390

(190 384)

960 012

136 134

50 037

-

2 161 000

3 786 389

49 170

(571 151)

3 154 117

408 401

(343 926)

-

6 483 000

947 058

-

-

-

- 		

(2 297)

944 761

149 149

-

-

-

- 		

-

149 149

1 230 992

-

-

71 533

- 		

(14 044)

1 288 480

666 755

-

-

3 475

- 		

-

670 230

107 300

-

-

600 191

(242 021)		

-

465 470

8 076 453

65 560

(761 534)

4 789 328

(16 341)

12 162 090

302 513

(293 889)

Depreciações e Perdas de imparidade acumuladas > Accumulated depreciation & impairment losses
Total Depreciações e Perdas
2 649 323
194 836
- 		
(608)
2 843 550
de Impartidade acumuladas
Total ccumulated depreciation &
accumulated impairment losses
							
Valor Liquido > Net value
5 427 130
65 560
(761 534)
4 594 492
302 513 (293 889)
(15 733)
9 318 540
(Euro)
							
					

Os activos fixos tangíveis do Grupo encontram-se registados
pelo custo de aquisição deduzido de de depreciações e perdas de imparidade acumuladas, com excepção dos terrenos
e edifícios.
O aumento registado durante o ano em terrenos e edifícios
refere-se à aquisição da Fracção C na Rua de São Francisco
de Borja, 63 na Lapa, Lisboa.
Os valores dos terrenos e edifícios, referem-se à avaliação
efectuada em 31 de Dezembro de 2013, reflectindo assim o
justo valor desses activos que foram determinadas através

The Group’s tangible fixed are carried at cost less
accumulated depreciation and impairment losses, except for
land and buildings.
The increase during the year in land and buildings relates
to the acquisition of Condominium Unit C at Rua de São
Francisco de Borja, 63 in the Lapa district of Lisboa.
The values of land and buildings refer to the valuation
performed on December 31, 2013, and reflect the fair value of
these assets, which were determined by means of valuations

25.Anexo às Demonstrações Financeiras Consolidadas

Activo Bruto > Gross Assets

RELATÓRIO E CONTAS | ANNUAL REPORT 2013

de avaliações e efectuadas nessa mesma data por peritos
avaliadores. Estas avaliações são internamente analisadas e
submetidas à aprovação do órgão de gestão.

performed on the said date by specialised valuers. These
valuations are reviewed in-house and submitted to the
approval of management.

Os valores de avaliação apurados correspondem ao primeiro
nível da hierarquia do justo valor uma vez que a cotação é
obtida directamente do mercado

The valuation amounts determined correspond to the first
level of the fair value hierarchy, in that the price is obtained
directly from the market
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Imóveis
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Pressuposto Valor Pressuposto Valor Área Bruta
Unitário / m2 arrendamento / m2 Total m2
Assumed unit
value / m2

Assumed rental
value / m2

Valor das
rendas/m2

Valor total
da renda

Total gross Amount of rent
Total
area / m2
/ m2
amount of
rent

Rendibilidade
(T.Actual ou
T.Potencial)
Profitability
(Current T. or
Potential T.)

Rua dos trabalhadores do Mar, n.º16, 2º piso, D - Setúbal

1,025 €/m2

8,49 €/m2

228

-

-

9,7%

Rua Espírito Santo, n.º187 Leça da Palmeira - Matosinhos

1.830 €/m2

12 €/m2

732

-

-

8,14%

Rua Roberto Ivens, n.º 317 - Matosinhos

850 €/m2

625 €/m2

407

5,34 € /m2

16.138 € 5,75% - 9,50%

Dois Armazéns no complexo logístico Leziria Park,
Forte da Casa - Vila Franca de Xira

700 €/m2

-

4 370

6,62 €/m2

174.000 €

8,5%

Rua São Francisco de Borja, n.º63 Lapa - Lisboa

6.000 €/m2

-

1 892

-

-

15%

Rua da Arriaga, n.º2 Lapa - Lisboa

5.730 €/m2

-

294

-

-

15%

Caso os terrenos e edifícios fossem valorizados utilizando o
modelo do custo, os valores contabilísticos seriam os seguintes:

Should land and buildings have been valued using the cost
model, the carrying amounts would be as follows:

Activo Bruto
Gross Assets

Dez-13
Dec-13

Dez-12
Dec-12

2 412 779

2 162 779

8 549 623

7 724 316

(654 777)

(594 747)

Valor Acumulado das imparidades
Accumulated amount of impairments

(838 298)

(838 298)

Valor Liquido
Net Value

9 469 327

8 454 050

Terreno e Recursos Naturais
Land & natural resources
Edificios e o construções
Buildings & other constructions
Valor Acumulado Depreciações e Amortizações
Accumulated amount depreciation and amortisation

(Euro)

É possível concluir que a diferença para o Justo Valor em
2013 é de 956.065 Euros e de 864.490 Euros em 2012.

It can be concluded that the difference to Fair value is
€956,065 in 2013 and €864,490 in 2012.

18. Activos intangíveis

18. Intangible assets

Durante o exercício de 2013 o movimento ocorrido no valor
dos activos intangíveis, relacionado com programas de computador, bem como nas amortizações e perdas por imparidade acumuladas, foi o seguinte:

During 2013 the movement under the value of intangible
assets related with software, and under amortisation and
impairment losses was as follows:

Saldo Final Dez-12
Beginning Balance

Reavaliações
Revaluations

Aumentos Transferência / Venda
Acquisitions
Sales/ Transfers

Alteração de Perímetro
Abates Saldo Final Dez-13
Adjustments on perimeter	Write-offs Closing Balance

Activo Bruto > Gross Assets
Vida útil definida						
Defined Useful Life
Outros Others
875 305
12 955
837 660
875 305
12 955
837 660
-

(10 814)
(10 814)

1 715 106
1 715 106

						
Depreciações e Perdas de imparidade acumuladas
Accumulated depreciation & impairment losses
						
Vida útil definida 						
Defined Useful Life
Outros Others
574 959
170 501
811 858
(500)
574 959
170 501
811 858
(500)

1 556 818
1 556 818

Valor Liquido Net Value

300 346

-

(157 546)

25 802

-

(10 314)

158 288

							
(Euro)
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The movement in 2012 was as follows:

O movimento em 2012 foi o seguinte:
Saldo Inicial 31-12-2011
Beginning Balance

Reavaliações
Revaluations

Aumentos
Acquisitions

Transferencia
Sales/ Transfers

Alteração de Perímetro
Adjustments on perimeter

Saldo Final 31-12-12
Closing Balance

Activo Bruto > Tangible fixed assets
Vida útil definida						
936 017
247 154
(307 866)
Defined Useful Life
Outros Others
936 017
247 154
(307 866)
-

875 305
875 305

455 327

-

85 885

(240 866)

-

300 346

						

(Euro)

19. Goodwill

19. Goodwill

O goodwill apurado na aquisição de empresas do grupo,
discrimina-se da seguinte forma:

The breakdown of goodwill calculated on the acquisition of
Group companies is as follows:

Subsidiárias
Subsidiaries
Orey Financial IFIC, S.A.
Orey Valores- Sociedade Correctora S.A.

Dez-12
Dec-12

Compras Vendas
Purchases Sales

Imparidade Outras Variações
Impairment Other changes

8 009 266

-

-

-

Transferência
Transfer

Dez-13
Dec-13

-

-

8 009 266

83 937

-

-

-

-

-

83 937

Orey Opportunity Fund

-

-

-

-

154 134

-

154 134

TRF Initiatoren Gmbh

-

-

-

-

-

-

-

TRF Transferrechtefonds 1 Management Gmbh

-

-

-

-

-

-

-

Orey Financial Brasil S.A.

-

-

-

-

-

-

-

498 428

-

-

-

-

-

498 428

Full Trust -Soc Gestora de Patrimónios S.A.

Total

8 591 631

-

-

-

154 134

-

8 745 765
(Euro)

Subsidiárias
Subsidiaries
Orey Financial IFIC, S.A.
Orey Valores- Sociedade Correctora S.A.
TRF Initiatoren Gmbh
TRF Transferrechtefonds 1 Management Gmbh

Dez-11
Dec-11

Compras Vendas Imparidade Outras Variações Transferência
Purchases Sales Impairment Other changes
Transfer

Dez-12
Dec-12

8 009 266

-

-

-

-

-

8 009 266

83 937

-

-

-

-

-

83 937

2 100

-

-

(2 100)

-

-

-

2 100

-

-

(2 100)

-

-

-

Orey Financial Brasil S.A.

1 983 915

-

-

(1 983 915)

-

-

-

Full Trust -Soc Gestora de Patrimónios S.A.

498 428

-

-

-

-

-

498 428

Total

10 579 746

-

-

(1 988 115)

-

-

8 591 631
(Euro)
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Valor Liquido Net Value

25. Notes to the Consolidated Financial Statements

						
Depreciações e Perdas de imparidade acumuladas
Depreciations and Losses
						
480 690
161 268
(67 000)
574 959
Vida útil definida 						
Defined Useful Life
Outros Others
480 690
161 268
(67 000)
574 959

25. Notes to the Consolidated Financial Statements
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Para o goodwill apurado nas Sociedades representadas acima existem imparidades na Orey Financial Brasil no valor
de 1.983.915 Euros e na Orey Financial IFIC, S.A no valor de
4.200 Euros.

For the goodwill determined for the companies detailed
above, there are impairments in Orey Financial Brasil in the
sum of €1,983,915 and in Orey Financial IFIC, SA, in the sum
of €4,200.

As Sociedades Orey Valores e Full Trust encontram-se incluídas na Orey Financial IFIC, S.A. no processo de fusão das
várias sociedades financeiras.

The firms Orey Valores and Full Trust are included in Orey
Financial IFIC, SA in the process of merging several financial
companies.

Metodologia de avaliação

Valuation methodology

Para proceder à avaliação do goodwill gerado na aquisição
de empresas, o Grupo Orey utilizou como metodologia o
método dos cashflows descontados.

To determine the Goodwill on the acquisition of companies,
the Orey Group used the discounted cash-flow method.

De acordo com esta metodologia, é apurado o valor intrínseco do negócio com base na actualização de cash-flows
estimados para um determinado período de tempo e do seu
valor residual ou terminal. Este valor residual, representa o
valor actual estimado dos cashflows gerados após o período
explícito.

In accordance with this method, the intrinsic value of the
company is determined on the basis of discounting the
estimated cash flows for a given period of time and their
residual or terminal value. This residual value represents the
present estimated value of the cash flows generated after
the explicit period.

Assim, considerou-se o valor actual dos cashflows apurados
com base no orçamento para os primeiros 3 anos, adicionou-se o valor actual dos 5 anos seguintes considerando
uma taxa de crescimento nos cashflows variável consoante
as expectativas da actividade e por fim 5 anos de cashflows
a uma taxa de crescimento equivalente à do crescimento
nominal da economia, considerando-se um intervalo entre
1% e 3%.

Thus, the present value of the cash flows determined on
the basis of the budget for the first 3 years was increased
by the present value of the 5 following years, considering a
growth rate of the cash flows variable in keeping with the
expectations for the business and, lastly, 5 years of cash
flows at a growth rate equivalent to that of the nominal
growth of the economy, considering an interval of between
1% and 3%.

Os cashflows obtidos deverão ser descontados a uma taxa
que incorpore o risco e reflicta o retorno para o negócio esperado por investidores (de capital alheio e de capital próprio).

The cash flows obtained are then discounted at a rate that
incorporates the risk and reflects the return on the business
expected by investors (of borrowed funds and own funds).

É assim apurado o valor de uso da empresa (negócio) e estando as projecções realizadas sujeitas a diversas variáveis
externas que podem condicionar o alcançar das mesmas,
os valores obtidos para a empresa são corrigidos com as
probabilidades das demonstrações financeiras previsionais
que os suportam terem ou não pleno sucesso.

The value in use of the company (business) is determined
in this way and, as the projections are subject to sundry
external variables, the values obtained for the company are
corrected for the probabilities of success or otherwise of the
forecast financial statements that underpin them.

Probabilidade de pleno sucesso do business plan - 75%;85%

Probability of complete success of the business plan – 75%;85%

Probabilidade de ½ sucesso do business plan - 15%;10%

Probability of success of the business plan – 15%;10%

Probabilidade de insucesso do business plan - 10%;5%

Probability of no success of the business plan – 10%:5%

Estas probabilidades podem variar de empresa para empresa, consoante o grau de risco inerente nos orçamentos de
cada uma das empresas.

These probabilities may vary from company to company,
depending on the degree of risk inherent in each.

Após a actualização dos cashflows futuros e consideração
das probabilidades é deduzido o valor da dívida líquida actual de modo a se atingir o valor dos capitais próprios.
Adicionalmente segue-se um quadro com os pressupostos
utilizados para 2013.

Having discounted the future cash flows and considered the
probabilities, the amount of present net debt is deducted in
order to determine the value of equity.
There follows a table showing the assumptions used for 2013.
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Pressupostos > Assumptions

Orey Financial IFIC	Full Trust

Base utilizada Base used
Taxas de crescimento dos cash-flows de 2017 a 2023 (Orey Financial IFIC) e 2013 a 2017 (Full Trust)

Growth rates of cash flows for 2017-23 (Orey Financial IFIC) and 2013-17 (Full Trust)
Taxas de crescimento dos cash-flows a partir de 2022 (Orey Financial IFIC) e 2017 Full Trust
Growth rates of cash flows from 2022 (Orey Financial IFIC) and 2017 Full Trust
Probabilidades de sucesso do business plan(1)
Business plan success probabilities (1)
Taxa de desconto utilizada
Discount rate used
WACC +1 p.p.
WACC -1 p.p.
WACC +2 p.p.
WACC -2 p.p.
WACC +3 p.p.
WACC -3 p.p.
Avaliação Valuation

Business Plans 2014 - 2017
2%

Business Plans 2014 - 2017
0% a 2%

1%; 2%; 3%

0%;1%;2%

75%; 15%; 10%

85%; 10%; 5%

8,60%

15,20%

52 742
68 644
47 347
81 129
42 991
99 606
42 991

000
000
000
000
000
000
000

794
794
794
794
794
794
794

649
649
649
649
649
649
649

		(Euros)
(1) As probabilidades correspondem consecutivamente à probabilidade de sucesso do business plan, probabilidade de atingimento de 50% do business plan e probabilidade de insucesso do business plan
(1) The probabilities correspond consecutively to the probability of success of the business plan, the probability of achieving 50% of the business plan and the probability of failure of the business plan

Os pressupostos de 2012 são os que se seguem:

Pressupostos > Assumptions

The assumptions for 2012 are as follows:

Orey Financial IFIC	Full Trust

25. Notes to the Consolidated Financial Statements

			
		
Método utilizado Method employed:
Cash flows livres descontados
Cash flows livres descontados
Discounted free cash flows
Discounted free cash flows

			
		
Método utilizado Method employed:
Cash flows livres descontados
Cash flows livres descontados
Discounted free cash flows
Discounted free cash flows

		(Euros)
(1) As probabilidades correspondem consecutivamente à probabilidade de sucesso do business plan, probabilidade de atingimento de 50% do business plan e probabilidade de insucesso do business plan
(1) The probabilities correspond consecutively to the probability of success of the business plan, the probability of achieving 50% of the business plan and the probability of failure of the business plan

20. Investimentos em associadas e empreendimentos conjuntos

20. Investments in affiliates, associates and joint ventures

Em 31 de Dezembro de 2013, os negócios não financeiros inerentes a:

As at December 31, 2013, the non-financial business relating to:

-- Navegação nacional;

-- Domestic shipping;

-- Navegação Internacional;

-- International shipping;

-- Técnicas Navais e de Segurança;

-- Naval and Security Techniques;

-- Técnicas Industriais;

-- Industrial Techniques;

São reconhecidos nas contas da Sociedade como investimentos financeiros, e passam a integrar o perímetro de consolidação pelo método de equivalência patrimonial.

are recognised in the Company’s accounts as financial
investments, and come to be included in the consolidation
perimeter using the equity method.

O movimento ocorrido durante o ano de 2013 e 2012, é o seguinte:

Movement during 2013 and 2012 is as follows:

25.Anexo às Demonstrações Financeiras Consolidadas

Base utilizada Base used
Business Plans 2013 - 2017
Business Plans 2013 - 2017
Taxas de crescimento dos cash-flows de 2016 a 2021
2%
0% a 2%
Cash-flow growth rates for 2016 to 2020
(Orey Financial IFIC) e 2012 a 2016 (Full Trust)
295
Taxas de crescimento dos cash-flows a partir de 2021
1%; 2%; 3%
0%;1%;2%
(Orey Financial IFIC) e 2016 Full Trust
Cash-flow growth rates as from 2021
Probabilidades de sucesso do business plan(1)
75%; 15%; 10%
85%; 10%; 5%
Business plan success probabilities (1)
Taxa de desconto utilizada
7,33%
14,60%
Discount rate used
		
WACC +1 p.p.
35 782 000
832 210
WACC -1 p.p.
40 565 000
881 510
WACC +2 p.p.
33 708 000
809 529
WACC -2 p.p.
43 326 000
908 324
Avaliação Valuation
38 041 000
856 173
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Investimentos Financeiros em Empreendimentos Conjuntos >
Financial investments in Joint Ventures

Dez-12
Dec-12

Orey Industrial Representations S.A.
Lynx Transports and Logistics International

Resultado do Exercicio
Income for the period

Goodwill

Variação Capitais Próprios
Changes in equity

Dez-13
Dec-13

28 368

-

171 352

1 156 509

1 356 229

7 285 040

1 786 766

1 186 861

37 753

10 296 419

Orey Shipping SL

487 251

-

-

(487 251)

-

7 066

284

-

(911)

6 439

Orey Moçambique - Comércio e Serviços Lda
Orey Safety Naval, S.A.

