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1.

SUMÁRIO EXECUTIVO

O ano de 2016 foi de reestruturação e transformação para o Grupo Orey tendo encerrado o exercício
com um resultado liquido negativo consolidado de 12,8 milhões de euros. Este resultado decompõe-se
em (1) uma perda contabilística de 5,9 milhões de euros registada na venda da posição no Banco
Inversis; (2) custos não recorrentes de cerca de 3,2 milhões, principalmente relacionados com o
processo de reestruturação incluindo indemnizações por rescisões de contratos de trabalho e
penalizações por terminação antecipada de contratos de fornecedores e (3) cerca de 4 milhões de
perdas relacionadas com a atividade global do ano.
A posição da Orey no Banco Inversis foi adquirida em 8 de janeiro de 2016 pelo preço global de 21,7
milhões de euros, sendo que a sua venda por 30 milhões de euros em julho de 2016 gerou um retorno
positivo global de 8,3 milhões de euros. No entanto, dado que no final de 2015 esta posição estava
registada no balanço da Orey pelo montante de 35,2 milhões de euros, a sua venda gerou uma menosvalia contabilística não recorrente no exercício de 2016, conforme referido acima. O produto da venda
do Banco Inversis foi utilizado principalmente para amortizar a dívida financeira, nomeadamente a linha
de crédito de 19,6 milhões de euros que financiou a sua aquisição.
Esta venda teve um impacto estratégico relevante na medida em que após a mesma a Orey se deparou
com uma estrutura de meios excessivamente dimensionada para o negócio existente, nomeadamente
a nível de quadros de pessoal, mas também em termos de operações. Neste cenário, utilizando a maisvalia gerada com o produto da venda, a Orey implementou um plano de restruturação abrangente com
o objetivo de ajustar a sua estrutura operativa à nova realidade e melhorar significativamente o perfil
de cash-flow operacional. Por outro lado, no seguimento da venda do Banco Inversis, o balanço da Orey
passou a apresentar uma exposição excessiva a ativos não líquidos e de vencimento de longo prazo que
não geravam cash-flow recorrente, nomeadamente os ativos brasileiros (distressed assets) e os
investimentos em private equity. Do ponto de vista do passivo, o balanço da Orey estava demasiado
exposto a instrumentos de curto prazo com custo de financiamento elevado, o que implicava um
consumo elevado de caixa recorrente.
Como referido, tendo em conta este novo contexto, durante 2016 e início de 2017, a Orey implementou
um plano de reorganização para (1) reduzir significativamente os custos para reequilibrar os seus
resultados operacionais, (2) reposicionar a sua oferta comercial e (3) implementar uma nova estrutura
de balanço através da venda de ativos e renegociação dos termos e condições dos seus mais importantes
instrumentos de dívida, incluindo obrigações e dívida bancária, com o objetivo de aumentar os prazos
de vencimento e reduzir o custo da dívida. O plano de reorganização abrangeu também outras áreas,
nomeadamente o contacto extensivo com os clientes da Orey Financial visando o restabelecimento da
relação comercial e um enfoque especial nas iniciativas para rejuvenescer a equipa comercial e
aumentar a sua motivação.
Considerando que este plano de corte de custos e reorganização está já largamente executado, o
enfoque está agora a investir no crescimento orgânico.
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Em termos de iniciativas relacionadas com o crescimento no segmento financeiro, deve-se destacar que
a Orey já implementou um extenso trabalho sobre o negócio on-line para os mercados de massa e
afluente, incluindo: (1) o lançamento de um website redesenhado; (2) o lançamento de uma campanha
de reposicionamento da marca; (3) investimento significativo em marketing, nomeadamente marketing
programático, e (4) uma forte atividade comercial com enfoque constante em campanhas temáticas.
Outras iniciativas de crescimento incluem o relançamento do serviço de corretagem off-line e o
relançamento da área de gestão de ativos, com enfoque na gestão de carteiras e de fundos. A Orey
Financial está ainda a investir em novos segmentos de clientes, nomeadamente os segmentos
institucional e private.
Do ponto de vista do balanço, as iniciativas visam a simplificação da estrutura societária, incluindo a
redução do número de empresas-veículo e de jurisdições em que a Orey está presente. Adicionalmente,
apesar da sua significativa melhoria, o cash-flow operacional gerado não permite ainda fazer face ao
serviço da dívida pelo que o Grupo continua exposto à obtenção de financiamento externo. É neste
contexto, que foi convocada uma Assembleia Geral de Obrigacionistas Best Of com o objetivo de
adequar os termos e condições desta relevante emissão à capacidade de geração de cash-flow e de
adequar a sua maturidade à realização dos investimentos na A. Araújo, detidos através do fundo de
investimento em direitos creditícios (FIDC) no Brasil, e mantendo em simultâneo o perfil sénior sobre o
balanço da SCOA.
Conforme mencionado acima, se 2016 foi um ano de transformação para o Grupo Orey, 2017 está a ser
um ano de investimento no crescimento, onde também se continuará enfocado na redução de custos e
na racionalização das operações com o objetivo de garantir a sustentabilidade operacional. A Orey irá
continuar a investir em oportunidades de crescimento nas áreas financeiras com objetivo de atingir a
escala adequada para os seus negócios, reposicionando-se no mercado. Nas áreas não financeiras, o
objetivo para 2017 passa por melhorar o perfil de crescimento e rentabilidade e, em simultâneo,
aumentar a geração de caixa e sua previsibilidade.
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2.

