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1.

SUMÁRIO EXECUTIVO

O ano de 2015 foi marcado por uma crise significativa em algumas das geografias onde o Grupo Orey
opera. Apesar de houver um crescimento da economia global, com previsões a apontar para uma taxa
de crescimento do PIB mundial de 3,1%, houve também uma recessão económica em geografias como
Angola e Brasil e também a uma surpreendente desvalorização do petróleo, quer pela sua amplitude
quer pela sua velocidade. Na Zona Euro, as taxas de juro de referência dos principais bancos centrais
continuam a manter-se em níveis historicamente baixos. Ainda em 2015 a especulação de uma
possível saída da Grécia da Zona Euro e a desvalorização progressiva da moeda única face ao dólar,
com uma depreciação de cerca de 10,2%, foram temas marcantes.
Durante o ano de 2015 o Grupo Orey trabalhou na solidificação da sua estratégia, mantendo o foco
nos serviços financeiros e fazendo alguns desinvestimentos nas áreas não financeiras.
Mesmo sendo uma empresa centenária, e apesar de ter iniciado a sua atividade nos setores industrial,
venda de ferro, aço e maquinaria e de shipping e apoio à navegação e transportes, nos últimos anos o
Grupo Orey elegeu como estratégica a sua área financeira tendo vindo a reforçar de uma forma
consistente a sua posição nesta área, tanto no mercado interno como no mercado externo.
Atualmente, a área financeira representa cerca de 51,1% dos ativos do Grupo. Também, mesmo tendo
em consideração a aposta na área financeira em Portugal e em Espanha, o Grupo mantém a sua
presença nas mais diversificadas áreas em diversos países, havendo no entanto estreita ligação ao
Brasil, a Angola e a Moçambique.
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A holding Sociedade Comercial Orey Antunes S.A. ("SCOA”) foca-se na gestão estratégica de todo o
grupo, incluindo a implementação do processo de afetação estratégica de acordo com os critérios de
investimento e objetivos de ponderação para cada classe de ativos estabelecida pelo conselho de
administração.

Nota 1: De referir que a percentagem de participação da SCOA (através de OFH, Sàrl) no Banco Inversis
é de 49,99999936%, mas por razões de simplicidade neste documento a participação é referida como
de 49,99%. Esta percentagem não tem em conta a carteira do próprio Banco nas suas ações; tendo em
conta a carteira própria, a percentagem da Orey no Banco Inversis seria de 48,967%.

O produto da atividade consolidada do grupo Orey alcançou 19,3 milhões de euros, o que representa
um incremento face a 2014, o qual é essencialmente explicado pelo registo da participação da
aquisição no banco Inversis. Os resultados consolidados do ano 2015 foram 3,05 milhões de euros.

2.

EVOLUÇÃO DOS NEGÓCIOS

2.1.

ÁREA FINANCEIRA

No setor financeiro o Grupo detém os seus ativos estratégicos, estando envolvido na sua gestão e para
os quais está estabelecida uma gestão de longo prazo. Em Portugal, o enfoque no setor financeiro do
Grupo Orey realiza-se pela sua subsidiária Orey Financial e, no que respeita a Espanha, o enfoque no
setor financeiro realiza-se pelo Banco Inversis.

1.1.1. OREY FINANCIAL
Relativamente a atividade da Orey Financial no ano 2015 demostrou ainda um crescimento em termos
de comissões líquidas, embora os ativos sobre gestão e custódia decresceram. De referir que as
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comissões líquidas totais da Orey Financial, a nível individual, cresceram 2,1% no ano 2015 face ao
2014 para 6,1 milhões de euros.
Milhares de Euros

Total Orey Financial

31.Dez.2015

31.Dez.2014

15 vs 14

Activos sob Gestão/Custódia

159 000

173 341

-8,3%

Comissões Líquidas*

6 122

5 995

2,1%

* Total comissões incluindo as não relacionadas directamente com os activos sob gestão/custódia