-

63 349

310 709

1 929 425

2 303 483

Horizon View - Navegação e Trânsitos S.A.

6 778 134

452 456

574 728

(57 344)

7 747 974

Total

14 585 858

2 302 856

2 243 650

2 578 181

21 710 545
(Euro)

25. Notes to the Consolidated Financial Statements

Investimentos Financeiros em Associadas >
Financial Investments in Associates
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31-12-2011

Resultado do Exercicio
Results

Outras Alterações
Other changes

31-12-2012

-

-

-

-

Orey Safety Naval S.A.
Orey Industrial Representations S.A.

-

28 368

-

28 368

Orey Transports and Logistics International

-

240 439

7 044 601

7 285 040

Orey Shipping SL

-

(132 173)

619 424

487 251

Orey Moçambique - Comércio e Serviços Lda

-

7 066

-

7 066

Horizon View - Navegação e Trânsitos S.A.

-

448 126

6 330 008

6 778 134

Total

-

591 826

13 994 032

14 585 858
(Euro)

Durante o ano 2013 a Orey Shipping SL foi vendida à Orey
Comércio e Navegação, S.A. que por sua vez é detida pela
Horizon View – Navegação e Trânsitos, S.A.

During 2013 Orey Shipping SL was sold to Comércio e
Navegação, SA which in turn is owned by Horizon View –
Navegação e Trânsitos, SA

O detalhe em 31 de Dezembro de 2013 e 31 de Dezembro de
2012 destas Sociedades é o seguinte:

The breakdown of these companies as at December 31,
2013, and December 31, 2012, is as follows:

Dez-13
Investimentos Financeiros em Associadas
Financial investments in Associates

Rendimentos
Income

> Dec-13

Activos
Assets

Dez-12
Passivos
Liabilities

Rendimentos
Income

> Dec-12

Activos
Assets

Passivos
Liabilities

Orey Industrial Representations S.A.

52 500

2 214 909

1 005 851

90 000

2 337 996

1 042 750

Lynx Transports and Logistics International

550 906

20 036 947

14 055 168

-

17 153 745

10 960 884

Orey Shipping SL

2 672 664

1 235 819

931 386

3 244 558

654 402

117 716

Orey Moçambique - Comércio e Serviços Lda

1 575 994

391 729

385 354

1 761 178

510 582

503 917

763 662

6 102 420

4 072 977

-

-

-

Horizon View - Navegação e Trânsitos S.A.

1 202 565

16 118 633

7 308 621

633 745

16 065 730

7 813 286

Total

6 818 291

46 100 457

27 759 358

5 729 481

36 722 455

20 438 553

Orey Safety Naval, S.A.

(Euro)

21. Impostos
Os saldos de activos e passivos por impostos a 31 de Dezembro de 2012 e 31 de Dezembro de 2013 foram os seguintes:

21. Taxes
The balances of tax assets and liabilities taxes as at
December 31, 2012, and December 31, 2013, were as follows:
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Impostos > Taxes

Dez-13 > Dec-13

Dez-12 > Dec-12

Imposto estimado
Estimated tax
IRC a pagar
Corporation tax payable
IRC a recuperar
IRC recoverable
Retenções na fonte de IRC
Corporation tax (IRC) withheld at source
Pagamento especial por Conta
Special payment on account

(172 311)

(178 877)

(13 096)

-

133 508

43 894

47 954

241 140

259 161

374 835

Sub-total

255 216

480 992

Activos por impostos diferidos
Deferred tax assets
Prejuízos Fiscais
Tax losses
Outros
Other

210 897

1 129 957

-

556 923

Sub-total

210 897

1 686 881

206 572

240 149

206 572

240 149

Revalorizações
Revaluations
Outros
Other

776 895

821 912

-

40 108

Sub-total

776 895

862 021

Sub-total
Passivos por Impostos Diferidos
Deferred tax liabilities

(Euro)

As retenções na fonte de IRC referem-se a operações executadas pela entidade devedora de rendimentos mediante
a qual retém o imposto no acto do pagamento dos rendimentos, através da aplicação das taxas, sendo aqueles
rendimentos pagos pelo seu valor líquido.

Corporation tax (ITC) withheld at source refers to operations
undertaken by the by the entity paying income whereby it
retains the tax upon payment of the income, applying the
appropriate rates, the sad income being paid net of this tax.

A rubrica “Pagamento especial por conta” corresponde aos
pagamentos especiais por conta de IRC apurado em exercícios anteriores. Estes pagamentos serão recuperáveis até ao
quarto exercício posterior àquele em que são efectuados,
por meio de dedução à colecta de IRC apurada. Não sendo
apurada colecta de IRC nos exercícios em causa, tais pagamentos especiais por conta podem ainda ser reembolsados
da parte que não foi deduzida mediante pedido de reembolso efectuado pela Sociedade, que, para o efeito, será então
sujeita a inspecção.

The item Special payment on account relates to the special
payments on account of corporation tax determined in
prior years. These payments will be recoverable until the
fourth year after the date on which they are made, by way
of tax deduction from corporation tax. If no corporation tax
is determined for the years in question, the part of these
special payments on account that was not deducted may
also be reimbursed upon request for reimbursement made
by the Company, which, for the purpose, will then be subject
to inspection.

Os activos e passivos por impostos diferidos tiveram em
2012 e 2013, os seguintes saldos e evolução:

The evolution and balances of Deferred tax assets and
liabilities in 2012 and 2013 was as follows
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Passivos por Impostos correntes
Current tax liabilities
Retenção de imposto
Tax withheld

25. Notes to the Consolidated Financial Statements

Activos por impostos correntes
Current tax assets
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Activos por Impostos Diferidos
Saldo em Dez-12
Aumento
Utilização
Reversão
Saldo em Dez-13
Deferred tax assets
Balance as at Dec-12
Increase
Used
Reversal
Balance as at Dec-13
					
Prejuízos Fiscais Reportáveis
1 129 957
10 803
(929 863)
210 897
Tax Losses Brought Forward
Outros > Other
556 923
(556 923)
					
Total
1 686 881
10 803
(1 486 786)
210 897
					
Passivos por Impostos Diferidos
Deferred tax liabilities
					
Revalorizações > Revaluations
821 912
50 004
(25 789)
(69 233)
776 895
Outros > Other
40 108 			
(40 108)
					
Total
862 021
50 004
(25 789)
(109 340)
776 895

25. Notes to the Consolidated Financial Statements

					

Activos por Impostos Diferidos
Deferred tax assets

(Euros)

Saldo em Dez-11

Origem

Transferência

Alteração do perimetro

Reversão

Saldo em Dez-2012

Balance as at Dec-11

Origin

Transfer

Perimeter change

Reversal

Balance as at Dec-12

1 326 093

-

-

-

(196 136)

1 129 957

424 719

145 759

-

-

(13 555)

556 923

1 750 813

145 759

-

-

(209 691)

1 686 881

783 923

106 416

(56 710)

-

(11 717)

821 912

-

-

40 108

(56 710)

-

(11 717)

862 021

Prejuízos Fiscais Reportáveis
Tax Losses Brought Forward
Outros > Other
Total
Passivos por Impostos Diferidos
Deferred tax liabilities
Revalorizações > Revaluations
Outros > Other
Total

40 108

-

824 031

106 416

(Euros)
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A decomposição dos activos e passivos por impostos diferidos
por tipo de diferença tem o seguinte detalhe em 2012 e 2013:

The breakdown of deferred tax assets and liabilities by type
of difference in 2012 and 2013 is as follows:

Rubricas
Items

Total

Operações na DR
Transactions in the Income

Mov. Capital Próprio
Mov. Under Equity

Dez-2013

Dez-2012

Dez-2013

Dez-2012

Dez-2013

Dez-2012

-

-

-

(54 220)

-

-

879 484

4 519 829

(3 640 345)

(784 543)

-

-

-

2 101 597

(2 101 597)

2 101 597

-

-

-

-

-

(1 551 562)

-

-

879 484

6 621 426

(5 741 942)

(288 728)

-

-

3 171 000

3 101 556

-

143 356

-

-

-

151 352

(152 352)

-

-

-

3 171 000

3 252 908

(151 352)

143 356

-

-

Activos por impostos diferidos
Deferred tax assets

210 897

1 686 881

(1 486 786)

(147 804)

10 802

-

Passivos por impostos diferidos
Deferred tax liabilities

776 895

862 021

(96 035)

(64 553)

10 910

-

Difer.Temp.que originaram ativos por imp.diferidos
Temp. diff. giving rise to def. tax assets
Aumentos de Capital
Equity capital increases
Prejuízos fiscais
Tax losses
Proveitos Diferidos
Deferred income
Imparidade de Clientes e Outros
Impairment of Clients and Other

Dif.Temp.que originaram passivos por imp.diferidos
Temp. diff. giving rise to def. tatax liabilities
Reavaliação de activos imobilizados
Revaluation of fixed assets
Outros
Other

Valores reflectidos no balanço
Amounts reflected in the balance sheet

Under current legislation, and until 2009, tax losses are
carried forward for a period of six years after they are
incurred and can be deducted from tax profits generated
during this period.

Todavia, a Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril de 2010 (Lei do
Orçamento de Estado para 2010), veio estabelecer que a
partir do dia 1 de Janeiro de 2010 este período de dedução
de prejuízos reportáveis fique reduzido somente a quatro
anos.

However, Act 3-B/2010 of April 28,2010 (2010 State Budget
Act), established that as from January 1, 2010, this period
for the deduction of tax losses carried forward is reduced to
just four years.

A Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro de 2011 (Lei do
Orçamento de Estado para 2012), alterou novamente este
prazo, ampliando de quatro para cinco anos o período de
dedução de prejuízos reportáveis originados no ano de 2012
e seguintes.

Act 64-B/2011 of December 30, 2011 (2012 State Budget Act)
once again altered the term, increasing from four to five
years the period of deduction of tax losses arising in and
after 2012.

Ainda a este nível, esta Lei introduziu uma regra de limitação de dedução, que não pode exceder, durante o prazo
de dedução, 75% do lucro tributável dos exercícios em que
ocorrer a dedução e uniformiza também, para 5 anos, o
prazo referente às deduções efectuadas na sequência de
correcções a prejuízos reportados.

In this connection, too, the act also introduced a rule limiting
the deduction which may not exceed, during the period of
deduction, 75% of the taxable profit for the years in which
the deduction occurs and also standardises at five years,
the term in respect of the deductions following corrections
to losses carried forward.

No âmbito do RETGS, os prejuízos fiscais na esfera individual de cada sociedade, antes do início da aplicação do
regime, apenas podem ser deduzidos aos lucros tributáveis
gerados pelas sociedades nas quais estes prejuízos foram
apurados.
De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais
relativas ao imposto sobre o rendimento estão sujeitas a revisão e correcção por parte das autoridades fiscais durante
um período de quatro anos (ou seis anos quando tenham
existido prejuízos fiscais). Contudo, nas situações que tenham sido concedidos benefícios fiscais ou estejam em curso inspecções, reclamações ou impugnações, os prazos são
alargados ou suspensos, dependendo das circunstâncias.
Neste sentido, as declarações fiscais da Sociedade dos anos
de 2006 a 2011 ainda poderão estar sujeitas a revisão. No
entanto, na opinião do Conselho de Administração da Sociedade, não é previsível que qualquer correcção relativa aos
exercícios anteriormente referidos apresente um impacto
materialmente relevante para as demonstrações financeiras
em 31 de Dezembro de 2013.
O saldo apurado de Gastos (Rendimentos) de Impostos em
2013 e 2012, reconhecido na demonstração de resultados, é
decomposto do seguinte modo:

Under the RETGS, tax losses within the individual sphere
of each company before the start to the implementation of
the scheme can only be deducted from the taxable income
generated by companies for which these losses were
determined.
In keeping with current legislation, tax returns relating to
corporation tax are subject to review and correction by
the tax authorities for a period of four years (or six years
where there are tax losses). However, in situations where
tax benefits have been granted or inspections, claims or
appeals, are in progress the deadlines are extended or
suspended, depending on the circumstances.
Therefore, the Company’s tax returns for 2006 to 2011 are
still subject to revision. Nevertheless, in the opinion of the
Company’s Board of Directors, no correction for the years
referred to above are expected to have a material impact on
the financial statements as at December 31, 2013.
The breakdown of the balance of Tax Costs (Income) in 2013
and 2012, recognised in the income statement is as follows:

Gastos (rendimentos de impostos)
Tax costs (income)

Dez-13
Dec-13

Dez-12
Dec-12

Imposto Corrente
Current tax
Impostos Diferidos
Deferred taxes
- Aumento e reversão de diferenças temporárias
- Increase and reversal of temporary differences

900 255

334 099

1 390 750

83 251

2 291 005

417 350

Total

(Euro)
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Nos termos da legislação em vigor, e até ao exercício de
2009, os prejuízos fiscais são reportáveis durante um período de seis anos após a sua ocorrência e susceptíveis de
dedução a lucros fiscais gerados durante esse período.
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Sendo os impostos diferidos decompostos como se apresenta em seguida:

The breakdown of deferred taxes is as follows:

Reversão passivo por imposto diferido alienação Rua do Patrocinio
Reversal of deferred tax liability on the sale of Rua do Patrocínio
Desreconhecimento do activo por imposto diferido referente a aumentos de capital
Derecognition of the deferred tax asset relating to equity capital increases
Activos/passivos por imposto diferido gerados pelas sociedades financeiras
Deferred tax assets/liabilities generated by the financial companies
Aumento do passivo por impostos diferidos referentes a revalorização de propriedades de investimento
Increase of deferred tax liability relating to the revaluation of investment properties
Alteração da taxa de imposto reavaliação de imóveis
Change in tax rate revaluation of properties
Alteração da taxa de imposto cobertura de prejuizos
Change in tax rate cover of losses
Reversão de impostos diferidos de activos e passivos relacionados com transacções com empresas
integradas no Held for Sale
Reversal of deferred tax assets and liabilities related to transactions with companies included under
Held for Sale
Imposto sobre proveito diferido na Orey Financial Brasil
Deferred income tax at Orey Financial Brasil
Reversão do activo por imposto diferido de 2010 e 2011
Reversal of the deferred tax asset of 2010 and 2011
Outros
Other

Dez-13
Dec-13

Dez-12
Dec-12

-

(11 717)

-

13 555

-

196 136

-

31 037

(55 927)

-

19 777

-

556 923

-

(145 759)

910 086

Total

(40 108)

-

1 390 750

83 251
(Euro)

22. Gastos a reconhecer e devedores por acréscimo

22. Expenses to be recognised and debtor accruals

A 31 de Dezembro de 2013 e 31 de Dezembro de 2012 a
rubrica de Gastos a reconhecer e devedores por acréscimo
tem o seguinte detalhe:

As at December 31, 2013, and December 31, 2012, the
breakdown of Expenses to be recognised and debtor
accruals is as follows:
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Gastos a reconhecer e devedores por acréscimo
Expenses to be recognised and debtor accruals

Dez-13
Dec-13

Dez-12
Dec-12
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Impostos diferidos
Deferred taxes

Gastos a reconhecer
Costs pending recognition
Devedores por acréscimo
Debtor accruals

287 316

354 605

11 603 363

1 456 251

Total

11 890 680

1 810 856
(Euro)

O aumento dos devedores por acréscimo refere-se ao reconhecimento do acréscimo de proveitos da FAWSPE e da
Op.Incrivel no processo de consolidação integral durante o
ano 2013.

The increase of debtors for accruals refers to the accrual of
income of FAWSPE and of OpIncrível in the full consolidation
process during 2013.

23. Outros Activos

23. Other Assets

A 31 de Dezembro de 2013 e 31 de Dezembro de 2012 a
rubrica de Outros Activos tem o seguinte detalhe:

As at December 31, 2013, and December 31, 2012, the
breakdown of other assets is as follows:

Dez-13
Dec-13

Dez-12
Dec-12

2 358 938

136 070

722 042

1 178 423

83 726

48 245

849 390

1 027 566

21 342

-

22

17 730

3 548

3 220

3 429 429

3 620 458

Total de outros activos antes de imparidade
Total other assets before impairment

7 468 437

6 031 712

Imparidade em outros activos
Impairment of Other assets

(258 466)

(243 944)

Total de outros activos líquidos
Total other net assets

7 209 971

5 787 768

Outras operações com accionistas/sócios
Other transactions with shareholders
Clientes
Trade accounts receivable
Adiantamentos ao pessoal
Advances to staff
IVA a recuperar
VAT recoverable
Retenção de imposto
Tax withheld
Participações de capital noutras empresas
Sahreholdings in other companies
Inventários
Inventories
Outros devedores
Other debtors

(Euro)

A imparidade em outros activos refere-se na sua totalidade
a imparidade de clientes.