EVOLUÇÃO DOS NEGÓCIOS

A Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A. (“SCOA”, “Orey” ou “Grupo Orey”), é uma empresa
centenária, incorporada em 1886, que iniciou a sua atividade nos setores industrial, venda de ferro, aço
e maquinaria e se estabeleceu como um ator de referência na área de shipping e apoio à navegação e
transportes. Mais recentemente a Orey tem-se vindo a posicionar como uma sociedade de
investimentos, tendo alargado a sua atuação ao sector financeiro, o qual elegeu como estratégico. Na
área financeira, o Grupo Orey tem apostado nas geografias portuguesa e espanhola. No entanto, a Orey
mantém a sua presença nas mais diversificadas áreas em múltiplos países, havendo, no entanto, estreita
ligação ao Brasil, a Angola e a Moçambique.
A holding Sociedade Comercial Orey Antunes S.A. ("SCOA”) está concentrada na gestão estratégica de
todo o grupo, incluindo a implementação do processo de afetação estratégica de recursos de acordo
com os critérios de investimento e objetivos de ponderação para cada classe de ativos.
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Durante os anos 2016 e início de 2017 o Grupo Orey tem vindo a implementar um profundo e
abrangente programa de reorganização das suas atividades e negócios, com os objetivos de (1) melhorar
os seus resultados operacionais; (2) reduzir o seu endividamento e adequá-lo ao perfil de geração de
cash-flow, e (3) promover o crescimento das suas diversas atividades. Este programa de reorganização
continua em curso, mas atualmente com maior enfoque no regresso ao crescimento, nomeadamente
na área financeira.

2.1.

ÁREA FINANCEIRA

A atividade financeira do Grupo Orey é desenvolvida através da sua subsidiária Orey Financial Instituição Financeira de Crédito, S.A. (“Orey Financial”, “OF”), a qual tem presença em Portugal e em
Espanha. No seguimento da venda da posição da Orey no Banco Inversis, a OF passou a concentrar as
atividades em Espanha, estando enfocada essencialmente nas atividades de corretagem online e
consultoria para investimento (“advisory”).

2.1.1. OREY FINANCIAL
A Orey Financial, que se posiciona como uma entidade financeira independente, opera no mercado
desde 2004, com o objetivo de fornecer as melhores soluções financeiras de acordo com as necessidades
e as caraterísticas de cada cliente. Em Portugal, a Orey Financial é uma entidade que atualmente tem
licença de operação no mercado financeiro como Instituição Financeira de Crédito (“IFIC”). Em 5 de
dezembro de 2016 a OF submeteu ao Banco de Portugal o pedido de alteração da sua tipologia para
Sociedade Financeira de Corretagem (“SFC”), tendo por objetivo otimizar a sua estrutura de capital
investido mas mantendo em operação a sua atividade core (corretagem e serviços de investimento) sem
alterações. A Orey Financial está também presente em Espanha (desde 2008) onde atua através de uma
sucursal com a atividade de Corretagem.
O fundamento para esta alteração de tipologia está no facto de o core business desenvolvido pela Orey
Financial se enquadrar no âmbito das atividades permitidas às SFC conseguindo assim uma otimização
do capital investido, sem penalizar o produto da atividade. Assim, dado o contributo marginal das
atividades desenvolvidas fora do âmbito do seu core business e a ausência de planos futuros de
desenvolvimento de atividade nestes domínios, não se justifica a manutenção da licença de IFIC. Para
além disso, esta alteração da tipologia permitirá à Orey Financial reduzir o seu capital social. Assim, com
a redução de licença referida, a Orey Financial continuará a desenvolver as seguintes atividades
(responsáveis por 78% das receitas): (1) Corretagem; (2) Concessão de crédito ao investimento; (3)
Consultoria de Investimento, e (4) Gestão discricionária de carteiras de investimento.
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A 31 de Dezembro de 2016, o total dos ativos sob gestão/custódia e das comissões líquidas em base
consolidada da Orey Financial era o seguinte:
Milhares de Euros