O desempenho a nível de comissões que se verifica é principalmente reflexo do crescimento obtido a
nível da corretagem online em Portugal, o qual cresceu em 2015 um 3,2% face a 2014.
Relativamente à área de corretagem online em Portugal, em 30 de setembro de 2015 verificou-se um
decréscimo dos ativos sob custódia (-15,6% face a 2014), embora o volume de transações e as
comissões líquidas estejam a subir (+13,3% e +3,2%, respetivamente, em 2015 a 2014). Também, de
referir que o número de clientes cresceu 12,4% em 2015 face a 2014.
A nível da atividade em Espanha, verifica-se um decréscimo dos ativos sob custódia e das comissões
líquidas (-5,7% e -13,8%, respetivamente, em 2015 face a 2014), embora durante o período se tenha
observado um crescimento de clientes (+20% face a 2014) e do volume de transações de CFDs e Forex
(+3,3% em 2015 face a 2014).
A 31 de dezembro de 2015, os ativos sob gestão / custódia da Orey Financial eram de 159 milhões de
euros, o que representa um decréscimo de 8,3% face a 2014. Esta evolução refletiu o desempenho
negativo que tiveram as varias áreas da Orey Financial, com a exceção dos fundos de investimento
imobiliário.
A distribuição dos ativos sobre gestão / custódia nas diferentes áreas é o seguinte:

A nível da atividade da Orey Financial ainda de destacar que o ano 2015 foi um período onde o
contributo da Orey Financial para o Grupo Orey alcançou 5,48 milhões de euros.
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1.1.2. BANCO INVERSIS
Desde o acordo alcançado para a aquisição de uma posição de 49,99% no Banco Inversis em Espanha
que o Grupo Orey viu reforçado o seu envolvimento na área financeira. Desde o primeiro momento, o
Grupo tem vindo a trabalhar conjuntamente com o seu parceiro no desenvolvimento da plataforma e
serviços do Banco Inversis, não só em Espanha onde existem claras oportunidades de crescimento e de
consolidação mas também na expansão internacional.
A aquisição da participação no Banco ficou concluída a 8 de Janeiro de 2016.
Os principais indicadores do Banco Inversis em dezembro de 2015 comparados com dezembro 2014
são os seguintes:
Inversis - Indicadores Chave - Consolidado
Comi s s ões l íqui da s
Ma rgem Fi na ncei ra
Res ul tado de Opera ções Fi na ncei ra s e outros
Produto da Atividade
Resultado do Exercício
Ati vos Líqui dos
Ativo Total
Ca pi tai s Própri os

31/12/2015 31/12/2014
25.045
20.387
11.962
19.654
10.885
10.636
47.892
50.677
6.382
10.155
142.902
668.402
45.569

157.063
878.660
39.217

Outros Indicadores
Rá ci o de Sol va bi l i da de

23,44%

17,62%

Depós i to de Cl i entes
Fundos de Inves timento
Ações
Obri ga ções
Fundos de Pens ões
Ativos sob Custódia