The impairment of Other assets refers in its entirety to the
impairment of clients’ receivables.

Todos os saldos incluídos neste rubrica têm uma maturidade
inferior a um ano e o seu justo valor não difere materialmente do seu valor contabilístico.

All balances included in this heading have a maturity less
than one year and their fair value does not differ materially
from their carrying amount.

24. Classes de instrumentos financeiros

24. Classes of financial instruments

Os instrumentos financeiros foram classificados como se segue:

Financial instruments were classified as follows:

Activos Financeiros Dez- 13
Financial Assets Dec-13

Caixa e disponbilidades em bancos centrais
Cash and balances at central banks
Disponibilidades em outras instituições de crédito
Balances with other credit institutions
Activos financeiros detidos para negociação
Financial assets held for trading
Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados
Other financial assets at fair value through profit or loss
Outros activos financeiros
Other financial assets
Activos financeiros disponiveis para venda
Available-for-sale financial assets
Aplicações em instituições de crédito
Placements with credit institutions
Crédito a clientes
Loans & advances to customers
Empréstimos a associadas e filiais
Loans to associates and affiliates
Outros activos
Other assets
Outras contas a receber
Other receivables

Emprestimos /
Contas a Receber
Loans/ receivables

Disponiveis
para venda
Available for
sale

Derivados
Derivatives

Total

16 568

-

-

16 568

7 723 090

-

-

7 723 090

-

176 940

-

176 940

-

-

178 478

178 478

15 381 808

-

-

15 381 808

-

433 809

-

433 809

3 457 620

-

-

3 457 620

2 478 131

-

-

2 478 131

2 073 341

-

-

2 073 341

7 209 971

-

-

7 209 971

38 340 529

610 749

178 478

39 129 756

(Euro)
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Activos Financeiros Dez- 12
Financial Assets Dec-12
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Caixa e disponbilidades em bancos centrais
Cash and balances at central banks
Disponibilidades em outras instituições de crédito
Balances with other credit institutions
Activos financeiros detidos para negociação
Financial assets held for trading
Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados
Other financial assets at fair value through profit or loss
Outros activos financeiros
Other financial assets
Activos financeiros disponiveis para venda
Available-for-sale financial assets
Aplicações em instituições de crédito
Placements with credit institutions
Crédito a clientes
Loans & advances to customers
Empréstimos a associadas e filiais
Loans to associates and affiliates
Outros activos
Other assets

Emprestimos /
Contas a Receber
Loans/ receivables

Disponiveis
para venda
Available for
sale

Derivados
Derivatives

Total

Total

21 816

-

-

21 816

3 286 462

-

-

3 286 462

-

-

-

-

-

-

176 944

176 944

-

-

-

-

-

2 128 883

-

2 128 883

4 341 092

-

-

4 341 092

4 754 479

-

-

4 754 479

8 994 042

-

-

8 994 042

5 767 192

-

-

5 767 192

27 165 083

2 128 883

176 944

29 470 910

(Euro)

Passivos Financeiros Dez- 13
Financial Liabilities Dec-13

Emprestimos /
Contas a pagar
Borrowings/
payables

Disponiveis
para venda
Available for
sale

Derivados
Derivatives

Total

-

-

8 369

8 369

Passivos financeiros detidos para negociação
Financial liabilities held for trading
Recursos de outras instituições de crédito
Amounts owed to other credit institutions
Responsabilidades representadas por títulos
Debt securities
Empréstimos de associadas e filiais
Loans by associates and affiliates
Outros passivos
Other liabilities

16 053 808

-

-

16 053 808

40 522 064

-

-

40 522 064

305 000

-

-

305 000

9 255 572

-

-

9 255 572

Outras contas a receber
Other receivables

66 136 444

-

8 369

66 144 813
(Euro)

Passivos Financeiros Dez- 12
Financial Liabilities Dec-12

Passivos financeiros detidos para negociação
Financial liabilities held for trading
Recursos de outras instituições de crédito
Amounts owed to other credit institutions
Responsabilidades representadas por títulos
Debt securities
Empréstimos de associadas e filiais
Loans by associates and affiliates
Outros passivos
Other liabilities

Emprestimos /
Contas a pagar
Borrowings/
payables

Disponiveis
para venda
Available for
sale

Derivados
Derivatives

Total

Total

-

-

-

-

18 586 791

-

-

18 586 791

12 773 543

-

-

12 773 543

285 000

-

-

285 000

9 037 936

-

-

9 037 936

40 683 270

-

-

40 683 270
(Euro)
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25. Non-current assets and liabilities held for sale
Dez-13
Dec-13

Investimentos
Investments

Activos
Assets
Activos fixos tangiveis
Tangible fixed assets
Goodwill
Outros activos intangíveis
Other intangible assets
Outros activos financeiros
Other financial assets
Activos por impostos diferidos
Deferred tax assets
Inventários
Inventories
Clientes
Trade accounts receivable
Outras contas a receber
Other receivables
Diferimentos
Deferrals
Caixa e equivalentes de caixa
Cash & cash equivalents
Activos classificados como detidos para venda
Assets classified as held for sale
Passivos
Liabilities
Provisões
Provisions
Empréstimos e descobertos bancários não correntes
Non-current bank loans & overdrafts
Empréstimos por obrigações
Bond loans
Passivos por impostos diferidos
Deferred tax liabilities
Fornecedores
Suppliers
Empréstimos e descobertos bancários correntes
Current bank loans & overdrafts
Outras contas a pagar
Other payables
Diferimentos
Deferrals
Passivos associados a activos detidos para venda
Liabilities associated with held-for-sale assets
Activos Líquidos directamente associados com um grupo disponível para venda
Net assets directly associated with a group available for sale

Dez-12
Dec-12

Investimentos
Investments

3 399 030
10 803
7 288 072
3 413 934
1 159 021
-

15 270 859

4 464 038
3 381 317
145 102
7 990 457
-

7 280 402
(Euro)

Resultado das unidades operacionais em descontinuação
Result of discontinuing operations

25. Notes to the Consolidated Financial Statements

Activos e passivos directamente associados aos activos classificados como detidos para venda
Assets & liabilities directly associated with assets classified as held for sale.

Dez-13
Dec-13

Dez-12
Dec-12

Vendas e prestação de serviços
Sales & services rendered
Outros proveitos operacionais
Other operating income
Custos das vendas
Cost of sales
Fornecimentos e serviços de terceiros
Third-party supplies & services
Custos com o pessoal
Staff costs
Provisões
Provisions
Imparidades
Impairments
Outros custos operacionais
Other operating costs
EBITDA
EBITDA
Amortizações
Depreciation
EBIT
EBIT
Resultados financeiros
Financial results
EBT
EBT
Gastos(rendimentos) de impostos
Tax costs (income)

-

-

-

16 124 389

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16 124 389

Resultado Líquido do Período
Net profit for the period

-

-

-

16 124 389

-

-

-

16 124 389

-

-

-

16 124 389
(Euro)
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Como referido anteriormente (Nota 4.1), estes activos, em
2013, passaram a ser consolidados pelo método integral.

As mentioned previously (Note 4.1), these assets, in 2013,
came to be consolidated using the full method.

26. Passivos financeiros detidos para negociação

26. Financial liabilities held for trading

A 31 de Dezembro de 2013 e 31 de Dezembro de 2012 os
Outros activos financeiros têm o seguinte detalhe:

As at December 31, 2013, and December 31, 2012, the
breakdown of Other financial assets is as follows:

Passivos financeiros detidos para negociação
Financial liabilities held for trading

Swaps cambiais e de taxa de juro
Currency and interest-rate swaps

Dez-13
Dec-13

Dez-12
Dec-12

8 369

20 575
(Euro)
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Os “Recursos de outras instituições de crédito” a 31 de Dezembro de 2012 e 31 de Dezembro de 2013 têm o seguinte
detalhe:

27. Amounts owed to other credit institutions
The breakdown of Amounts owed to other credit institutions
as at December 31, 2012, and December 31, 2013, is as
follows:

Recursos de outras instituições de crédito
Amounts owed to other credit institutions

Entidade > Entity

Dez-13

Dez-12

Banco Espirito Santo

2 166 666

3 250 000

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

1 339 583

2 500 000

858 480

1 000 000

Empréstimos Bancários > Bank loans

Banco Popular
Caixa Geral de Depósitos

1 055 795

1 077 585

Banco BIC

694 200

1 000 000

Banco Santander Totta

885 000

1 018 000

Barclays Bank

-

-

2 244 682

2 391 251

-

-

13 757

-

2 434 246

2 471 454

-

11 995

Locações Financeiras > Finance leases

4 361 398

3 866 506

Total

16 053 808

18 586 791

Banco Comercial Português
Banco NovaGalicia
Descobertos Bancários > Bank overdrafts
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Banco Espirito Santo
Banco BIC

(Euro)
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As condições de financiamento para os principais empréstimos bancários são as seguintes:
Banco
Bank

Forma
Form

Valor Aprovado
Amount approved

-Médio/Longo Prazo
-Med./Long term
-Médio/Longo Prazo
-Med./Long term
-Médio/Longo Prazo
-Med./Long term

-Curto Prazo
- Short term
-Curto Prazo
- Short term
-Conta Corrente Caucionada
- Guaranteed current account
-Conta Corrente Caucionada
- Guaranteed current account
-Curto Prazo
- Short term
-Conta Corrente Caucionada
- Guaranteed current account
-Curto Prazo
- Short term
-Curto Prazo
- Short term
-Mutuo
- Loan

The financing conditions for the more significant bank loans
are as follows:
Montante em divida
Amount owed

Taxa de Juro
Interest rate

Taxa de Juro Efectiva
Effective Interest rate

6 500 000

2 166 666
2 244 682

1 000 000

694 200

Euribor 3M + Spread 2,25%
3M Euribor + 2.25% spread
Euribor 1M + Spread 1,5%
1M Euribor + 1.5% spread
Euribor 3M + Spread 7,0%
3M Euribor + 7.0% spread

2,4%

3 100 000

1 000 000

1 000 000
55 795

1 600 000

600 000

300 000

285 000

1 000 000

858 480

1 000 000

1 000 000

240 000

100 000

Euribor 6M + Spread 4,5%
6M Euribor + 4.5% Spread
Euribor 1M + Spread 4,0%
1M Euribor + 4.0% spread
Euribor 3M + Spread 5,0%
3M Euribor + 5.0% spread
Euribor 3M + Spread 5,0%
3M Euribor + 5.0% spread
Euribor 3M + Spread 7,0% a 7,5%
3M Euribor + 7.0% to 7.5% spread
Euribor 3M + Spread 6,25%
3M Euribor + 6.25% spread
Euribor 3M + Spread 6,25%
3M Euribor + 6.25% spread
Euribor 3M + Spread 6,25%
3M Euribor + 6.25% spread
Taxa fixa 7,25%
Fixed rate 7.25%

5,7%

200 000

Empréstimos não correntes
Non-current loans
Banco Espírito Santo
Banco Comercial Português
Banco BIC

2,6%
7,2%

Caixa Geral de Depósitos
Banco Santander Totta
Banco Santander Totta
Banco Popular
Banco Bilbao Vizcaya e Argentaria
Banco Bilbao Vizcaya e Argentaria
Banco Bilbao Vizcaya e Argentaria
Banco Bilbao Vizcaya e Argentaria

50 000

50 000

350 000

189 583

5,8%
6,5%
6,5%
7,4%
7,3%
7,3%
7,3%
7,3%
(Euro)

Os passivos por locações financeiras têm o seguinte detalhe:

Tipo de Activo
Type of Asset

Edificios, Terrenos e Recursos Naturais
Buildings, land & natural resources
Equipamento de Transporte
Transport equipment
Total
Passivos por locação financeira
Liability for finance leases

Liabilities under finance leases are as follows:

Futuros Pagamentos
Future payments

Não mais de 1 ano
Not more than 1 year

Mais de um ano e
não mais
deand
5 anos
Over
1 year
not
more than 5

Mais de 5 anos
Over 5 years

4 253 458

240 432

945 414

3 067 612

107 941

107 941

-

-

4 361 398

348 372

945 414

3 067 612

Dez-13
Dec-13

Dez-12
Dec-12

Passivo Corrente
Current liabilities

Passivo não corrente
Non-current liabilities

Passivo Corrente
Current liabilities

Passivo não
corrente
Non-current
liabilities

Edificios, Terrenos e Recursos Naturais
Buildings, land & natural resources

240 432

4 013 026

179 294

3 575 895

Equipamento de Transporte
Transport equipment

107 941

-

59 662

51 656

Total

348 372

4 013 026

238 956

3 627 550

(Euro)
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Empréstimos correntes
Current loans
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28. Responsabilidades representadas por títulos

28. Debt securities

Em Abril de 2013 a Sociedade procedeu à emissão dos
restantes 17.000.000 de Euros relativos a um empréstimo
obrigacionista (Orey Best), aprovado em 2010 no montante de 30.000.000 de Euros tendo sido emitido, nesse ano,
13.000.000 de Euros. Assim a 31 de Dezembro de 2013 o
detalhe do empréstimo obrigacionista é o seguinte:

In April 2013 the Company issued the remaining €17,000,000
relating to a bond loan (Orey Best), approved in 2010 in the
sum of €30,000,000, of which €13,000,000 were issued that
year. Therefore, as at December 31, 2013, the detail of the
bond loan is as follows:

Empréstimo por Obrigações
Bond loan

Limite de Emissão
Issue limit

Montante Utilizado
Amount used

Valor Contabilístico
Carrying amount

30 000 000

30 000 000

23 891 224

-

-

16 630 840

Empréstimo por Obrigações
Bond loan
Orey Best / 2010-2018

25. Notes to the Consolidated Financial Statements
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Araras Bonds
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Total

40 522 064
(Euro)

Em 2012 o detalhe das responsabilidades representadas por
títulos era o seguinte:

Empréstimo por Obrigações
Bond loan

In 2012 the detail of the debt securities was as follows:

Limite de Emissão
Issue limit

Montante Utilizado
Amount used

30 000 000

30 000 000

Empréstimo por Obrigações
Bond loan
Orey Best / 2010-2018

Valor Contabilístico
Book value

12 773 543
(Euro)

As condições do empréstimo obrigacionista Orey Best, são
as seguintes:
-- O emitente é Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A. e o
agente pagador o Millennium BCP
-- Valor total aprovado 30.000.000 de Euros e data de maturidade 08/07/2018.
-- Existe uma opção do emitente após o 2015, numa base anual.
-- Até 2015 o pagamento é trimestral tendo uma taxa de juro
entre 5,5% ou Euribor 3M com Spread de 2,5%.
-- O cupão de 2016 tem uma taxa de juro que varia entre
6,5% ou Euribor 3M acrescido de um Spread de 3,5%.
-- O cupão de 2017 tem uma taxa de juro de 7,5% ou Euribor 3M com Spread de 4,5%.
-- O cupão de 2018 tem uma taxa de juro de 8,5% ou Euribor 3M com Spread de 5,5%.
As condições do empréstimo obrigacionista Araras, são as seguintes:
-- O emitente é Araras Finance BV
-- Montante principal: 3.500.000 Euros até 50.000.000 Euros
-- Data de Inicio: 30 de Novembro de 2011
-- Data de maturidade: 30 de Novembro de 2016
-- Duração: 5 anos

The conditions of the Orey Best bond loan are as follows:
-- The issuer is Sociedade Comercial Orey Antunes, SA, and
the paying agent is Millennium BCP
-- Total amount approved is €30,000,000, maturing on
08/07/2018.
-- The issuer has a call option after 2015, on an annual basis.
-- Up to 2015 payment is quarterly at an interest rate
between 5.5% or 3M Euribor with a spread of 2.5%.
-- The 2016 coupon has an interest rate that varies between
6.5% and 3M Euribor plus a spread of 3.5%.
-- The 2017 coupon has an interest rate of 7.5% or 3M
Euribor with a spread of 4.5%.
-- –The 2018 coupon has an interest rate of 8.5% or 3M
Euribor with a spread of 5.5%.
The conditions of the Araras bond loan are as follows:
-- The issuer is Araras Finance BV
-- Amount of principal: €3,500,000 up to €50,000,000
-- Start date: November 30, 2011
-- Maturity date: November 30, 2016
-- Duration: 5 years

-- Coupon: Zero coupon

-- Call option do emitente: Após o 3º ano (Inclusive), numa
base anual

-- Issuer’s call option: After the 3rd year (inclusive), on an
annual basis

-- Preço da Call Option: 70% no 3º ano e 80% no 4º ano

-- Price of the Call Option: 70% in the third year and 80%
in the fourth year

29. Empréstimos de associadas e filiais

29. Loans by associates and affiliates

A 31 de Dezembro de 2013 e 31 de Dezembro de 2012 a rubrica de empréstimos de associadas e filiais tem o seguinte
valor:

As at December 31, 2013, and December 31, 2012, the
breakdown of loans from associates and affiliates is as
follows:

Empréstimos de associadas e filiais
Loans by associates and affiliates

Dez-13
Dec-13

Dez-12
Dec-12

Empréstimos obtidos de empresas do Grupo
Loans obtained from Group companies

305 000

285 000

Total

305 000

285 000
(Euro)

Estes saldos referem-se a empresas que não consolidam
integralmente, portanto não se encontram anulados pelo
processo de consolidação.