Total Orey Financial

31.Dez.2016

31.Dez.2015

16 vs 15

Activos sob Gestão/Custódia

141 308

159 000

-11,1%

Comissões Líquidas*

2 348

6 122

-61,7%

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

Nestas mesmas datas, os ativos sob gestão/custódia repartiam-se da seguinte forma por área de
atividade da Orey Financial:
Milhares de Euros

Activos sob Gestão/Custódia

31.Dez.2016

31.Dez.2015

16 vs 15

Corretagem Online

48 171

49 469

-2,6%

Consultoria de Inv. e Gestão Discricionária

58 038

58 763

-1,2%

Fundos de investimento Imobiliário

10 897

12 362

-11,8%

Fundos de Private Equity

24 202

24 602

-1,6%

Gestão de Passivos

0

13 804

-100,0%

Total

141 308

159 000

-11,1%

Durante o ano de 2016, os aspetos mais relevantes da atividade das principais áreas podem ser
resumidos nos seguintes termos:
Corretagem Online: A área de corretagem da Orey Financial passou por um exigente processo de
reestruturação em 2016, sendo de destacar duas fases de atuação: uma primeira fase, com enfoque na
redução de custos operacionais e de estrutura e, já no último trimestre do ano, uma segunda fase em
que se apostou na redução generalizada dos custos de transação e no lançamento de novos serviços.
Nesse contexto, foram também ajustadas condições comerciais das ofertas procurando uma redução
de preços que teve como objetivo ir de encontro às condições praticadas num mercado que, fruto do
elevado nível de concorrência e do aparecimento de alguns dos principais players da banca comercial,
praticava já preços bastante mais baixos, condicionando a competitividade da OF. Este posicionamento
resultou numa campanha de reativação onde se melhoraram as condições da generalidade dos clientes
existentes. Em paralelo, a equipa de trading foi reformulada, sendo disponibilizado um novo serviço, o
Portal Markets Flash, com o objetivo de proporcionar aos clientes mais e melhor informação, para além
de um acompanhamento mais focado no perfil da carteira de clientes da Orey Financial. De salientar, a
redução em 42,8% do mercado de derivados em Portugal, com um impacto transversal em todos os
players existentes no mercado. Ainda assim, nota para uma inversão de tendência no último trimestre
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do ano, em que o volume mostrou alguma resiliência e recuperação. Relativamente à área de
corretagem online em Portugal, e considerando a evolução anual, verificou-se uma diminuição dos
ativos sob custódia (-20,6%), do volume de transações (-69,7%), nomeadamente em CFD’s e Forex, e das
comissões líquidas (-70,9%). Ainda assim, é de notar o facto de se ter verificado um crescimento de 4,7%
no número de clientes, demonstrando um crescente interesse pela utilização de uma plataforma
transacional aquando da tomada de decisão por parte dos investidores.
Milhares de Euros

Corretagem Portugal

31.Dez.2016

31.Dez.2015

16 vs 15

Activos sob Custódia

16 112

20 289

-20,6%

Volume de transacções (CFD e FX)

3 409 446

11 250 338

-69,7%

Comissões Líquidas

924

3 174

-70,9%

Nº de Clientes

4.283

4.091

4,7%

No que diz respeito à atividade da Sucursal de Espanha, apesar de ter um crescimento nos ativos sob
custódia (9,9%) quando comparando com o mesmo período do ano anterior, houve uma redução das
comissões líquidas de 42,5%, acompanhado de uma redução de 51,7% das transações realizadas em CFD
e Forex. Contudo, houve um aumento de novos clientes (8%) face ao igual período do ano anterior,
refletindo a mesma dinâmica que em Portugal.
Milhares de Euros