310.120
24.850.400
14.273.050
13.781.100
140.340
53.355.010

238.660
21.480.661
13.440.252
14.122.480
370.622
49.652.675

Número de Cl i entes
Nº de Col a bora dores

>90
190

Variação
22,85%
-39,14%
2,34%
-5,50%
-37,15%
-9,02%
-23,93%
16,20%

29,94%
15,69%
6,20%
-2,42%
-62,13%
7,46%

>90
196

1.2. GESTÃO DE ATIVOS
O segmento de gestão de ativos da Orey procura fazer uma gestão ativa e oportunística, alavancando
o track record do grupo não só na gestão específica de ativos, mas também nas áreas de transporte e
logística, de segurança e industrial, de modo a cristalizar o valor do portfólio existente e investir em
novas oportunidades.
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1.2.1. PRIVATE EQUITY
Desde a criação do fundo de private equity para o setor não financeiro que a empresa vem agregando
nesse fundo todas as participações na área de shipping, segurança e indústria, maximizando assim as
sinergias do grupo.
A estratégia principal deste fundo passa por atrair capital de investidores externos aumentando a
presença do Grupo nestas áreas de negócio e promovendo o elevado know-how e especialização das
equipas de gestão. A presença da Orey em Private Equity é feita através do fundo SICAR, sociedade de
direito luxemburguês, o qual é uma sociedade de investimento em capital de risco gerida pela Orey
Capital Partners GP.
O SICAR é um fundo setorial que tem como objetivo obter retornos superiores e alcançar um
crescimento do capital a médio e longo prazo, incorporando todas as empresas tradicionais e não
financeiras do Grupo com atuação na Península Ibérica, Brasil e África, em particular em Angola e
Moçambique.
No final do ano de 2015 o SICAR apresenta um valor de 23.010 milhões de euros (25,3 milhões de
euros em 2014), conforme avaliação de múltiplos de mercado.
Atualmente a estratégia do Grupo passa por gerir os projetos em curso não estando previstos novos
investimentos nesta área.

1.2.2. INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS
Os investimentos alternativos realizados pelas empresas FAWSPE e OpIncrível dizem respeito à gestão
e negociação de operações distressed com forte potencial superavitário, em território brasileiro. Estes
investimentos têm uma duração temporal superior a um ano e o seu retorno só é realizável no final
dos processos judiciais que envolvem os ativos subjacentes.
Durante o ano 2015 a empresa continuou a avançar na resolução dos processos judiciais em curso
quer nas sociedades veículos brasileira FAWSPE quer na OpIncrível.
6
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1.2.3. IMOBILIÁRIO
Por Imobiliário entende-se os investimentos em imóveis direta ou indiretamente, em qualquer
território. Podem ser feitos numa lógica de arrendamento ou de promoção imobiliária.
A estratégia do Grupo no que respeita ao investimento imobiliário, no contexto da aposta no setor
financeiro, passa por desinvestir nos ativos detidos em carteira que não sejam estratégicos para o
grupo para poder investir na área financeira, como já foi referido.
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3.