These balances relate to companies that do not consolidate
fully, and are not cancelled out by the consolidation process.
30. Provisions

30. Provisões

During 2013 the evolution of provisions was as follows:

Durante o ano de 2013 a rubrica de provisões teve a seguinte evolução:
Saldo em Dez-12
Balance as at
Dec-12

Reforço
Increase

Utilizações /
Regularizações
Used /
regularisation

Provisões
Provisions

937 948

2 515 813

262 492

Total

937 948

2 515 813

262 492

Transferência
Transfer

-

Reversões
Reversals

Saldo em Dez-13
Balance as at
Dec-13

(978 425)

2 737 828

(978 425)

2 737 828
(Euro)

Em 2013 reforço da provisão deve-se a processos da Autoridade Tributária em curso, no valor de 797.004 Euros e uma
provisão relativa ao RETGS 2010/2011 no valor de 1.427.207
Euros. A reversão refere-se, principalmente, a provisões de
carácter fiscal no valor de 120.000 Euros de 2010 e 341.000
Euros de 2011.

In 2013 the increase of the provision is due to the Tax
Authority proceedings in progress, in the sum of €797,004
and to a provision related with the RETGS 2010/2011 in
the sum of €1,427,207. The reversal refers, primarily, to
provisions of a tax nature in the sum of €120,000 Euros for
2010 and €341,000 for 2011.

31. Credores por acréscimos e rendimentos a reconhecer

31. Creditor for accruals and income pending recognition

A rubrica de Credores por acréscimo e rendimentos a reconhecer tem o seguinte detalhe a 31 de Dezembro de 2013 e
31 de Dezembro de 2012:

The breakdown of Creditors for accruals and income pending
recognition as at December 31, 2013, and December 31,
2012, is as follows:

Credores por acréscimo e rendimentos a reconhecer
Creditor for accruals and income pending recognition

Dez-13
Dec-13

Dez-12
Dec-12

Credores por acréscimos de gastos
Creditors for accrued costs
Rendimentos a reconhecer
Income pending recognition

1 131 745

425 498

235 986

649 243

Totais

1 367 731

1 074 741
(Euro)
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32. Outros passivos

32. Other liabilities

A rubrica de “Outros Passivos” tem o seguinte detalhe a 31
de Dezembro de 2013 e 31 de Dezembro de 2012:

The breakdown of Other liabilities as at December 31, 2013
& 2012 is as follows:

Outros Passivos
Other liabilities

Dez-13
Dec-13

Dez-12
Dec-12

152 936

160 302

78 504

72 152

577 225

-

699 199

517 516

34 039

42 983

20 076

294 045

31

27

Sector Público Administrativo
Public Administrative Sector
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Segurança Social
Social security
IVA
VAT
Outros impostos
Other taxes
Fornecedores
Suppliers
Lucros disponíveis
Available profits
Pessoal
Staff
Remunerações a pagar
Remuneration payable
Sindicatos
Trade union
Gratificações
Bonuses
Duodécimos
Twelfths

141 037

680 000

441 729

222 379

879 014

597 806

6 231 782

6 449 497

-

1 228

9 255 572

9 037 936

Outros credores
Other creditors
Benefícios reforma
Retirement benefits
Outros
Other
Outras regularizações
Other adjustments
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Totais

(Euro)

A rubrica de benefícios de reforma teve em 2013 e 2012 o
seguinte detalhe:

The breakdown of retirement benefits in 2013 and 2012 is
as follows:

Evolução das Responsabilidades Líquidas
Evolution of Net Liabilities

Saldo Inicial
Opening balance
Custo serviços correntes
Cost of current services
Custo dos juros
Interest Cost
Contribuições
Contributions
Retorno real dos activos
Real return on assets
Ganhos e perdas actuariais
Actuarial gains & losses
Total

Dez-13
Dec-13
Reformados
Pensioners

Activos
In service

Total
Total

538 001

233 110

771 111

-

14 460

14 460

54 321

8 547

62 868

(6 272)

-

(6 272)

(29 740)

(4 435)

(34 175)

80 436

(9 414)

71 022

636 746

242 268

879 014
(Euro)
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O valor das contribuições refere-se aos pagamentos efectuados aos reformados fora do fundo de pensões.

The amount of the contributions refers to payments made to
pensioners outside the Pension Fund.

Responsabilidade por beneficios de reforma
Retirement benefit liabilities

Dez-13
Dec-13

Dez-12
Dec-12

Responsabilidades
Liabilities
Contribuições pagas no ano
Contributions paid during the year
Acréscimo responsabilidade no ano
Increase of liabilities during the year
Subtotal

771 111

748 222

-

(50 000)

Ganhos e perdas actuariais diferidos
Deferred actuarial gains & losses
Total

107 903

72 889

879 014

771 111

-

(173 305)

879 014

597 806

The evolution of the Pension Fund in 2013 and 2012 is as
follows:

Valor do fundo de pensões
Value of the pension fund

Dez-13
Dec-13

Dez-12
Dec-12

Saldo Inicial
Opening balance
Contribuições
Contributions
Retorno real dos activos
Real return on assets
Benefícios e prémios pagos pelo fundo
Benefits & premiums paid by the fund

961 936

1 049 486

Total

-

50 000

34 175

25 943

(155 277)

(163 493)

840 834

961 936
(Euro)

As responsabilidades e valor dos activos do fundo é o que
se apresenta no quadro seguinte:
Responsabilidade e Valor dos activos do fundo
Liability and value of the fund's assets

Valor das responsabilidades
Amount of the liabilities
Valor do fundo
Fund value
Déficit
Shortfall

The liabilities and the value of the assets of the Fund are
shown in the following table:
Dez-13
Dec-13

Dez-12
Dec-12

1 689 137

1 701 275

840 834

961 936

848 303

739 339
(Euro)

Os pressupostos e bases técnicas actuariais foram os seguintes:

Pressupostos e bases técnicas actuariais
Actuarial assumptions and technical bases

The actuarial assumptions and technical bases of the fund
are as follows:
Dez-13
Dec-13

Dez-12
Dec-12

3,5%

4,0%

3,5%

4,0%

2,5%

2,5%

1,0%

1,0%

Pressupostos financeiros
Financial assumptions
Taxa técnica actuarial
Actuarial underwriting rate
Taxa anual do rendimento do fundo
Annual rate of return of the fund
Taxa anual do crescimento salarial
Annual wage growth rate
Taxa anual do crescimento das pensões
Annual pension growth rate
Pressupostos demográficos
Demographic assumptions
Idade normal de reforma
Normal retirement age
Tábua de mortalidade homens
Mortality table men
Tábua de mortalidade mulheres
Mortality table women
Tábua de invalidez
Disability Table

65 anos

65 anos

TV 88/90

TV 88/90

TV 88/90

TV 88/90

SR

SR
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O fundo de pensões teve a seguinte evolução em 2013 e
em 2012:

25. Notes to the Consolidated Financial Statements

(Euro)
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33. Capital

33. Share capital

Em 31 de Dezembro de 2013 e de 2012, o capital social,
integralmente subscrito e realizado, encontra-se representado por 12.000.000 de acções ordinárias, sem direito a uma
remuneração fixa, com o valor nominal de 1 Euro cada. As
participações qualificadas da Sociedade são as seguintes:

As at December 31, 2013 & 2012, the fully subscribed and
paid up share capital is represented by 12,000,000 ordinary
shares, with no right to fixed remuneration, each of a par
value of €1. Qualifying holdings in the Company are as
follows:

PARTICIPAÇÕES QUALIFICADAS
QUALIFIED SHAREHOLDINGS

Quantidade de Acções
Number of Shares

% do Capital Social
Share Capital (%)

% dos direitos de voto
Voting Rights Held (%)

Duarte Maia de Albuquerque d’Orey
Directamente: > Directly:

-

0,00%

0,00%

9 252 949

77,11%

77,11%

-

0,00%

0,00%

9 252 949

77,11%

77,11%

324 449

2,70%

2,70%

SaxoBank AS

298 119

2,48%

2,48%

Tristão da Cunha Menezes

280 458

2,34%

2,34%

MCFA, SGPS, S.A.

242 421

2,02%

2,02%

1 145 447

9,54%

9,54%

10 398 396

86,65%

86,65%

1 601 604

13,35%

13,35%

12 000 000

100,00%

100,00%

Indirectamente: > Indirectly:
- Orey Inversiones Financieras, SL

25. Notes to the Consolidated Financial Statements

- Triângulo-Mor Consultadoria Económica e
Financeira, S.A.
Sub-Total
Joachin Michalski

SUB-TOTAL
TOTAL PARTICIPAÇÕES QUALIFICADAS
TOTAL QUALIFIED HOLDINGS
PARTICIPAÇÕES NÃO QUALIFICADAS
NON-QUALIFIED HOLDINGS
TOTAL DO CAPITAL
TOTAL EQUITY CAPITAL
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Esta informação foi obtida com base na listagem fornecida
pela Interbolsa, sendo o SaxoBank As um banco depositário
de acções.

This information was obtained based on the list supplied
by Interbolsa, and SaxoBank AS is a share depositary bank.

Em 2012 as participações qualificadas eram as seguintes:

In 2012 qualifying holdings were the following:

PARTICIPAÇÕES QUALIFICADAS
QUALIFIED SHAREHOLDINGS

Quantidade de Acções

% do Capital Social

% dos direitos de voto

Number of Shares

Share Capital (%)

Voting Rights Held (%)

Duarte Maia de Albuquerque d’Orey
Directamente: > Directly:

135 218

1,13%

1,13%

Indirectamente: > Indirectly:
- Orey Inversiones Financieras, SL

3 913 799

32,61%

32,61%

- Triângulo-Mor Consultadoria Económica e Financeira, S.A.

5 477 341

45,64%

45,64%

9 526 358

79,39%

79,39%

Joachin Michalski

324 449

2,70%

2,70%

CITIBANK LONDON

298 119

2,48%

2,48%

MCFA, SGPS, S.A.

242 421

2,02%

2,02%

SUB-TOTAL

864 989

7,20%

7,20%

total participações qualificadas
TOTAL QUALIFIED HOLDINGS

10 391 347

86,59%

86,59%

participações não qualificadas
NON-QUALIFIED HOLDINGS
TOTAL DO CAPITAL
TOTAL EQUITY CAPITAL

1 608 653

13,41%

13,41%

12 000 000

100,00%

100,00%

Sub-Total

34. Prémios de emissão

34. Issue premiums

À data de 31 de Dezembro de 2013 e 2012 os prémios de
emissão eram detalháveis da seguinte forma:

As at December 31, 2013 & 2102, the breakdown of issue
premiums is as follows:

Rubrica
Item

Ano
Year

Nº Acções
Nº of
shares

Prémio
Unitário
Unit
premium

Sub-Total Prémio Emissão
Issue premium
sub-total

Custos de
Emissão
Issue costs

Impostos
Diferidos
Deferred
taxes

Total Prémio
de Emissão
Total issue
premium

Aumento de Capital por subscrição
de acções
Increase of equity capital through
subscription of shares

2006

5 000 000

1

5 000 000

-233 725

64 274

4 830 550

Conversão VMOP's
Conversion of VMOPs

2008

3 409 272

1

3 409 272

-115 086

2 303

3 296 489

Conversão VMOP's
Conversion of VMOPs

2009

109 166

1

109 166

-

-

109 166

Redução de Capital
Reduction of equity capital

2010

-750 000

1

-750 000

-

-

-750 000

Redução de Capital
Reduction of equity capital

2011

-1 000 000

1

-1 000 000

-

-

-1 000 000

Total

6 486 204
(Euro)

35. Acções próprias
Durante o ano 2013 não existiram alterações na carteira de
acções próprias da Sociedade, face ao ano de 2012, sendo o
detalhe verificado neste rubrica o que se indica em seguida:

35. Treasury shares
During 2013 there were no changes to the Company’s
treasury share portfolio compared to 2012, the detail of this
item being as follows:

25. Notes to the Consolidated Financial Statements
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Custo Médio	Valor Total
Average Cost
Total

Detidas a 31/12/13 por: SCOA
Held as at 31/12/13 by:
145 385
2,23
324 132
			
			
(Euro)

No final do ano o Grupo tinha em sua posse 145.385 acções
próprias correspondentes a 1,21 % do capital social e dos
direitos de voto.

At the end of the year the Group was in possession of
145,385 treasury shares corresponding to 1.21% of the share
capital and voting rights.

36. Reservas e resultados transitados

36. Reserves and retained earnings

Em 31 de Dezembro de 2013 e 31 de Dezembro de 2012, esta
rubrica tem a seguinte composição:

The breakdown of this item as at December 31, 2013 & 2012,
is as follows:
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Acções PRóprias 	Quantidade
Treasure Shares	
Quantity
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Reservas e resultados transitados
Reserves and retained earnings
Reserva de reavaliação
Revaluation reserve
Reservas de revalorização de Activos Fixos Tangíveis
Tangible fixed asset revaluation reserves
Reserva Var. Patrimoniais Investimentos Financeiros em Associadas
Financial investments in associates equity change reserve
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Sub-Total
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Dez-13
Dec-13

Dez-12 Reexpresso
Dec-12 Restated

989 565

884 883

(297 384)

3 368 894

692 181

4 253 777

2 702 930

2 335 588

(2 085 681)

553 483

4 128 964

43 177

Sub-Total

4 746 213

2 932 248

Total

5 438 395

7 186 025

Outras reservas e resultados transitados
Other reserves and retained earnings
Reserva legal
Legal reserve
Outras reservas
Other reserves
Resultados transitados
Retained earnings

(Euro)

A reserva de valorização dos activos fixos tangíveis ao justo
valor não é distribuível aos accionistas enquanto não se
encontrar realizada.
A reserva de conversão cambial está incluída em Outras reservas e tem o valor de -2.629.965,39 Euros em 2013 e
-6.055,15 Euros em 2012. A reserva de conversão cambial
deve o seu aumento em 2013 à diferenças de conversão das
demonstrações em moeda estrangeira (Reais) à moeda de
relato (Euro)
37. Interesses que não controlam

The revaluation reseve for tangible fixed assets at fair value
cannot be distributed to shareholders until it is realised.
The currency translation reserve is included in Other reserves
and it amounts to -€2,629,965.39 in 2013 and -€6,055.15
in 2012. The increase of the currency translation reserve in
2013 is due to translation differences in converting financial
statements in foreign currency (reals) to the reporting
currency (Euro).
37. Non-controlling interests

Os interesses que não controlam reconhecidos na posição
financeira, corresponde a 23,5% da participação média externa no Grupo, referente às várias sociedades no Brasil,
deduzidas dos resultados internos, entretanto anulados.

The non-controlling interests recognised in the statement
of financial position correspond to 23.5% of the average
external holdings in the Group, in respect of several
companies in Brazil, less the internal results, cancelled in
the meantime.

38. Rubricas Extrapatrimoniais

38. Off balance-sheet items

A 31 de Dezembro de 2013 e 31 de Dezembro de 2012 esta
rubrica apresenta a seguinte composição:

The breakdown of this item as at December 31, 2013, and
December 31, 2012, is as follows:
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Rubricas Extrapatrimoniais
Off balance-sheet items

Dez-13
Dec-13

Dez-12
Dec-12

11 358 729

17 432 331

11 358 729

17 432 331

85 510

140 647

85 510

140 647

57 805 189

59 852 604

50 829 067

33 501 912

34 998 448

32 024 964

-

3 150 862

Orey CS

6 819 592

6 811 238

Orey Reabilitação Urbana

4 721 922

4 911 613

-

922 369

17 574 371

-

155 000

125 000

-

87 500

172 903 589

141 388 062

Garantias prestadas
Guarantees provided
Activos dados em garantia ao SII
Assets pledged as collateral to SII
Total - Garantias prestadas
Total - Guarantees provided
Compromissos perante terceiros
Commitments to third parties
Gestão discricionária
Discretionary Management
Depósito e guarda de valores
Monetary instrument deposit & custody
Fundo de private equity
Private equity fund
Orey Opportunity Fund Limited

REF - Real Estate Fund
Gestão de Passivos
Liability Management
Linhas de crédito irrevogáveis
Irrevocable credit lines
Subscrição de títulos
Subscription of securities
Total - Compromissos perante terceiros
Total - Commitments to third parties
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Compromissos de terceiros
Third-party commitments
Gestão discricionária
Discretionary Management
Depósito e guarda de valores
Monetary instrument deposit & custody
Outros compromissos de terceiros
Other third-party commitments

57 805 189

59 852 604

50 829 067

33 501 912

-

2 022 794

Total - Compromissos
Total - Commitments

108 634 255

95 377 310

292 982 084

254 338 350

Total

(Euro)

A rubrica “Gestão discricionária” é referente ao valor gerido,
através das actividades de advisory e gestão discricionária
de carteiras de investimento.