Corretagem Espanha

31.Dez.2016

31.Dez.2015

16 vs 15

Activos sob Custódia

32 059

29 180

9,9%

Volume de transacções (CFD e FX)

1 957 881

4 052 062

-51,7%

Comissões Líquidas

604

1 050

-42,5%

Nº de Clientes

3.159

2.926

8,0%

Consultoria de Investimento: Num ano caracterizado por eventos de risco sem precedentes, como foi o
resultado do referendo britânico, que originou o abandono do Reino Unido da União Europeia, o serviço
de consultoria ao investimento procurou dar resposta às necessidades de investimento requeridas pelos
clientes, tendo em consideração a conjuntura económica nos diferentes blocos económicos e a
orientação estratégica apresentada pela instituição. À semelhança do ano anterior, a oferta de
estratégias de investimento diversificadas e de produtos de taxa fixa, com objetivos de retorno focados
no médio/longo prazo, foi ao encontro da situação atual do mercado de capitais, tendo-se procedido à
consultoria de investimento para carteiras com exposição a ativos de maior risco, enquadradas no
respetivo perfil de risco dos investidores. O serviço de consultoria de investimento prestado pela Orey
Financial implica um maior envolvimento, disponibilidade e partilha de informação com o cliente na
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gestão da sua carteira quando comparado com um serviço de gestão discricionária. Este tipo de serviço
de consultoria não é adequado ao perfil de investimento de todos os clientes pelo que se registou uma
redução de 2,6% no número de clientes ativos, que se traduziu numa redução dos ativos sob gestão de
1,2%.
Milhares de Euros

Consultoria de Investimento
e Gestão Discricionária

31.Dez.2016

31.Dez.2015

16 vs 15

Ativos sob Gestão

58 038

58 763

-1,2%

Comissões Líquidas

315

521

-39,6%

Nº de Clientes Ativos

370

380

-2,6%

Fundos de Private Equity: A OF tem concentrado a sua atividade nesta área no fundo Orey Capital
Partners Transports and Logistics SCA SICAR, que a 31 de dezembro de 2016 e 2015 apresentava os
seguintes indicadores:
Milhares de Euros

Fundo de Private Equity

31.Dez.2016

31.Dez.2015

16 vs 15

Activos sob Gestão

24 202

24 602

-1,6%

Comissões Líquidas

427

465

-8,2%

A Orey Financial atua também nas áreas de Concessão de Crédito, nomeadamente crédito ao
investimento, Fundos de Investimento Imobiliário, Corporate Finance, Gestão de Passivos, de modo a
poder oferecer um serviço alargado aos seus clientes que prefiram aceder à sua plataforma de serviços
numa lógica de one-stop-shop.

2.2.

ÁREA NÃO FINANCEIRA

2.2.1. PRIVATE EQUITY
Desde a criação do fundo de private equity Orey Capital Partners Transports and Logistics S.C.A. SICAR
(“OCP SICAR”) que a Orey vem agregando nesse fundo todas as participações na área de shipping e
logistica, segurança naval, industrial e técnicas navais e representações indústriais, procurando assim
maximizar as sinergias entre estas empresas para o grupo.
A estratégia principal deste fundo tem passado por procurar atrair capital de investidores externos
aumentando a presença do Grupo nestas áreas de negócio e promovendo o elevado know-how e
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especialização das equipas de gestão. O OCP SICAR é uma sociedade de investimento em capital de risco
gerida pela Orey Capital Partners GP S.à r.l. (“OCP GP”).
Orey está enfocada em promover o crescimento e a rentabilidade dos seus ativos não financeiros,
detidos através do Private Equity, seja através de crescimento orgânico seja através de novos contratos
e projetos.
A abordagem do Grupo Orey sobre este conjunto de ativos é: (1) deter os ativos numa base de
continuidade; (2) promover o aumento da capacidade de geração de caixa destes ativos, e (3) aumento
da libertação de caixa dos mesmos para o Grupo.