ANÁLISE DE DESEMPENHO

A nível da demonstração de resultados, o desempenho do Grupo Orey durante o ano de 2015 foi
marcado pelos seguintes fatores:
(1) O contributo da Orey Financial para os resultados consolidados do Grupo, no que diz respeito
ao produto da atividade, desce 13% face a 2014, para 5,48 milhões de euros. Este decréscimo
ficou a dever-se essencialmente à redução do volume de crédito concedido, a qual teve
impacto adverso sobre a margem financeira gerada no período.
(2) A contribuição do produto da atividade dos investimentos em 2015 subiu 27% para 13,84
milhões de euros, face a 10,88 milhões de euros em 2014. Este crescimento é essencialmente
explicado pelo registo da participação da aquisição no Banco Inversis a valor de mercado. Por
outro lado, em 2015 não se registou margem oriunda das atividades do Brasil, o que penalizou
a evolução do produto da atividade de investimento. Deste modo, reflete-se uma prudente
perspetiva face aos desenvolvimentos relacionados com o julgamento dos Embargos de
Declaração de A. Araújo na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) do Brasil, os
quais ainda não foram julgados. A margem de Brasil foi também penalizado pela
desvalorização do Real em Brasil, a qual reduziu a margem em 6,93 milhões de euros.
(3) Os custos de estrutura consolidados do Grupo subiram 12,6 % em 2015, face a 2014, para 12,1
milhões de euros. Esse desempenho é essencialmente explicado pelo crescimento dos gastos
gerais administrativos no montante de 4,66 milhões de euros para 5,10 milhões de euros em
2015. Também houve um aumento dos custos com pessoal, em cerca de 441 milhares de
euros face a 2014 para 6,53 milhões de euros. O aumento dos custos gerais e administrativos,
em cerca de 439 milhares de euros face a 2014, é explicado essencialmente pelo
reconhecimento de gastos com a conclusão do projeto Inversis. Em 2015 registaram-se ainda
0,48 milhões de euros em outros custos operacionais, relacionados com a plataforma de
serviços partilhados do grupo, os quais em 2014 eram considerados abaixo do EBITDA.
(4) O EBITDA consolidado da Orey ascendeu (em contas proforma) a 6,15 milhões de euros,
mantendo-se num nível sólido dentro do contexto da atividade do grupo. Este crescimento é
essencialmente explicado pela consolidação da participação no Inversis, conforme atrás
referido.
(5) O aumento dos juros suportados líquidos deve-se essencialmente à evolução da dívida
consolidada do grupo bem como ao aumento da taxa de juro em 1% relativa à obrigação Orey
Best, uma vez que não foi exercida a Call em Julho de 2015.
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SCOA CONSOLIDADO
Demonstração de Resultados
Orey Financial. Margem financeira estrita
Orey Financial. Comissões Líquidas
Orey Financial. Outras Receitas Operacionais
Produto da Atividade Financeira
Orey Serviços & Organização. Receitas
Rendas de imobiliário
Outras Receitas operacionais
Inversis
Private Equity (Equivalência Patrimonial)
Margem Brasil (receitas menos custos diretos)
Ganhos de capital
Produto da atividade de investimento
Produto da atividade consolidada
Custos com pessoal
Gastos gerais administrativos
Outros custos operacionais
Custos de estrutura
Resultado operacional consolidado
Outras receitas e rendimentos operacionais
Outros gastos e despesas
Outros resultados
EBITDA
Juros suportados, líquidos
Depreciações e amortizações do exercício
Provisões e imparidades, líquidas
Pre tax profit
Impostos
Resultado atribuível a interesses não controlados
Resultado consolidado do Grupo Orey

2015
84.706
5.176.025
220.221
5.480.952
1.476.452
320.964
406.196
13.509.879
(96.434)
(2.684.694)
907.501
13.839.864
19.320.817
(6.527.167)
(5.103.975)
(475.812)
(12.106.953)
7.213.864
381.171
(1.448.631)
(1.067.460)
6.146.404
(2.662.362)
(259.391)
(122.618)
3.102.033
(186.633)
133.392
3.048.793

2014
Var. 2014
310.779
(73%)
5.210.844
(1%)
802.947
(73%)
6.324.570
(13%)
1.495.153
(1%)
351.045
(9%)
1.454.778
(72%)
3.861.902
(102%)
5.330.000
(150%)
(1.612.368)
156%
10.880.509
27%
17.205.079
12%
(6.086.113)
(7%)
(4.664.708)
(9%)
(10.750.821)
(12,6%)
6.454.258
12%
89.126
328%
(1.395.346)
(4%)
(1.306.220)
18%
5.148.038
19%
(2.691.981)
1%
(323.782)
20%
(270.871)
55%
1.861.403
67%
(468.351)
60%
130.538
2%
1.523.590
100%
Unidade monetária . Euros

Ao nível da demonstração de posição financeira consolidada proforma de destacar que:
(1) O ativo total e o capital próprio ascenderam a 126,11 milhões de euros e 22,85 milhões de
euros, respetivamente.
(2) O crescimento do ativo total (+24,08 milhões de euros face a 2014) é principalmente explicado
pelo impacto do registo inicial do Banco Inversis, conforme explicado abaixo (+35,25 milhões
de euros).
(3) Em 31 de dezembro de 2015 os ativos correntes do Grupo Orey são inferiores aos passivos
correntes em 29,3 milhões de euros, sendo que este défice inclui 24.8 milhões euros de
responsabilidades referentes à obrigação Araras com data de maturidade em 30 de novembro
de 2016. Embora estejamos neste momento a levar a cabo diversas ações e negociações, as
9
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quais estimamos que venham a ser concluídas de forma favorável, não temos a esta data
ainda assegurada a obtenção dos recursos necessários à liquidação das responsabilidades do
Grupo.