Discretionary management relates to the amount managed
via the advisory and discretionary management of investment
portfolios business.

A rubrica “Depósito e guarda de valores” corresponde ao
valor das carteiras de activos detidas pelos clientes de corretagem e à guarda da Sociedade nas datas referidas.

Securities deposit and custody corresponds to the value of
the asset portfolios held by brokerage clients and in the
custody of the Company on the specified dates.

A rubrica “Fundo de private equity” diz respeito ao valor do
activo líquido do Fundo OCP SICAR.

Private equity fund relates to the net asset value of the OCP
SICAR Fund.

A rubrica “Gestão de Passivos” é referente às operações
geridas pela Orey Financial Brasil.
Da rubrica “Garantias reais sobre outros créditos” 10.208.729
correspondem ao valor dos activos reais recebidos em garantia das operações de crédito concedido (nota 8), dos
quais 8.949.725 Euros são garantias recebidas no âmbito
da actividade de concessão de crédito ao investimento e
dizem respeito a carteiras de títulos que estão sob gestão
da sociedade, 629.004 Euros referem-se a garantias para
crédito a empresas e 630.000 Euros a garantias para crédito
ao consumo.

Liability management relates to the operations managed by
Orey Financial Brasil.
Of Real guarantees on other credits, €10,208,729 correspond
to the value of real assets received as collateral for lending
operations (Note 8), of which €8,949,725 are guarantees
received within the scope of extending credit to investment
and relate portfolios of securities that are under the
management of the Company, €629,004 relate to guarantees
for loans to companies and €630,000 relate to guarantees
for consumer credit.

25.Anexo às Demonstrações Financeiras Consolidadas

Garantias reais sobre outros creditos
Real guarantees on other credits
Total - Garantias recebidas
Total - Guarantees received

25. Notes to the Consolidated Financial Statements

Garantias recebidas
Guarantees received
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39. Margem Financeira Estrita

39. Strict Net Interest Income

A 31 de Dezembro de 2012 e 31 de Dezembro de 2013, a
margem financeira decomponha-se da seguinte forma:

As at December 31, 2012, and December 31, 2013, the
breakdown of net interest income is as follows:

Margem financeira estrita
Strict net interest income

25. Notes to the Consolidated Financial Statements

Juros e rendimentos similares
Interest & similar income
Juros de disponibilidades
Interest on balances
Juros de outras aplicações
Interest on other placements
Juros de empréstimos concedidos
Interest on loans granted
Juros de crédito concedido
Interest on credit extended
Outros juros e rendimentos similares
Other interest & similar income
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Sub-total

Dez-13
Dec-13

Dez-12
Dec-12

76 787

99 996

119 116

806 422

210 477

485 941

419 748

348 021

84 020

215 444

910 148

1 955 824

Juros e encargos similares
Interest & similar costs
Juros de outras instituições de crédito
Interest of other credit institutions
Juros de empréstimos
Interest on borrowings
Outros juros e encargos bancários
Other interest and bank charges
Sub-total

(5 937 818)

(2 395 826)

Total

(5 027 670)

(440 002)

(5 180 017)

(1 952 485)

-

-

(757 801)

(443 341)

(Euro)

40. Comissões Líquidas

40. Net Commissions

Nos exercícios findos a 31 de Dezembro de 2013 e 31 de
Dezembro de 2012, as “comissões líquidas”, englobavam os
seguintes elementos:

During the periods ended December 31, 2013, and December
31, 2012, Net commissions encompassed the following items:

Comissões Liquidas
Net Commissions

Dez-13
Dec-13

Dez-12
Dec-12

592 696

1 355 847

9 074

80 902

Comissões realizadas por corretagem
Brokerage fees
Comissões de montagem
Set-up fees
Comissões de distribuição
Distribution fees
Comissão de retrocessão
Retrocession fee
Outras comissões recebidas
Other commissions received

4 550 948

3 802 713

14 400

57 500

135 000

493 611

12 416

24 703

10 007

100 084

Rendimentos de serviços e comissões
Services and commissions income

5 324 541

5 915 360

Serviços bancários prestados por terceiros
Banking services provided by third parties
Comissões de gestão
Management fees
Comissões de retrocessão
Retrocession fees
Por operações realizadas por titulos
For securities transactions
Comissões de angariação
Procurement fees
Outras comissões pagas
Other commissions paid

(67 357)

(20 941)

(85 155)

(278 674)

Comissões de gestão
Management fees
Comissões de performance
Performance fees

(953)

(4 275)

(15 439)

(18 682)

(181 355)

(77 301)

(782)

(18 540)

Encargos com serviços e comissões
Services and commissions costs

(351 042)

(418 413)

Total

4 973 499

5 496 947
(Euro)
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The amount carried under Management Fees refers to
discretionary management and portfolio advisory services,
real-estate investment funds management fees, fees for the
management of the Orey Opportunity Fund and the mutual
funds management fees.

As comissões de performance são respeitantes a gestão discricionária e aconselhamento e gestão de fundos de investimento.

The performance fees are related to the discretionary
management and advisory and management of investment
funds.

As comissões de distribuição dizem respeito às comissões
cobradas pela Orey Management (Cayman), Limited pela distribuição comercial da colocação da emissão obrigacionistas
Orey Best e Araras.

Distribution fees relate to fees charged by Orey Management
(Cayman), Limited, for the commercial distribution of the
placement of the Orey Best and Araras bond issues.
41. Results of other financial transactions

41. Resultados de outras operações financeiras

During the periods ended December 31, 2013, and December
31, 2012, Results of other financial transactions encompassed
the following items:

Nos exercícios findos a 31 de Dezembro de 2013 e 31 de
Dezembro de 2012, os Resultados de outras operações financeiras, englobavam os seguintes elementos:

Resultados de outras operações financeiras
Results of other financial transactions

Rendimentos de instrumentos financeiros
Returns on financial instruents
Resultados de alienações de outros activos financeiros
Results of the sale of other financial assets
Resultado de reavaliação cambial
Currency revaluation results
Resultado de outras operações financeiras
Results of other financial transactions

Dez-13
Dec-13

Dez-12
Dec-12

Ganhos
Gains

Perdas
Losses

Total
Total

Ganhos
Gains

Perdas
Losses

Total
Total

1 030 034

-

1 030 034

543 713

(15 917)

527 796

64 829

(36 115)

28 715

29 626

(563 743)
(534 117)

69 233

(2 215 627)

(2 146 395)

411 653

(336 996)

74 657

1 164 096

-2 251 742

-1 087 646

984 993

-916 656

68 336
(Euro)

A rubrica de rendimentos em instrumentos financeiros refere-se
essencialmente a ganhos de cotação das obrigações detidas.

Returns on financial instruments primarily relates to gains in
the price of bonds held.

O resultado de reavaliação cambial resulta dos empréstimos
efectuados às empresas brasileiras, nomeadamente FAWSPE
e OP. Incrivel serem titulados em Euros e a taxa de conversão teve uma alteração significativa o que se traduziu numa
perda significativa.

The result of the currency revaluation arises from loans
made to the Brazilian companies, namely FAWSPE and
OpIncrível, which are stated in euros, and because of the
significant alteration of the exchange rate, a considerable
loss was incurred.

42. Outros resultados de exploração

42. Other operating results

A rubrica de “Outros resultados de exploração” à data de
31 de Dezembro de 2013 e 31 de Dezembro de 2012 tem o
seguinte detalhe:

Other operating income as at December 31, 2013, and
December 31, 2012, is as follows:
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O valor de “Comissões de gestão” refere-se a comissões
de gestão discricionária e aconselhamento de carteiras, comissões de gestão de fundos de investimento imobiliário,
comissões de gestão do Orey Opportunity Fund e comissões
de gestão de fundos de investimento.

25. Notes to the Consolidated Financial Statements

Brokerage commissions essentially refers to commissions
charged to Saxo Bank for brokering transactions undertaken
by iTrade-platform clients. These commissions are primarily
associated with the volume of transactions carried out, and
the commission rate applied generally increases in the light
of the risk of the financial instrument traded.

As “Comissões realizadas por corretagem” referem-se essencialmente às comissões cobradas ao Saxo Bank por intermediação de operações realizadas por clientes na plataforma
iTrade. Estas comissões estão essencialmente associadas ao
volume de transacções efectuado, sendo a taxa de comissão
aplicada geralmente crescente em função do risco do instrumento financeiro transaccionado.
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Outros resultados de exploração
Other operating income
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Vendas
Sales
Prestação de serviços
Services rendered
Rendimentos suplementares
Supplementary income
Recuperação de dívidas
Recovery of debts
Excesso estimativa imposto
Excess tax estimate
Correcções relativas a períodos anteriores
Corrections to previous periods
Restituição de impostos
Reimbursement of taxes
Rendas e outros rendimentos
Rents and other income
Outras receitas operacionais
Other operating income
Outras receitas operacionais
Other operating income
Custo da mercadoria vendida
Cost of goods sold
Subcontratos
Subcontracts
Impostos
Taxes
Alienações
Disposals
Gastos/perdas em activos fixos tangíveis
Costs/ losses on tangible fixed assets
Outros custos operacionais
Other operating costs
Outros custos operacionais
Other operating costs
Total

Dez-13
Dec-13

Dez-12
Dec-12

66 153

59 345

11 936 329

1 357 193

821 131

1 455 388

-

11 040

424

12 909

21 060

25 010

37 714

-

341 629

450 442

625 371

331 120

13 849 812

3 702 446

(52 104)

(39 051)

(504 789)

(422 060)

(551 510)

(268 202)

-

(31 502)

(211 869)

(834 474)

(2 003 512)

(768 121)

(3 323 785)

(2 363 412)

10 526 027

1 339 034
(Euro)

O aumento na rubrica Prestação de serviços, está relacionado com proveitos estimados que resultam da passagem para
o método de consolidação integral da FAWSPE e Op. Incrivel.

The increase of Services rendered relates to the estimated
income resulting from the transition of FAWSPE and Op.
Incrível to the full consolidation method

43. Custos com pessoal

43. Staff costs

Nos exercícios findos a 31 de Dezembro de 2013 e 31 de Dezembro de 2012, os “Custos com o pessoal”, detalhavam-se
da seguinte forma:

During the years ended December 31, 2013, and December
31, 2012, the breakdown of Staff costs is as follows:

Custos com o pessoal

Dez-13

Dez-12 Reexpresso

Staff costs

Dec-13

Dec-12 Restated

1 143 758

1 710 895

2 709 760

2 993 974

37 388

305 803

12 545

83 258

691 323

788 947

33 230

34 697

3 930

3 782

230 165

126 458

Remuneração dos orgãos sociais
Remuneration of corporate officers
Remunerações dos empregados
Remuneration of employees
Beneficios pós-emprego
Post-employment benefits
Indemnizações
Indemnities
Encargos sobre remunerações
Charges on remuneration
Seguros
Insurance
Gastos de acção social
Welfare costs
Outros custos com pessoal
Other staff costs
Imputação por duodécimos
Imputation by twelfths
Reversão de estimativa de bonus
Reversal of estimate for bonus
Total

458 549

459 186

(680 000)

-

4 640 649

6 506 999
(Euro)
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A rubrica de remunerações dos órgãos sociais inclui o bónus ao conselho de administração no montante de 10% do
resultado consolidado, de acordo com a prática seguida nos
anos anteriores.

Corporate officers’ remuneration includes the Board of
Directors’ bonus in the amount of 10% of the consolidated
net income in keeping with previous years practice.

A redução resulta da diminuição do Bónus ao Conselho de
Administração devido ao resultado líquido ter sido inferior.

The reduction results from the decrease of the Board of
Directors’ bonus due to fact that net income was lower.

Durante o ano 2013 a Sociedade teve um número médio de
437 trabalhadores.

During 2013 the Company had an average of 437 employees.
44. General administrative costs

44. Gastos gerais administrativos

Dez-13
Dec-13

Dez-12
Dec-12

Electricidade
Electricity
Combustíveis
Fuel
Água
Water
Ferramentas
Tools
Livros e documentação
Books & documentation
Material de escritório
Office supplies
Artigos para oferta
Gift articles
Rendas e alugueres
Leases & rentals
Despesas de representação
Entertainment costs
Comunicação
Communication
Seguros
Insurance
Deslocações e estadas
Travel, board & lodging
Honorários
Fees
Contencioso e notariado
Litigation and notaries
Conservação e reparação
Maintenance & repairs
Publicidade e propaganda
Advertising & propaganda
Limpeza e Higiene
Cleaning & hygiene
Vigilância
Guards
Trabalhos especializados
Specialised work

45 005

44 340

60 991

64 003

4 390

4 698

3 743

2 054

557

490

13 749

15 332

Total

1 654

2 113

915 130

1 178 475

129 204

122 004

138 280

163 879

43 213

43 616

1 079 318

348 989

749 650

360 157

20 000

5 050

93 914

191 305

285 770

376 408

43 837

44 714

26 593

26 150

4 319 718

1 311 696

7 974 712

4 305 471
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(Euro)

O aumento na rubrica Trabalhos especializados, está relacionado com aumento de custos que resultam da passagem para o método de consolidação integral da FAWSPE e
OpIncrivel.
45. Imparidade em outros activos líquida de reversões e
recuperações
A imparidade em outros activos líquida de reversões e recuperações tem o seguinte detalhe em 2013 e 2012:

The increase of Specialised work relates to the increase
of costs resulting from the transition of FAWSPE and Op.
Incrível to the full consolidation method.
45. Impairment of other assets net of reversals and recoveries
The breakdown of Impairment of other assets net of reversals
is as follows in 2013 and 2012:
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Gastos gerais administrativos
General administrative costs

25. Notes to the Consolidated Financial Statements

The breakdown of General administrative costs as at
December 31, 2013, and December 31, 2012, is as follows:

A rubrica de “Gastos gerais administrativos” à data de 31
de Dezembro de 2013 e 31 de Dezembro de 2012 tem o
seguinte detalhe:
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Imparidade em outros activos líquida de reversões e recuperações
Impairment of other assets net of reversals and recoveries

Dez-13
Dec-13

Dez-12
Dec-12

Outros devedores
Other debtors
Investimentos financeiros
Financial investments
Goodwill

(59 966)

(67 754)
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Impairment
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(4 406)

(35 300)

-

(1 983 915)

Total imparidade
Total impairment
Reversão
Reversal

(64 372)

(2 086 969)

Outros devedores
Other debtors
Inventários
Inventories

35 044

67 562

-

1 980

Total reversão
Total reversal

35 044

69 542

(29 328)

(2 017 427)

Total

(Euro)

A imparidade do Goodwill referida em 2012, refere-se à Orey
Financial Brasil.

The impairment Goodwill reported in 2012, refers to Orey
Financial Brasil.

46. Resultados por acção

46. Earnings per share

O cálculo dos resultados por acção em 31 de Dezembro de
2013 e 31 de Dezembro de 2012 é detalhado em seguida:

The calculation of earnings per share as at December 31,
2013, and December 31, 2012, is as follows:

Resultados por Acção
Earnings per Share
Resultado líquido do exercício
Net income for the period
Nº total de acções
Total nº of shares
Acções próprias
Treasury shares
Nº de acções em circulação
Nº of shares outstanding
Resultado por acção básico
Basic earnings per share
Resultado por acção diluido
Diluted earnings per share

Dez-13
Dec-13

Dez-12 Reexpresso
Dec-12 Restated

3 078 876

9 060 760

12 000 000

12 000 000

145 385

145 385

11 854 615

11 854 615

0,260

0,764

0,260

0,764
(Euro)

Os resultados por acção das operações disponíveis para
venda são detalhados em seguida:

Resultados por Acção
Earnings per Share
Resultado líquido do exercício
Net income for the period
Nº total de acções
Total nº of shares
Acções próprias
Treasury shares
Nº de acções em circulação
Nº of shares outstanding
Resultado por acção básico
Basic earnings per share
Resultado por acção diluido
Diluted earnings per share

Earnings per share from operations available for sale are
detailed below:

Dez-13
Dec-13

Dez-12 Reexpresso
Dec-12 Restated

-

16 124 389

12 000 000

12 000 000

145 385

145 385

11 854 615

11 854 615

0

1,360

0

1,360
(Euro)

47. Transactions with related parties

As participadas da Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A.
têm relações entre si que se qualificam como transacções
com entidades relacionadas. Todas estas transacções são
efectuadas a preços de mercado.

Sociedade Comercial Orey Antunes, SA, subsidiaries have
relations among themselves that qualify as transactions
with related entities. All these transactions are carried out
at arm’s length.

Nos procedimentos de consolidação estas transacções são
eliminadas, uma vez que as demonstrações financeiras consolidadas apresentam informação da detentora e das suas
subsidiárias como se de uma única entidade se tratasse.

These transactions are eliminated in the consolidation
procedure since the consolidated financial statements
present information on the parent company and its
subsidiaries as though it concerned just a single company.