2.2.2. INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS / DISTRESSED ASSETS
Por Investimentos Alternativos entendem-se aqueles onde o retorno não depende do mercado, mas sim
de outros fatores nomeadamente da capacidade de gestão do portfólio e de outros fatores externos.
Incluem-se aqui hedge funds, special situation funds, distressed funds, e todo o tipo de investimentos
não clássicos.
A Orey identificou oportunidades de negócio resultantes da aquisição e gestão de massas falidas
(distressed assets) com potencial superavitário mas que se encontram bloqueadas em complexos
processos legais e negociais. Apesar de complexo, o plano de atuação e de gestão desta massa falida
proporcionou ao Grupo aprofundar o seu conhecimento sobre estas matérias, ampliando assim a sua
área de atuação. Atualmente estes investimentos referem-se à A. Araújo 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.
Relativamente ao projeto de investimento na massa falida da A. Araújo, em 14 de setembro de 2016
decorreu uma Assembleia Extraordinária de Obrigacionistas da empresa Araras Finance BV, cujo quórum
constitutivo alcançou 84,3%. Nesta assembleia, o ponto apresentado à decisão dos Senhores
Obrigacionistas foi aprovado por 94,3% do quórum presente. Assim, foi aprovada a proposta de
adiamento da data de vencimento final das obrigações, de 30 de novembro de 2016 para 30 de
novembro de 2019 e o reembolso destas obrigações por 115% do montante de capital em divida nesse
momento (105% se reembolsado em 30 de novembro de 2017, 110% se reembolsado em 30 de
novembro de 2018 e prorata em qualquer data intercalar). Nessa mesma Assembleia foram ainda
aprovadas as seguintes alterações ao nível da estrutura corporativa e societária dos ativos afetos à
Operação Distressed Araras: (1) dação em pagamento de 32 cotas seniores sobre o Fundo de
Investimento em Direitos Creditícios (FIDC) que agrega e gere os investimentos na massa falida da A.
Araújo à Araras Finance BV, liquidando assim os diversos empréstimos concedidos pela Araras à FAWSPE
desde o exercício de 2011; (2) substituição da garantia prestada pela FAWSPE aos dententores dos
valores mobiliários da emissão Araras por um penhor sobre as 32 cotas seniores recebidas pela Araras
como dação em pagamento, e (3) transformação da Araras Finance BV (sociedade de responsabilidade
limitada) numa sociedade tipo NV (equivalente a uma sociedade anónima) o que obriga à abertura do
capital desta sociedade a outros investidores.
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O FIDC, constituído no Brasil durante o terceiro trimestre de 2016, agrega a gestão dos investimentos
na massa falida da A. Araújo. Este fundo é composto por 38,3 cotas (unidades de participação) seniores
e 7,5 cotas (unidades de participação) juniores sendo que as cotas juniores são subordinadas às cotas
seniores. Das 38,3 cotas seniores, 32 subscritas pela FAWSPE foram objeto de dação em pagamento à
Araras Finance BV, liquidando os diversos empréstimos concedidos pela Araras Finance BV à FAWSPE
desde o exercício de 2011. As restantes 6,3 cotas seniores e as 7,5 cotas juniores são agora detidas direta
e indiretamente pela Orey Investments Holding BV. Assim, o FIDC tem um total de 45,8 (quarenta e cinco
virgula oito) cotas, das quais 38,3 (trinta e oito virgula três) são séniores e 7,5 (sete virgula cinco) são
juniores.
É ainda de realçar que: (1) nem a SCOA nem quaisquer das suas subsidiárias têm obrigação legal ou
construtiva de liquidar o empréstimo obrigacionista contraído pela Araras Finance BV, o qual é única
responsabilidade deste veículo sendo este garantido pelo penhor constituído sobre as 32 cotas séniores
do FIDC detidas pela Araras Finance BV; (2) o Grupo Orey não detém a maioria dos direitos de voto no
FIDC nem na Araras Finance BV, e (3) o Grupo Orey não controla nenhum destes ativos, não podendo
assim deles dispor livremente, e (4) o Grupo Orey não tem capacidade direta de impactar os seus
retornos na medida em que a gestão é delegada.