SCOA CONSOLIDADO
Balanço
Caixa e equivalentes
Crédito a clientes
Goodwill
Ativos imobiliários
Outros ativos
Inversis
Private Equity
Empréstimos a associadas e filiais
Investimentos
Ativos não correntes detidos para venda, líquidos dos passivos correspondentes
Brasil
Créditos
Investimentos
Total Ativo
Orey Best
Araras
Orey - NB Vida
Leasings
Outros passivos
Empréstimos bancários
Créditos
Créditos hipotecários
Total do Passivo
Capital
Prémios de emissão
Ações próprias
Reservas de reavaliação
Outras reservas e resultados transitados
Resultado do exercício
Interesses que não controlam
Total do Capitais Próprios
Total do Passivo e dos Capitais Próprios
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2015
6.277.220
1.248.307
8.745.765
7.743.500
5.506.439
35.245.838
25.787.760
760.745
9.355.911
15.671.105
35.552.442
11.720.697
23.831.745
126.107.271
29.167.741
24.769.397
4.999.564
383.410
15.490.272
28.446.786
22.554.990
5.891.796
103.257.169
12.000.000
6.486.204
-324.132
639.903
1.347.832
3.048.793
-348.499
22.850.102
126.107.271

2014
8.157.639
1.312.344
8.745.765
15.258.100
5.963.821
0
25.206.312
1.764.187
8.942.075
14.500.050
37.383.045
15.594.390
21.788.655
102.027.026
29.881.363
19.912.089
0
4.053.463
13.153.906
11.665.049
5.999.246
5.665.802
78.665.871
12.000.000
6.486.204
-324.132
750.207
3.140.393
1.523.590
-215.106
23.361.155
102.027.026
Unidade monetária . Euros
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4.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

3.1 DEMONSTRAÇÃO ESTATUTÁRIA DA POSIÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA
(contas auditadas)
Dez-15

Dez-14

ATIVO
ACTIVO
IMPARIDADE
BRUTO
AMORTIZA.
9.133
28.544.299
83.646
13.992.992
11.720.697
56.138
59.747
1.248.307
760.745
3.470.000
6.585.380
2.153.655
1.911.380
1.748.531
10.733.880
1.988.115
9.633.125
277.214
10.448
24.426.409
3.674.732
250.483
116.921.056
6.417.998
48.721.574
165.642.630
6.417.998

ACTIVO
LÍQUIDO
9.133
28.544.299
83.646
13.992.992
11.720.697
56.138
59.747
1.248.307
760.745
3.470.000
4.431.725
162.849
8.745.765
9.355.911
10.448
24.426.409
3.424.249
110.503.058
48.721.574
159.224.633

ACTIVO
LIQUIDO
10.419
8.146.495
85.216
478.580
15.594.390
323.978
725
1.312.344
1.764.187
5.259.300
10.428.461
68.417
8.745.765
8.939.075
82.577
8.877
22.063.287
2.822.130
86.134.223
52.185.213
138.319.436

PASSIVO E CAPITAL PRÓPRIO
Passivos financeiros detidos para negociação
Recursos de outras instituíções de crédito

Dez-15
5.648
29.430.195

Dez-14
8.034
15.718.512

Responsabilidades representadas por títulos

58.936.702

49.793.452

Caixa e disponibilidades em bancos centrais
Disponibilidades em outras instituíções de crédito
Ativos financeiros detidos para negociação
Outros ativos financeiros ao justo valor através de resultados
Outros ativos financeiros
Ativos financeiros disponíveis para venda
Aplicações em instituições de crédito
Crédito a clientes
Empréstimos a associadas e filiais
Propriedades de investimento
Outros ativos tangíveis
Ativos intangíveis
Goodwill
Investimentos em associadas e empreendimentos conjuntos
Ativos por impostos correntes
Ativos por impostos diferidos
Gastos a reconhecer e devedores por acréscimo
Outros ativos
Sub-Total do Ativo
Ativos não correntes detidos para venda e em descontinuação
Total do Ativo