As empresas do grupo que prestam serviços a outras empresas do grupo são as seguintes: Orey Serviços e Organização
S.A., na área de serviços financeiros, controlo de gestão,
tecnologia de informação e pessoal, Orey Gestão Imobiliária
S.A., que detém edifícios que arrenda às empresas do grupo.

The Group companies that provide services to other Group
companies are as follows: Orey Serviços e Organização,
SA, in the areas of financial services, management control,
information technology and personnel, and Orey Gestão
Imobiliária, SA, which owns buildings that are leased to
Group companies.

Além das empresas participadas pelo Grupo, existe também
como parte relacionada o Monte São José, empresa detida
pelo presidente do conselho de administração do Grupo.

Besides the companies participated by the Group, there is
also a related party, Monte São José, a company owned by
the chairman of the Group’s Board of Directors.

Partes relacionadas
Related parties
Monte de S. José - Actividades Agri. Imob. e Recreativas S.A.

Compras
Purchases

Vendas
Sales

Valores a Receber
Receivables

Valores a Pagar
Payables

2013

479 700

30

6

24 400

2012

373 580

94

-

2 589
(Euro)

Todas estas transacções são efectuadas a preços de mercado.
Relativamente a transacções com entidades relacionadas
que sejam pessoas chave da administração definiu o Conselho de Administração da Sociedade Comercial Orey Antunes,
S.A. que este conjunto de pessoas seria composto pelos
membros do Conselho de Administração da Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A. pelos membros dos Conselhos de
Administração das sub-holdings (Horizon View SA, OA Technical Representations - Rep.Nav.Ind. S.A., OA International
BV e Orey Financial – IFIC, S.A.) e pelos Gerentes da Orey
Serviços e Organização, S.A. e da Orey Gestão Imobiliária,
S.A., os quais se passam a enumerar:
-- Duarte Maia de Albuquerque d’Orey
-- Joaquim Paulo Claro dos Santos
-- Francisco Manuel de Lemos dos Santos Bessa
-- Tristão José da Cunha de Mendonça e Menezes
-- Juan Celestino Lázaro González
-- Jorge Delclaux Bravo
-- Francisco Van Zeller
-- Miguel Ribeiro Ferreira
-- Alexander Sommervile Gibson
-- Rogério Paulo Caiado Raimundo Celeiro
-- Rui Maria de Campos de Albuquerque d’Orey
-- Henrique Manuel Garcia Teles Feio
-- Gonçalo Magalhães Saraiva Mendes
-- José Carlos Conceição Santos
-- Marcos Francisco F. A. Q. Saldanha
-- Miguel Carvalho Albuquerque d’Orey
-- João Luís Sacramento Teiga
-- João Pedro Cortez Almeida Ejarque

All these transactions are carried out at arm’s length.
With regard to transactions with related parties that are
key management persons, the Sociedade Comercial Orey
Antunes, SA, Board of Directors determined that these
persons would comprise the members of the Board of
Directors of Sociedade Comercial Orey Antunes, the members
of the Board of Directors of the sub-holding companies
(OA Agencies - Navegação e Trânsitos SA, OA Technical
Representations- Rep.Nav.Ind., SA, OA International BV and
Orey Financial – IFIC, SA) and the directors of Orey Serviços e
Organização, Lda, and of Orey Gestão Imobiliária, Lda., who
are listed hereunder:
-- Duarte Maia de Albuquerque d’Orey
-- Joaquim Paulo Claro dos Santos
-- Francisco Manuel de Lemos dos Santos Bessa
-- Tristão José da Cunha de Mendonça e Menezes
-- Juan Celestino Lázaro González
-- Jorge Delclaux Bravo
-- Francisco Van Zeller
-- Miguel Ribeiro Ferreira
-- Alexander Sommerville Gibson
-- Rogério Paulo Caiado Raimundo Celeiro
-- Rui Maria de Campos de Albuquerque d’Orey
-- Henrique Manuel Garcia Teles Feio
-- Gonçalo Magalhães Saraiva Mendes
-- José Carlos Conceição Santos
-- Marcos Francisco F. A. Q. Saldanha
-- Miguel Carvalho Albuquerque d’Orey
-- João Luís Sacramento Teiga
-- João Pedro Cortez Almeida Ejarque
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-- Vítor Paulo Figueiredo Monteiro

-- Vítor Paulo Figueiredo Monteiro

-- Salvador Albuquerque d’Orey

-- Salvador Albuquerque d’Orey

-- Gabriel Sousa Uva

-- Gabriel Sousa Uva

Os Órgãos Sociais do Grupo auferem de uma remuneração
fixa, definida pela comissão de remunerações e bónus de
10% do resultado consolidado, também aprovado pela comissão de remunerações.

The Group’s governing bodies receive a fixed remuneration
set by the remuneration committee and bonuses of 10% of
the consolidated profit, also approved by the remuneration
committee.

48. Locações Operacionais

48. Operating leases

As locações operacionais do Grupo, bem como os respectivos prazos da locação a 31 de Dezembro de 2013 são as
seguintes:

The Group’s operating leases, as well as the respective terms
of the leases as at December 31, 2012, are as follows:
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FROTA GRUPO OREY
EMPRESA
COMPANY

LOCADORA
LESSOR

MATRICULA
NUMBER PLATE

Marca / Modelo
Make / Model

INÍCIO
START

FIM
END

VALOR
VALUE

VINCENDAS
1 ANO
FALLING DUE 1
YEAR

VINCENDAS DE 1
A 5 ANOS
FALLING DUE 1
TO 5 YEARS

VINCENDAS SUP.
5 ANOS
FALLING DUE
OVER 5 YEARS

LEASEPLAN

79-JH-35

PEUGEOT
SPORT

18/06/10

17/06/14

26 387

4 813

2 407

-

ALD AUTOMOTIVE

53-LU-96

ALFA ROMEO
GIULIETTA

28/06/11

27/06/15

31 342

5 375

2 688

-

ALD AUTOMOTIVE

06-LU-42

RENAULT
GRAND SCENIC 1.5 DCI

17/06/11

16/06/15

33 508

6 594

3 297

-

LEASEPLAN

90-MN-85

OPEL INSIGNIA
SPORTS

29/12/11

28/12/15

35 224

7 618

7 618

-

LEASEPLAN

33-LJ-24

MERCEDES
CLS

04/03/11

03/03/15

90 526

17 842

2 974

-

LEASEPLAN

02-JE-28

RENAULT
MEGANE

29/05/10

28/05/14

24 350

2 003

-

-

LEASEPLAN

06-IU-66

BMW X1

02/03/10

01/03/14

39 788

2 580

-

-

RENTING
OSO

OREY FINANCIAL
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LOCARENT

95-IP-75

AUDI Q7

18/01/10

17/01/14

92 000

3 256

-

-

LEASEPLAN

87-IB-82

DODGE
JOURNEY

17/08/09

16/08/13

36 968

726

-

-

LEASEPLAN

39-LN-13

MERCEDES E
350 CDI

01/04/11

31/03/15

81 884

15 262

3 815

-

ALD AUTOMOTIVE

94-MJ-91

VW SHARAN

16/11/11

15/11/15

40 300

8 072

7 399

-

LEASEPLAN

21-JH-56

ALFA ROMEU
159

18/06/10

17/06/14

38 132

3 828

-

-

ALD AUTOMOTIVE

35-LM-36

ALFA ROMEO
GIULIETTA

25/03/11

24/03/15

29 853

5 228

1 307

-

ALD AUTOMOTIVE

89-LP-42

BMW SERIE 1
2.0 118 D

29/04/11

28/04/15

38 133

6 055

2 018

-

LEASEPLAN

90-LN-06

VW GOLF
VARIANT 1.6
CONFT.

08/04/11

07/04/15

26 181

5 045

1 682

-

ALD AUTOMOTIVE

85-LP-30

AUDI A3
ATTRACTION

04/05/11

03/05/15

33 988

5 850

2 438

-

ALD AUTOMOTIVE

37-LU-98

VOLVO XC 60

06/07/11

05/07/15

48 927

7 917

4 618

-

LOCARENT

57-LU-38

VW GOLF
VARIANT 1.6
HIGHLINE

29/06/11

28/06/15

26 937

5 344

2 672

-

LEASEPLAN

88-LN-17

VW PASSAT
VARIANT
HIGHLINE

13/04/11

12/04/15

37 989

7 147

2 382

-

ALD AUTOMOTIVE

41-LV-60

BMW SERIE 1
2.0 118 D

08/07/11

07/07/15

41 156

6 608

3 855

-

LEASEPLAN

62-IL-25

PEUGEOT 308

27/11/09

26/11/13

20 288

10 927

7 285

-

LOCARENT

47-MB-01

BMW 5 Series
520d

05/08/11

04/08/15

50 012

426

-

-

LOCARENT

Total

03-OE-52

OPEL Astra J
Sports Tourer
Diesel 1.7 CDTi
Cosmo

25/11/13

24/11/17

26 287

5 532

16 134

950 157

144 048

74 588

(Euro)
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Os valores das rendas das locações operacionais durante o
primeiro semestre de 2013 e 2012 foram integralmente reconhecidas como custo e são os indicados abaixo.

The amounts of the rents of the operating leases during the
first half of 2013 and 2012 were fully recognised as cost and
are listed below.

Rendas locações operacionais
operating lease RENTS

Dez-13
Dec-13

Dez-12
Dec-12

Orey
Orey
Orey
Orey

122 181

147 797

54 559

55 640

176 739

203 437

Financial IFIC S.A.
Financial IFIC SA
Serviços e Organização S.A.
Serviços e Organização, SA

Total

49. Risk management

O risco financeiro é o risco de o justo valor ou os fluxos de
caixa futuros de um instrumento financeiro virem a variar
e de se virem a obter resultados diferentes do esperado,
sejam estes positivos ou negativos, alterando o valor patrimonial do Grupo.

Financial risk is the risk that the fair value or future cash
flows of a financial instrument may vary and results being
obtained other than expected, be they positive or negative
by changing the asset value of the Group.

No desenvolvimento das suas actividades correntes, a Orey
está exposta a uma variedade de riscos financeiros susceptíveis de alterarem o seu valor patrimonial, os quais, de
acordo com a sua natureza, se podem agrupar nas seguintes
categorias:
-- Risco de mercado
-- Risco de taxa de juro
-- Risco de taxa de câmbio
-- Risco de crédito
-- Risco de liquidez

In carrying on its current activities, Orey is exposed to a
variety of financial risks that may change its asset value,
which, according to their nature, can be grouped into the
following categories:
-- Market risk
-- nterest-rate risk
-- Exchange-rate risk
-- Credit risk
-- Liquidity risk

A gestão dos riscos acima referidos - riscos que decorrem,
em grande medida, da imprevisibilidade dos mercados financeiros – exige a aplicação criteriosa de um conjunto de
regras e metodologias aprovadas pela Administração, cujo
objectivo último é a minimização do seu potencial impacto
negativo no valor patrimonial e no desempenho do Grupo.

Management of the above risks - risks that stem in
large measure from the unpredictability of the financial
markets - requires careful application of a set of rules and
methodologies approved by the Board, ultimate goal of
which is to minimise the potential negative impact on asset
value and performance of the Group.

Com este objectivo, toda a gestão é orientada em função de
duas preocupações essenciais:

For the purpose, the entire management is oriented in the
light of two essential concerns:

-- Reduzir, sempre que possível, flutuações nos resultados e
cash flows sujeitos a situações de risco;

-- To reduce, where possible, fluctuations in the results and
cash flows subject to risk situations;

-- Limitar os desvios face aos resultados previsionais, através de um planeamento financeiro rigoroso, assente em
orçamentos.

-- To limit deviations from the forecast results, through
stringent financial planning, based on budgets.

Por regra, a Orey não assume posições especulativas, pelo
que geralmente as operações efectuadas no âmbito da gestão dos riscos financeiros têm por finalidade o controlo de
riscos já existentes e aos quais a Orey se encontra exposta.

As a rule, Orey does not take speculative positions, so
usually the operations undertaken within the scope financialrisk management are intended to existing risks to which
Orey is exposed.

A Administração define princípios para a gestão do risco
como um todo e políticas que cobrem áreas específicas,
como o risco cambial, o risco de taxa de juro, o risco de
liquidez, o risco de crédito e o investimento do excesso de
liquidez.

The Board defines the principles for risk management as
a whole and the policies covering specific areas such as
exchange-rate risk, interest-rate risk, liquidity risk, credit risk
and investment of surplus liquidity.

A gestão dos riscos financeiros - incluindo a sua identificação, avaliação e cobertura - é conduzida pela Direcção Financeira de acordo com políticas aprovadas pela Administração.

Financial-risk management - including identification,
evaluation and hedging - is conducted by the Finance
Division in accordance with policies approved by the Board.

Riscos de Mercado

Market Risks

49.1 Risco de Taxa de Juro

49.1 Interest-rate Risk

A Orey está exposta ao risco de taxa de juro em resultado
da manutenção das rubricas da posição financeira de dívida
de taxa variável (empréstimos, aplicações de curto prazo
e derivados) e dos consequentes fluxos de caixa, estando
exposta ao risco de taxa de juro do Euro.

Orey is exposed to interest rate risk as a result of having
in its statement of financial position floating-rate debt
(borrowings, short-term placements and derivatives) and the
resulting cash flows, and is exposed to the euros interestrate risk.
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Considerando que:

Considering that:

-- a volatilidade nos resultados do Grupo, não depende apenas da volatilidade dos seus resultados financeiros associada à volatilidade de taxas de juro;

-- the volatility of the Group’s results is not dependent solely
on the volatility of its financial results associated with
interest-rate volatility;

-- em situações normais de mercado, existe uma correlação
entre os níveis de taxa de juro e o crescimento económico, sendo de esperar que o impacto de movimentos
na taxa de juro (e respectiva volatilidade nos fluxos de
caixa associados ao serviço de dívida) pode em certa medida ser compensado, pelos movimentos nas restantes
rubricas de demonstração de resultados, nomeadamente
resultados operacionais;

-- in normal market situations there is a correlation between
interest-rate levels and economic growth and it can be
expected that the impact of interest-rate movements (and
the respective volatility in the cash flows associated with
the service of the debt) can, to a certain extent, be offset
by the movements under other headings of the income
statements, notably operating profits;

-- a contratação de qualquer estrutura de cobertura, tem implícito um custo de oportunidade associado, a política do
Grupo relativamente à mitigação deste risco não estabelece a manutenção de qualquer proporção mínima de dívida
a taxa fixa (convertida em taxa fixa mediante a utilização
de instrumentos financeiros derivados), optando em alternativa por uma abordagem dinâmica de monitorização
da exposição que permita uma adequação das condições
de mercado à real exposição do Grupo, de forma a evitar
a abertura de exposição que pode ter impacto real nos
resultados consolidados do Grupo.

-- contracting any hedge instrument implies an associated
opportunity cost, the Group’s policy in respect of the
mitigation of this risk does not call for maintaining an
minimum proportion of fixed-rate debt (converted into
fixed-rate by means of derivative financial instruments),
opting as an alternative for a dynamic approach to
monitoring the exposure that will allow market conditions
to be matched to the Group’s real exposure, so as to avoid
exposure that could have a real impact on the Group’s
consolidated results.

Face ao exposto, a política do Grupo relativa a este tema define a análise casuística de cada potencial operação, sendo
que qualquer contratação de instrumentos derivados deve
seguir os seguintes princípios:

In view of the foregoing the Group’s policy in respect of this
matter establishes case-by-case analysis of each potential
operation, and any derivative instrument contract must be
in keeping with the following principles:

-- os derivados não são utilizados com objectivos de trading
ou fins especulativos;

-- derivatives are not used for trading or speculative
purposes;

-- os derivados a contratar devem replicar exactamente as
exposições subjacentes no que diz respeito aos indexantes a utilizar, datas de refixação de taxa de juro e datas
de pagamento de juro, e perfil de amortização da dívida
subjacente;

-- derivatives to be contracted must replicate exactly the
underlying exposures in the matter of the indices to be
used, interest-rate refixing dates and interest-payment
dates, as well as the amortisation profile of the underlying
debt;

-- o custo financeiro máximo do conjunto do derivado e
da exposição subjacente devem ser sempre conhecidos
e limitado desde o início de contratação do derivado,
procurando-se que o nível de taxas daí resultante seja
enquadrável no custo de fundos considerado nos planos
de negócios;

-- the maximum financial cost of the derivative and of the
underlying exposure must be known and limited as from
the time the derivative is contracted, seeking to ensure
that the resultant interest falls within the cost of the funds
considered in the business plans;

-- Todas as operações devem ser objecto de leilão competitivo, com pelo menos duas instituições financeiras;
-- Todas as operações têm como suporte contratual o standard de mercado (ISDA- International Swaps and Derivatives Association), com Schedules negociados com cada
uma das Instituições;
-- Na determinação do justo valor das operações de cobertura, o Grupo utiliza um conjunto de métodos de acordo
com as práticas de mercado, nomeadamente modelos
de avaliação de opções e modelos de actualização de
fluxos de caixa futuros com determinados pressupostos
de mercado (taxas de juro, câmbio, volatilidades, etc.)
prevalecentes à data de Balanço. Cotações comparativas
fornecidas por instituições financeiras são também utilizadas como referencial de valorização;
As rubricas da posição financeira que podem ser afectadas
por alterações no indexante da taxa de juro são os seguintes:

-- all transactions must be subject to competitive auction
involving at least two financial institutions;
-- all transactions have as their contractual support
the market standard (ISDA- International Swaps and
Derivatives Association), their schedules negotiated with
each institution;
-- in determining the fair value of the hedge operations,
the Group uses a set of methods in accordance with
market practices, notably options-valuation models and
future cash-flow discounting models using certain market
assumptions (interest and exchange rates, and volatilities,
etc.) prevailing on the reporting date. Comparable quotes
provided by credit institutions are also used as a valuation
model;
The items of the statement of financial position that may
be affected by changes in the interest-rate interest are as
follows:
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Recursos de outras instituições de crédito
Amounts owed to other credit institutions		
Entidade
Entity		

Dez-13
Dec-13

Dez-12
Dec-12

Banco Espirito Santo

2 166 666

3 250 000

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

1 189 583

2 500 000

Banco Popular
Caixa Geral de Depósitos
Banco BIC
Banco Santander Totta

858 480

1 000 000

1 000 000

1 000 000

694 200

1 000 000

-

18 000

Descobertos Bancários
Bank overdrafts
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Banco Espirito Santo
Banco BIC

Locações Financeiras

13 757

-

2 434 246

2 471 454

-

11 995

4 361 398

3 866 506
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Empréstimos Bancários
Bank loans

Total

16 053 808

18 586 791
(Euro)

Se existir um aumento do indexante entre 0,25% e 0,50%
que é o valor máximo que a Sociedade considera possível, o
aumento dos encargos financeiros não excederá no intervalo
de 40 a 80 mil Euros.