2.2.3. 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. Os negócios
imobiliários da sociedade procuram otimizar a respetiva produtividade e gerir os aspetos
administrativos, técnicos e comerciais relacionados com esta atividade. Os ativos imobiliários do Grupo
Orey são atualmente detidos por duas sociedades: a SCOA e a Orey Gestão Imobiliária, S.A. (“OGI”). A
criação da OGI teve como objetivo primordial permitir 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. 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 e em redução de dívida, como já foi referenciado.
Os imóveis do Grupo vêm refletidos abaixo:
Propriedades

Área (m2)

Empresa detentora

Rua Luisa Holstein, 18/ Rua Maria Isabel Saint-Léger, Alcântara

794

SCOA

Campo Caído, Gondar Guimarães

66

OGI

4 370

OGI

407

OGI

2 134

OF

Dois Armazéns no complexo logístico Leziria Park, Forte da Casa - V. Franca de Xira
Rua Roberto Ivens, N.º 317 - Matosinhos
Rua Luisa Holstein, 20/ Rua Maria Isabel Saint-Léger, Alcântara
Rua Sacadura Cabral nº1 e nº3

226

OCN

Rua Padre Joaquim Faria - Santa Maria da Feira

842

CONTRAFOGO
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3.

ANÁLISE FINANCEIRA

A nível da demonstração de resultados, o desempenho do Grupo Orey durante o ano de 2016 foi
marcado pelos seguintes fatores:
(1) O contributo da Orey Financial para o produto da atividade consolidado foi de 1,77 milhões de
euros.
(2) O produto da atividade de investimento do Grupo alcançou um prejuízo de 0,72 milhões de
euros, tendo decrescido cerca de 13,12 milhões de euros face a 2015 (13,84 milhões de euros).
Este decréscimo reflete principalmente o registo de uma menos-valia de 5,88 milhões de euros
relacionados com a venda da participação da Orey no Banco Inversis, o que compara com um
ganho de 13,51 milhões de euros registado em 2015 aquando da contabilização do contrato
forward relativo ao direito e obrigação de aquisição da posição da Orey no Banco Inversis o qual
foi parcialmente compensado pelo registo de uma valorização dos investimentos da Orey no
Brasil (segmento de distressed assets), sendo esta valorização devida quer às perspetivas de
realização dos investimentos quer à apreciação do Real brasileiro face ao Euro (de 4,2590 para
3,4305, em 2015 e 2016, respetivamente);
(3) O produto da atividade consolidada, o qual alcançou 0,96 milhões de euros, reflete assim
principalmente o decréscimo da atividade financeira do Grupo e o desempenho das atividades
de investimentos, incluindo a menos valia registada com a venda do Banco Inversis em 2016;
(4) Os custos de estrutura consolidados do grupo evoluíram favoravelmente durante o ano de 2016,
tendo decrescido 23% face a 2015, para 9,31 milhões de euros: houve uma redução nos custos
com pessoal (-38% face a 2015), nos gastos gerais e administrativos (-11% face a 2015) e um
acréscimo nos custos de marketing (+1% face a 2015) e nos outros custos operacionais (+69%
face ao 2015). Este decréscimo é o reflexo da implementação do plano de reorganização e do
esforço que o Grupo tem vindo a fazer desde finais do ano 2015 e ocorreu num contexto em
que foram registados custos extraordinários relacionados com o processo de reorganização.
Excluindo este efeito, os custos de estrutura numa base de corrente decresceram 49,4% para
cerca de 6,12 milhões de euros.
(5) O EBITDA e o resultado consolidado no período foram de -7,91 e -12,79 milhões de euros,
respetivamente;
(6) O aumento dos juros suportados líquidos deve-se essencialmente à evolução da dívida média
consolidada do grupo, tendo em atenção o empréstimo contraído junto do Andbank em janeiro
de 2016, aquando da compra da posição acionista no Banco Inversis, o qual foi posteriormente
integralmente amortizado aquando da sua alienação. De referir que o custo médio da dívida do
Grupo Orey decresceu significativamente principalmente devido à redução do custo associado
às obrigações Orey Best Of, no contexto da alteração dos seus termos e condições que ocorreu
em junho de 2016.
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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
Outras Receitas Operacionais
Banco inversis
Private Equity
Brasil
Ganhos de Capital
Produto da atividade de investimento
Produto da atividade consolidada
Custos com pessoal
Gastos gerais administrativos
Marketing
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 Liquido do exercicio
Resultado atribuivel aos accionistas do Grupo Orey
Resultado atribuível a interesses que não controlam