Empréstimos a Associadas e Filiais

728.500

Provisões

-

2.716.949

2.590.112

Passivos por impostos correntes

21.939

190.255

Passivos por impostos diferidos

647.221

702.651

Credores por acréscimo e rendimentos a reconhecer
Outros passivos
Subtotal do Passivo

1.823.217
9.013.691
103.324.063

1.256.661
8.167.746
78.427.422

Passivos não correntes detidos para venda e em descontinuação
Total do Passivo

33.050.469
136.374.531

36.530.859
114.958.281

12.000.000

12.000.000

6.486.204

6.486.204

Capital
Prémios de emissão
Acções próprias

(324.132)

Reservas de reavaliação

(324.132)

639.903

750.207

Outras reservas e resultados transitados

1.347.832

3.140.393

Resultado do exercício

3.048.793

1.523.590

Interesses que não controlam

(348.499)

Total dos Capitais Próprios
Total do Passivo e dos Capitais Próprios

22.850.102
159.224.633

RÚBRICAS EXTRAPATRIMONIAIS
Extrapatrimoniais

(215.106)
23.361.155
138.319.436

Dez-15
257.343.628

Dez-14
295.036.014

(Unidade Monetária - Euros)
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3.2 DEMONSTRAÇÃO ESTATUTÁRIA DOS RESULTADOS CONSOLIDADOS
(contas auditadas)
Demonstração dos Resultados

Dez-15

Juros e rendimentos similares
Juros e encargos similares
Margem Financeira Estrita

Dez-14

374.498
(7.736.864)
(7.362.367)

577.847
(8.050.359)
(7.472.512)

Rendimentos de serviços e comissões
Encargos com serviços e comissões
Comissões Líquidas

5.416.703
(240.678)
5.176.025

5.853.160
(642.316)
5.210.844

Rendimentos de instrumentos financeiros
Resultados de alienação de outros ativos financeiros
Resultado de reavaliação cambial
Outros resultados de exploração
Produto da atividade

13.730.100
907.501
(6.582.854)
10.857.712
16.726.118

763.305
204.822
12.904
13.357.878
12.077.241

(6.600.476)
(5.343.097)
(259.391)
(12.202.964)
(122.618)
(673.877)
746.041
4.472.700

(6.174.507)
(5.017.208)
(323.782)
(11.515.498)
(128.554)
(142.318)
(944.475)
(653.604)

Impostos diferidos
Impostos correntes sobre lucros
Resultado consolidado

56.091
(770.916)
3.757.875

(142.290)
(1.336.640)
(2.132.534)

Resultados de unidades operacionais em descontinuação
Resultado atribuível a interesses que não controlam
Resultado consolidado do Grupo Orey
Resultado por acção básico
Resultado por acção díluido

(842.474)
(133.392)
3.048.793
0,257
0,257

3.525.586
(130.538)
1.523.590
0,129
0,129

Custos com pessoal
Gastos gerais administrativos
Depreciações/Amortizações do exercício
Custos de Estrutura
Provisões Líquidas de reposições e anulações
Imparidade em outros ativos líquida de reversões e recuperações
Resultados de associadas e empreendimentos conjuntos
Resultado antes de impostos e de interesses que não controlam

(Unidade Monetária - Euros)
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Comunicado disponível no
site institucional da Orey
www.orey.com

Contactos para os Media
Miguel Alberto
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e Comunicação
T: +351 21 340 70 56
Fax +351 21 346 24 92
miguel.alberto@orey.com

Contactos para
os Investidores
Nuno Vieira, CFA
Investor Relations
Sociedade Comercial
Orey Antunes, S.A.
Responsável pelas relações
com o mercado
T: +351 21 340 70 00
nuno.t.vieira@orey.com
ir@orey.com
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