If there is an increase of the index between 0.25% and
0.50%, which is the maximum amount the Company
considers possible, the increase of the financial charges will
not exceed the 40 to 80 thousand euros interval.

Todas as operações que não cumpram, na sua totalidade os
princípios atrás estabelecidos, têm de ser individualmente
aprovadas pelo Conselho de Administração.

All operations that do not meet all the principles established
hereabove must be individually approved by the Board of
Directors.

No que respeita ao empréstimo obrigacionista, a taxa de
juro a pagar é a maior entre uma taxa de juro fixa de 5,5%
e uma taxa de juro variável, indexada à Euribor 3M, acrescida de um Spread de 2,5%. Em 2011 e 2012, os juros foram
pagos tendo como base a taxa de juro fixa, pois o indexante
acrescido do Spread é ainda bastante inferior. A sociedade
pressupõe que em 2013, os juros deste empréstimo serão
pagos ainda com a taxa de juro fixa.

With regard to the bond loan, the interest rate payable is
the greater of a fixed-interest rate of 5.5% and a floatingrate indexed to the 3-month Euribor rate plus a spread of
2.5%. In 2011 and 2011 interest was paid on the basis of
the fixed-interest rate since the index plus the spread is still
considerably lower. The Company presumes that in 2013 the
interest on this loan will still be paid at the fixed-interest rate.

49.2 Risco de Taxa de Câmbio

49.2 Exchange-rate Risk

O Grupo tem operações a nível internacional, tendo subsidiárias que operam em diferentes países, estando por isso exposta ao risco de taxa de câmbio. Como cada negócio opera
em diferentes mercados, não está definida uma política uniforme, mas sim políticas individuais para cada negócio. A exposição do grupo ao risco da taxa de câmbio está presente
a dois níveis: riscos de transacção e riscos de transposição.

The Group is engaged in international operations and has
subsidiaries operating in several countries and is therefore
subject to the exchange-rate risk. Since each business
operates in different markets a uniform policy has not been
defined, rather individual policies for each business. The
Group is exposed to the exchange-rate risk at two levels:
transaction risk and transposition risks.

O Grupo tem uma exposição de risco de transacção de taxa
de câmbio decorrente de transacções comerciais limitado.
Para exposições com algum risco de incerteza o Grupo poderá recorrer à utilização de opções de taxa de câmbio.

The Group’s exposure to the transaction exchange-rate risk
arising on commercial transactions is limited. For exposures
involving some uncertainty the Group may make use of
currency options.
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The final and average exchange rates used during the period
were as follows:

As taxas de câmbio utilizadas finais e médias do exercício
foram as seguintes:
Moeda
Currency

Real Brasileiro
Brazilian Real
Dolar Americano
American Dollar
Kwanza Angolano
Angolan Kwanza
Metical Moçambicano
Mozambican Metical

Dez-13
Dec-13

Dez-12
Dec-12

Final do exercício
End of period

Média do exercício
Average for the period

Final do exercício
End of period

Média do exercício
Average for the period

0,31048

0,34861

0,37136

0,39761

0,72659

0,75181

0,75775

0,77373

0,00731

0,00762

0,00770

0,00777

0,02445

0,02540

0,02675

0,02806
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49.3 Risco de Crédito

49.3 Credit Risk

O risco de crédito situa-se principalmente na Orey Financial
IFIC e nas suas subsidiárias, e nas empresas FAWSPE e Op.
Incrivel, estes estão directamente relacionados com a sua
própria actividade e com o fecho das operações.

The Credit risk lies mainly with Orey Financial IFIC and its
subsidiaries, and with the firms FAWSPE and Op. Incrível, the
latter directly related with their own business and with the
close of the operations.

O risco de crédito da Orey Financial IFIC e das suas subsidiárias, corresponde a perdas financeiras decorrentes do incumprimento das contrapartes com as quais são celebrados
os instrumentos financeiros.

The credit risk of Orey Financial IFIC and its subsidiaries,
relates to financial losses arising from default by the
counterparties with which the financial instruments are
concluded.

Em 31 de Dezembro de 2013 e 2012, a exposição máxima ao
risco de crédito por tipo de instrumento financeiro no Sub
Grupo Orey Financial, excluindo os títulos em carteira, pode
ser resumida como segue:

As at December 31, 2013 & 2012, the maximum exposure
to credit risk by type of financial instrument at the Orey
Financial Sub-Group, excluding the securities in the portfolio,
can be summarised as follows:

Risco de Crédito
Credit Risk

Valor da exposição
Exposure Value

Valor contabilistico Provisões/ Imparidade Valor contabilistico
Provisions/
bruto
liquido
impairment
Gross Book Value
Net Book Value

Tipo de Instrumento
Instrument Type
Caixa e disponibilidades em bancos centrais
Cash & balances at central banks

31/Dez/13
31/Dec/13
3 517

3 517

-

3 517

Disponibilidades em outras instituíções de crédito
Balances at other credit institutions

2 699 208

2 699 208

-

2 699 208

Activos financeiros disponíveis para venda
Available-for-sale financial assets

7 294 339

7 294 339

-

7 294 339

Crédito a clientes
Loans & advances to customers

3 628 131

3 628 131

-

3 628 131

Outros activos
Other assets

4 303 538

4 303 538

(206 861)

4 096 677

245 000

(8 369)

18 173 732

17 920 363

Passivos financeiros detidos para negociação
Available-for-sale financial liabilities
Total

(8 369)

(206 861)

17 713 502
(Euro)

Valor da exposição
Exposure Value

Valor contabilistico
bruto
Gross Book Value

Provisões/ Imparidade
Provisions/
impairment

4 018

4 018

-

Valor contabilistico
liquido
Net Book Value
31/Dez/12
31/Dec/12
4 018

3 107 602

3 107 602

-

3 107 602

4 235 380

4 235 380

-

4 235 380

Crédito a clientes
Loans & advances to customers
Outros activos
Other assets
Passivos financeiros detidos para negociação
Available-for-sale financial liabilities

4 754 727

4 754 727

(248)

4 754 479

3 025 470

3 025 470

(181 386)

2 844 084

2 257 000

(20 575)

-

(20 575)

Total

17 384 197

15 106 622

(181 634)

14 924 988

Caixa e disponibilidades em bancos centrais
Instrument Type
Caixa e disponibilidades em bancos centrais
Cash & balances at central banks
Disponibilidades em outras instituíções de crédito
Balances at other credit institutions
Activos financeiros disponíveis para venda
Available-for-sale financial assets

(Euro)

49.4 Risco de Liquidez

49.4 Liquidity Risk

A gestão do risco de liquidez tem por objectivo garantir que,
a todo o momento, o Grupo mantém a capacidade financeira
para, dentro de condições de mercado não desfavoráveis:

Liquidity-risk management is intended to ensure that, from
time to time, the Group has the financial capacity, with no
unfavourable market conditions:

-- cumprir com as suas obrigações de pagamento à medida
do seu vencimento e

-- to fulfil its payment obligations as and when they fall
due, and

-- garantir atempadamente o financiamento adequado ao
desenvolvimento dos seus negócios e estratégia.

-- to ensure timely financing adequate to the development
of its business and strategy.

-- Para este efeito, o Grupo pretende manter uma estrutura
financeira flexível, pelo que o processo de gestão de liquidez no seio do Grupo compreende os seguintes aspectos
fundamentais:

-- For the purpose, the Group intends to maintain a flexible
financial structure, and for this reason the process of
management of the liquidity risk within the Group involves
the following fundamental aspects:

-- Optimização da função financeira no seio do Grupo;

-- optimisation of the financial function within the Group;

-- Planeamento financeiro baseado em previsões de fluxos
de caixa quer ao nível individual como consolidado, e
para diferentes horizontes temporais;

-- financial planning based on cash-flow forecasts both at
individual and at consolidated level, for different time
horizons;

-- Sistema de controlo financeiro no curto e no médio e
longo prazo que permita, atempadamente identificar desvios, antecipar necessidades de financiamento e identificar oportunidades de refinanciamento;

-- a system of financial control in the short, medium and long
term that will allow timely determination of deviations,
anticipate borrowing requirements and identify refinancing
opportunities;

-- Diversificação das fontes de financiamento e contrapartes;

-- diversification of sources of financing and of counterparties;

-- Dispersão das maturidades de divida emitida, visando
evitar concentração excessiva, em determinados pontos
no tempo, de amortizações de dívida.

-- dispersal of the maturities of issued debt, with a view to
avoiding excessive concentration of amortisation of debt
at certain points in time.

O acompanhamento regular pela Administração permite a
implementação efectiva de uma política de agregação do
risco ao nível do Grupo assim como uma intervenção rápida,
directa e centralizada. A esta data este risco encontra-se diluído pela existência de disponibilidades a curto para fazer
face a empréstimos correntes. De uma forma geral é de salientar que os Activos correntes são superiores aos Passivos
correntes e caso as dividas de curto prazo fossem exigidas
existiam recursos suficientes para cumprir estas obrigações.

Regular monitoring by the Board allows effective
implementation of a policy of aggregation of risks at Group
level and also fast, direct, centralised intervention. As of
this date this risk is diluted by the presence of short-term
balances to meet current borrowings. In general it should
be pointed out that the Current assets are greater than the
Current liabilities and were the short-term debts enforced
there would be sufficient resources to fulfil these obligations.

Em 15 de Outubro de 2004 foi aprovado, em reunião do
Conselho de Administração do Grupo, um Comité Financeiro
denominado de ALCO (Asset-Liability Committee).

On October 15, 2004, a financial committee known as ALCO
(Asset-Liability Committee) was approved at a meeting of
the Company’s Board of Directors.
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O Comité Financeiro (Asset-Liability Committee) tem como
objectivo assessorar o Conselho de Administração na gestão
financeira do Grupo, definindo e controlando a aplicação da
política de financiamento da sua actividade e crescimento,
incluindo o planeamento do balanço e dos fundos próprios.
A OREY está exposta a uma diversidade de riscos financeiros
relacionados com as suas operações dos quais se destacam
os riscos de taxa de juro, riscos cambiais, riscos de liquidez
e riscos de crédito. É da competência da área de Planeamento e Controlo de Gestão fornecer os elementos necessários à
avaliação destes riscos, o que é feito em alguns casos numa
base semanal (risco de liquidez, e risco de crédito), e outros
numa base mensal (risco de taxa de juro e risco de câmbio).

The aim of ALCO is to advise the Board of Directors on the
Group’s financial management, defining and controlling
application of the policy dealing with the financing of the
business and its growth, including balance-sheet and ownfunds planning. OREY is exposed to a diverse number of
financial risks related with its operations, of which attention
is drawn to the interest-rate risk, the exchange-rate risk, the
liquidity risk and the credit risk. The Management Planning and
Control area is responsible for providing the elements required
to assess these risks, and this is done on a weekly basis in
some cases (liquidity risk and credit risk) and on a monthly
basis in others (interest-rate risk and exchange-rate risk).

50. Remuneração do revisor oficial de contas

50. Remuneration of the Official Auditor

O valor das remunerações facturadas pelos auditores externos da Sociedade ascendeu em 2013 a 39.750 Euros, relativos a serviços de revisão legal das contas.

The remunerations billed by the Company’s external auditors
amounted to €39,750 in 2013, relating to statutory audit
services.

51. Activos e passivos contingentes

51. Contingent assets and liabilities

A 31 de Dezembro de 2013, os compromissos financeiros
que não figuram no balanço são os seguintes:

As at December 31, 2013, financial commitments not carried
in the balance sheet are as follows:

Garantias bancárias a favor do estado EUR

888.100

Bank guarantees provided to the State		

€888,100

Garantias a favor de outras empresas

271.000

Guarantees provided to other companies

€271,000

Entidade
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EUR

Valor

Entity

Amount

DGCI - IRC 2004

111 665

DGCI - IRC 2003

244 704

DGCI - IRC 2002

181 176

DGCI - IRC 2001

259 460

DGCI - IVA 2006 - OVT

5 498

DGCI - IVA 2006 - OVT

1 133

DGCI - IVA 2010 - SCOA

84 466

CTT - Correios de Portugal, S.A.

5 000

GALP ENERGIA

21 000

INVERSIONES IBERSUIZAS

250 000

As garantias não têm limite definido excepto a da Inversiones Ibersuizas que tem limite em Março de 2014, em nome
e conta da Orey Investments Holding BV relativa à compra
da Opincrivel Brazil.

The guarantees have no defined limits except that of
Inversiones Ibersuizas, the limit of which is March 2014, on
behalf and for the account of Orey Investments Holding BV
for the purchase of OpIncrível Brazil.

À data de 31 de Dezembro de 2013, existem um conjunto
de processos fiscais em sede de IRC, encontrando-se em
fase reclamação graciosa ou impugnação judicial. O total
do montante em causa no conjunto destes processos ascende a 797.004 Euros. A Administração, suportada pelos
seus consultores jurídicos, considera como pouco provável
que o desfecho destes litígios sejam desfavoráveis à Sociedade pelo que não foi reconhecida qualquer provisão nas
demonstrações financeiras para este risco.

As at December 31, 2013, there are a number of corporation
tax proceedings that are objection stage or are being
challenged through the courts. These proceedings involve a
total amount of €797,004. Supported by its legal consultants,
the Board considers that it is unlikely that the outcome of
these proceedings will be unfavourable to the Company, and
for this reason no provision for this contingency has been
recognised in the financial statements.

52. Remunerações dos Órgãos Sociais

52. Remuneration of Governing Bodies

Em 31 de Dezembro de 2013, as remunerações pagas aos
Órgãos Sociais da Sociedade, respeitam exclusivamente a
benefícios de curto prazo, e foram os seguintes:

As at December 31, 2010, remuneration paid to the Company’s
Governing Bodies has to do solely with short-term benefits,
as follows:

Remunerações auferidas pelo pessoal chave > Remuneration earned by key personnel

2013

2012

Conselho de administração > Board of directors

819 991

622 316

Conselho fiscal > Audit Committee

24 000

21 000

		
(Euro)
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53. Informações exigidas por diplomas legais

53. Information required by legislation

Não existem outras informações exigidas por diplomas legais.

No further information is required by law.

54. Eventos relevantes não reconhecidos nas demonstrações
financeiras

54. Relevant events not recognized in the financial
statements

De acordo com comunicado de Julho de 2013, a sociedade
tornou-se parte dos adquirentes do Banco Inversis em Espanha, no entanto só após a cisão do negócio de retalho que
se estima estar concluído no terceiro trimestre de 2014 a
participação financeira será reconhecida nas demonstrações
financeiras.

According to a press release date July 2013, the company
became one of the purchasers of Banco Inversis in Spain,
but only after the spin-off of the retail business which is
estimated to be completed in the third quarter of 2014 will
financial holding be recognised in the financial statements.

The date on which these financial statements were authorised
for issue is April 23, 2014.

25. Notes to the Consolidated Financial Statements

A data em que as demonstrações financeiras estão autorizadas para emissão é 23 de Abril de 2014.
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26
Certificação Legal e Relatório de
Auditoria das Contas Consolidadas
Legal Certification of and Audit
Report on the Consolidated Accounts

26. Legal Certification of and Audit
Report on the Consolidated
Accounts

Introdução

Introduction

1 Nos termos da legislação aplicável, apresentamos a Certificação Legal das Contas e Relatório de Auditoria sobre a
informação financeira contida no Relatório consolidado de
gestão e nas demonstrações financeiras consolidadas anexas da Sociedade Comercial Orey Antunes, SA, as quais compreendem a Demonstração consolidada da posição financeira em 31 de dezembro de 2013 (que evidencia um total de
97.812.893 euros e um total de capital próprio de 26.579.054
euros, o qual inclui interesses não controlados negativos de
100.289 euros e um resultado líquido de 3.078.876 euros),
a Demonstração consolidada dos resultados por naturezas,
a Demonstração consolidada do rendimento integral, a Demonstração consolidada das alterações no capital próprio e
a Demonstração consolidada de fluxos de caixa do exercício
findo naquela data, e o correspondente Anexo.

Under applicable legislation, we are pleased to present
the Legal Certification of Accounts and the Audit Report
on the financial information contained in the Consolidated
management report and attached consolidated financial
statements for the year ended December 31, 2013, of
Sociedade Comercial Orey Antunes, SA, which include: the
Consolidated statement of financial position as at December
31, 2013 (which shows a total of €97,812,893 and total
equity of 26,579,054, including negative non-controlling
interests of €100,289 and net income of €3,078,876), the
Consolidated statement of income by nature of expense,
the Consolidated statement of comprehensive income,
the Consolidated statement of changes in equity, and the
Consolidated statement of cash flows for the year then
ended, and the corresponding Notes.

Responsabilidades
2 É da responsabilidade do Conselho de Administração da
Empresa (i) a preparação do Relatório de gestão e de demonstrações financeiras consolidadas que apresentem de
forma verdadeira e apropriada a posição financeira do conjunto das empresas incluídas na consolidação, o resultado
consolidado e o rendimento integral consolidado das suas
operações, as alterações no capital próprio consolidado e os
fluxos consolidados de caixa; (ii) que a informação financeira histórica seja preparada em conformidade com as normas
internacionais de relato financeiro (IFRS) tal como adotadas
na União Europeia e que seja completa, verdadeira, atual,
clara, objetiva e lícita, conforme exigido pelo Código dos
Valores Mobiliários; (iii) a adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados; (iv) a manutenção de sistemas de
controlo interno apropriados; e (v) a divulgação de qualquer
facto relevante que tenha influenciado a atividade do conjunto das empresas incluídas na consolidação, a sua posição
financeira ou resultados.
3 A nossa responsabilidade consiste em verificar a informação
financeira contida nos documentos de prestação de contas
acima referidos, designadamente sobre se é completa, verdadeira, atual, clara, objetiva e lícita, conforme exigido pelo
Código dos Valores Mobiliários, competindo-nos emitir um relatório profissional e independente baseado no nosso exame.

Responsibilities
2 The Company’s Board of Directors is responsible for:
(i) the preparation of the Management Report and of
consolidated financial statements that truly and fairly reflect
the financial position of the group of companies included
in the consolidation, the consolidated results and the
consolidated comprehensive incomes of their operations,
the consolidated changes in equity and the consolidated
cash flows; (ii) ensuring that the historical financial
information is prepared in accordance with the international
financial reporting standards (IFRS) as adopted within the
European Union and that it is complete, true, timely, clear,
objective and lawful as required by the Securities Code; (iii)
the adoption of adequate accounting policies and criteria;
(iv) maintaining appropriate systems of internal control; and
(v) disclosing any relevant fact influencing the business of
the group of companies included in the consolidation, their
financial situation or their results.
3 Our responsibility consists of verifying the financial
information contained in the said accounting documents,
particularly as to whether it is complete, true, timely, clear,
objective and lawful as required by the Securities Code, and to
issue a professional, independent report based on our audit.

Âmbito

Scope

4 O exame a que procedemos foi efetuado de acordo com
as Normas Técnicas e as Diretrizes de Revisão/Auditoria da
Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, as quais exigem
que o mesmo seja planeado e executado com o objetivo
de obter um grau de segurança aceitável sobre se as demonstrações financeiras consolidadas não contêm distorções materialmente relevantes. Para tanto o referido exame
incluiu: (i) a verificação de as demonstrações financeiras das
empresas incluídas na consolidação terem sido apropriadamente examinadas e, para os casos significativos em que o
não tenham sido, a verificação, numa base de amostragem,
do suporte das quantias e divulgações nelas constantes e
a avaliação das estimativas, baseadas em juízos e critérios
definidos pelo Conselho de Administração, utilizadas na sua
preparação; (ii) a verificação das operações de consolidação
e da aplicação do método da equivalência patrimonial; (iii)
a apreciação sobre se são adequadas as políticas contabilísticas adotadas e a sua divulgação, tendo em conta as
circunstâncias; (iv) a verificação da aplicabilidade do princípio da continuidade; (v) a apreciação sobre se é adequada,
em termos globais, a apresentação das demonstrações financeiras consolidadas; e (vi) a apreciação se a informação
financeira consolidada é completa, verdadeira, atual, clara,
objetiva e lícita.

4 Our audit was performed in accordance with the Technical
Rules and Auditing Directives of the Association of Official
Auditors, which require that it be so planned and performed
as to obtain an acceptable degree of certainty as to whether
the consolidated financial statements contain any materially
relevant distortions. For the purpose, the said audit includes:
(i) verification that the financial statements of the companies
included in the consolidation have been appropriately
examined and, in those in which they have not, verification,
on a test basis, of the evidence supporting the amounts
and disclosures contained therein and an evaluation of the
estimates, based on judgements and criteria defined by the
Board of Directors, used in their preparation; (ii) verification
of the consolidation operations and of the application
of the equity method; (iii) appraisal of the adequacy of
the accounting policies adopted and their disclosure,
taking into account the circumstances; (iv) verification of
the applicability of the going-concern principle; and (v)
appraisal of the adequacy of the overall presentation of the
consolidated financial statements; and (vi) appraisal as to
whether the consolidated financial information is complete,
true, timely, clear, objective and lawful.
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5 O nosso exame abrangeu ainda a verificação da concordância da informação constante do Relatório de gestão com
os restantes documentos de prestação de contas, bem como
as verificações previstas nos números 4 e 5 do artigo 451º
do Código das Sociedades Comerciais.
6 Entendemos que o exame efetuado proporciona uma base
aceitável para a expressão da nossa opinião.
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7 Em nossa opinião, as referidas demonstrações financeiras
consolidadas apresentam de forma verdadeira e apropriada,
em todos os aspetos materialmente relevantes, a posição financeira consolidada da Sociedade Comercial Orey Antunes,
SA em 31 de dezembro de 2013, o resultado consolidado e
o rendimento integral consolidado das suas operações, as
alterações no capital próprio consolidado e os fluxos consolidados de caixa do exercício findo naquela data, em conformidade com as Normas Internacionais de Relato Financeiro
(IFRS) tal como adotadas na União Europeia e a informação
nelas constante é completa, verdadeira, atual, clara, objetiva
e lícita.
Relato sobre outros requisitos legais
8 É também nossa opinião que a informação constante do
Relatório de gestão é concordante com as demonstrações
financeiras consolidadas do exercício e o Relatório do governo das sociedades inclui os elementos exigíveis nos termos
do artigo 245º-A do Código dos Valores Mobiliários.
Ênfase
9 Sem afetar a opinião expressa no parágrafo 7 acima, salientamos que os valores relativos ao exercício findo em
31 de dezembro de 2012, que são apresentados nas demonstrações financeiras consolidadas anexas apenas para
efeitos comparativos, foram auditados por outra Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, cuja Certificação Legal das
Contas e Relatório de Auditoria sobre a Informação Financeira Consolidada emitido com data de 18 de março de 2013,
não incluía qualquer reserva.

5 Our audit also included verification of the consistency of
the information contained in the Management report with the
other accounting documents, as well as the checks provided
for in Articles 451.4 and 451.5 of the Companies Code.
6 We believe that our audit provides an acceptable basis for
the expression of our opinion.
Opinion
7 In our opinion the said consolidated financial statements
truly and fairly present, in all materially relevant aspects,
the consolidated financial position of Sociedade Comercial
Orey Antunes, SA, as at December 31, 2013, the consolidated
result and the consolidated comprehensive income of its
operations, the changes to its consolidated equity and
its consolidated cash flows during the year then ended,
in accordance with the International Financial Reporting
Standards (IFRS) as adopted within the European Union,
and the information contained therein is complete, true,
timely, clear, objective and lawful
Report on other legal requirements
8 We are also of the opinion that the information contained
in the Management report is consistent with the consolidated
financial statements for the period and that the Report on
corporate governance includes the elements required under
Article 245-A of the Securities Code.
Emphasis
9 Without qualifying the opinion expressed in paragraph
7 above, we note that the amounts for the year ended
December 31, 2012, which are presented in the annex for
comparative purposes consolidated financial statements
were audited by another firm of Chartered Accountants,
whose Legal Certification of the Accounts and Audit Report
on the Consolidated Financial Information issued dated
March 18, 2013, contained no reservation.
April 30, 2014

30 de abril de 2014

PricewaterhouseCoopers & Associados
- Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda
Inscrita na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários sob o nº 9077
representada por:

Jorge Manuel Santos Costa, R.O.C.

PricewaterhouseCoopers & Associados
- Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda
Registered with the Securities Market Commission under nº 9077
represented by:

Jorge Manuel Santos Costa, R.O.C.
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Senhores Accionistas,

To the Members of Sociedade Comercial Orey Antunes, SA,

No cumprimento do mandato que V. Exas. nos conferiram
e no desempenho das nossas funções legais e estatutárias apresentamos o relatório da actividade desenvolvida
pelo Conselho Fiscal da Sociedade Comercial Orey Antunes,
SA (adiante também designada por Empresa), bem como
o parecer sobre o relatório de gestão e as demonstrações
financeiras consolidadas relativas ao exercício findo em 31
de Dezembro de 2013.

In fulfilling the mandate that you have entrusted to us and
in the performance of our legal and statutory duties, we are
pleased to present the report on the activity undertaken by
the Board of Auditors of Sociedade Comercial Orey Antunes,
SA (hereinafter also “Company”), as well as our opinion on
the management report and on the consolidated financial
statements for the period ended December 31, 2013.

Relatório
Durante o exercício de 2013 acompanhámos a atividade
da Empresa, examinámos regularmente os livros, registos
contabilísticos e demais documentação, zelámos pela observância da lei e do contrato de sociedade e obtivemos da
Administração os esclarecimentos, informações e documentos solicitados.
O Conselho Fiscal, dando cumprimento ao disposto no Artigo 420º do Código das Sociedades Comerciais, reuniu com
uma frequência trimestral tendo obtido junto dos responsáveis das áreas financeira e da contabilidade, bem como dos
auditores, todos os esclarecimentos e informações solicitados. O Conselho Fiscal esteve presente, ainda, na reunião
do Conselho de Administração que aprovou o relatório de
gestão e as contas consolidadas do exercício de 2013.
No âmbito da sua atuação o Conselho Fiscal procedeu, assim, à: (i) fiscalização da Administração da Sociedade; (ii)
vigilância da observância da lei e do contrato de sociedade; (iii) verificação da regularidade dos livros, registos contabilísticos e documentos que lhe servem de suporte; (iv)
verificação da extensão da caixa e da existência de bens e
valores pertencentes à sociedade; (v) verificação dos documentos de prestação de contas; (vi) verificação que as políticas contabilísticas e os critérios valorimétricos conduzem a
uma correcta avaliação do património e dos resultados; (vii)
fiscalização da eficácia do sistema de gestão de riscos e do
sistema de controlo interno.
No quadro das suas competências o Conselho Fiscal procedeu, ainda, à fiscalização: (i) do processo de preparação e
de divulgação de informação
financeira; (ii) da revisão de contas aos documentos de
prestação de contas da sociedade; e (iii) da independência
do revisor oficial de contas, designadamente no tocante à
prestação de serviços adicionais.
O Conselho Fiscal obteve, sempre que necessário, as informações e elementos solicitados junto dos Auditores da Empresa e apreciou a certificação legal das contas consolidadas
emitida pelo Revisor oficial de contas, com a qual concorda.
A Demonstração da posição financeira consolidada em 31 de
Dezembro de 2013, a Demonstração consolidada dos resultados por naturezas, a Demonstração consolidada de alteração dos capitais próprios, a Demonstração consolidada do
rendimento integral e a Demonstração consolidada dos fluxos de caixa referentes ao exercício findo naquela data e o
correspondente Anexo às demonstrações financeiras consolidadas bem como o Relatório de gestão, que examinámos,
lidos em conjunto com a Certificação Legal das Contas consolidadas, permitem uma adequada compreensão da situação financeira, do resultado das suas operações e os fluxos
de caixa e satisfazem as disposições legais e estatutárias em
vigor. As políticas contabilísticas e os critérios valorimétricos
adoptados merecem a nossa concordância.

Report
During 2013 we monitored the Company’s business,
regularly examined the books, accounting records and other
documentation, ensured observance of the law and of the
articles of association, and obtained from the Board such
clarification, information and documents as were requested.
In compliance with Article 420 of the Companies Code, the
Board of Auditors met quarterly, having obtained from the
heads of the financial and accounting areas and from the
external auditors such clarification and information as were
requested. The Board of Auditors also attended the meeting
of the Board of Directors that approved the 2013 annual
report and accounts.
Within the scope of its activities the Board of Auditors
therefore: (i) supervised the management of the Company;
(ii) ensured observance of the law and of the articles of
association; (iii) verified that the books, accounting records
and supporting documents were in order; (iv) checked
cash-in-hand and the existence of the assets and monetary
instruments belonging to the Company; (v) verified the
financial statements; (vi) verified that the accounting policies
and the valuation criteria lead to a correct valuation of the
assets and of the results; and (vii) checked the efficacy of
the risk-management system and of the internal-control
system.
Within the scope of its duties, the Board of Auditors also
monitored: (i) the process of preparation and disclosure of
financial information;
(ii) the audit of the Company’s accounting documents; and
(iii) the independence of the official auditor, particularly
regarding the provision of additional services.
As and where necessary the Board of Auditors obtained
the information and elements requested of the Company’s
auditors and appraised the legal certification of the
consolidated accounts issued by the Official Auditor, with
which it is in agreement.
The Consolidated statement of financial position as at
December 31, 2013, the Consolidated statement of income
by nature of expense, the Consolidated statement of
changes in equity and the Consolidated cash-flow statement
for the year then ended, and the Notes to the consolidated
financial statements, as well as the Management Report,
which we have examined, read in conjunction with the
Legal Certification of Accounts and the Audit Report, provide
an adequate understanding of the Company’s financial
position, the results of its operations and its cash flows,
and they meet legal and statutory requirements in force. The
accounting principles and valuation criteria employed meet
with our agreement.
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Parecer

Opinion

Assim, propomos que sejam aprovados o Relatório de gestão, a Demonstração da posição financeira consolidada em
31 de Dezembro de 2013, a Demonstração consolidada dos
resultados por naturezas, a Demonstração consolidada de
alteração dos capitais próprios, a Demonstração consolidada do rendimento integral e a Demonstração consolidada
dos fluxos de caixa referentes ao exercício findo naquela
data e o correspondente Anexo às demonstrações financeiras consolidadas, da Sociedade Comercial Orey Antunes, SA,
apresentados pelo Conselho de Administração.

We therefore propose the approval of the Management
Report, the Consolidated statement of financial positions as
at December 31, 2013, the Consolidated income statement by
nature of expense, the Consolidated statement of changes
in equity, the Consolidated statement of comprehensive
income and the Consolidated cash-flow statement for the
year then ended and the Notes to the consolidated financial
statements in respect of Sociedade Comercial Orey Antunes,
SA, as presented by the Board of Directors.

Declaração
Ao abrigo da alínea c) do nº 1 do artº. 245 do CVM e de
acordo com o disposto no na alínea a) do nº 1 do artº 8º do
Regulamento da CMVM nº 5/2008, o Conselho Fiscal afirma
que, tanto quanto é do seu conhecimento, a informação
contida no Relatório de Gestão, Contas anuais consolidadas
e demais documentos de prestação de contas relativos ao
exercício de 2013, 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 do emitente e das empresas incluídas
no perímetro da consolidação e que o relatório de gestão
expõe fielmente a evolução dos negócios, do desempenho e
da posição do emitente e das empresas incluídas no perímetro da consolidação e contém uma descrição dos principais
riscos e incertezas com que se defrontam.

Lisboa, 30 de abril de 2014

O CONSELHO FISCAL

Declaration
Pursuant to Article 245.1(c) of the Securities Code (CVM)
and Article 8.1(a) of CMVM Regulation 5/2008, the Board
of Auditors affirms that to the best of its knowledge the
information contained in the Management Report, the Annual
Accounts and the other accounting documents relating to
2013 has been drawn up in accordance with the applicable
accounting standards, providing a true and fair image of
the assets and liabilities, of the financial position and of
the results of their issuer and of the companies included
in the consolidation perimeter, and that the management
report truly and fairly sets out the evolution of the business,
the performance and the position of the issuer and of the
companies included in the consolidation perimeter, and
that it contains a description of the main contingencies and
uncertainties with which they are faced.

Lisbon, April 30, 2014

THE BOARD OF AUDITORS
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