2016
30 669
1 820 492
(77 690)
1 773 471
356 613
(5 875 965)
524 008
5 714 958
()
719 614
2 493 085
(4 069 018)
(4 075 436)
(372 602)
(794 916)
(9 311 973)
(6 818 888)
1 971 588
(3 064 575)
(1 092 988)
(7 911 875)
(2 723 843)
(143 280)
(1 317 506)
(12 096 504)
(274 704)
(12 371 208)
(12 793 359)
422 151

2015
84 706
5 176 025
220 221
5 480 952
2 203 612
13 509 879
(96 434)
(2 684 694)
907 501
13 839 864
19 320 817
(6 527 167)
(4 735 100)
(368 875)
(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)
2 915 401
3 048 793
(133 392)

Var. 2015
(64%)
(65%)
(135%)
(68%)
(84%)
(143%)
643%
313%
(100%)
(95%)
(87%)
38%
14%
(1%)
(67%)
23%
(195%)
417%
(112%)
(2%)
(229%)
(2%)
45%
(974%)
(490%)
(47%)
(47%)
(520%)
416%

(Unidade Monetária . Euros)

Ao nível da demonstração de posição financeira consolidada proforma de destacar que:
(1) Em 31 de dezembro de 2016 o ativo total ascendeu a 62,98 milhões de euros (-63,13 milhões de
euros face a 31 de dezembro de 2015). Este decréscimo é explicado principalmente: (1) pela
venda da participação da Orey no Banco Inversis (-35,25 milhões de euros face a dezembro de
2015), e (2) pela alteração na consolidação da massa falida da A. ARAÚJO;
12
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(2) Relativamente ao passivo, de notar que durante o ano 2016 foram renegociados os termos e
condições das obrigações Orey Best, de forma a aumentar a maturidade e diminuir o custo das
mesmas; desta forma a Orey tem uma maior flexibilidade nas suas fontes de financiamento.
Neste contexto, a única obrigação a curto prazo que a Orey tem é pelo montante de 1,9 milhões
de euros, sendo o remanescente a médio-longo prazo;
(3) Os capitais próprios em 31 de dezembro de 2016 alcançaram os 12,69 milhões de euros.
(4) Durante o ano de 2016 foram levadas a cabo diversas iniciativas para fortalecer o balanço da
SCOA, entre as quais as alterações dos termos e condições das obrigações OTLI, Best Of e Araras.
O sucesso destas iniciativas contribuiu para a melhoria do perfil do cash-flow do grupo e para o
fortalecimento do seu balanço. Adicionalmente, foi executada a venda de diversos ativos,
incluindo a posição acionista no Banco Inversis, tendo o produto destas vendas sido reinvestido
na reestruturação operacional do Grupo e no financiamento das operações em diversas
empresas. Apesar do sucesso destas iniciativas de reestruturação financeira e operacional,
continua a existir uma desadequação entre a duração dos ativos e as maturidades dos passivos,
em particular porque os investimentos nas massas falidas do Brasil são de retorno e maturidade
indeterminados. Adicionalmente, apesar da sua significativa melhoria, o cash-flow operacional
gerado não permite fazer face ao serviço da dívida pelo que o Grupo continua exposto à
obtenção de financiamento externo. Embora se esteja neste momento a levar a cabo diversas
ações e negociações, as quais se estima que venham a ser concluídas de forma favorável, não
está a esta data ainda assegurada a obtenção dos recursos necessários à liquidação
das responsabilidades do Grupo. É neste contexto, que foi convocada uma Assembleia Geral de
Obrigacionistas Best Of com o objetivo de: (1) estabelecer um período de carência no
vencimento de juros das Obrigações a ocorrer entre os dias 8 de julho de 2016 e 7 de julho de
2017; (2) alterar a taxa de juro aplicável às Obrigações, passando a mesma a ser de 1,5%; (3)
sujeitar o pagamento de juros à verificação da condição de ter sido deliberado no mesmo ano
civil pela Emitente distribuir bens aos acionistas; (4) constituir um penhor sobre (i) 6,3 unidades
de participação seniores e 7,5 unidades de participação juniores no Fundo de Investimentos em
Direitos Creditórios Não Padronizados Araras (o “Fundo”), bem como sobre (ii) os rendimentos
do Fundo, para garantia de pagamento dos juros no âmbito das Obrigações; (5) criar da
faculdade de a Emitente proceder ao reembolso antecipado total ou parcial das Obrigações em
caso de liquidação do Fundo e (6) alterar a data de vencimento de dia 8 de julho de 2021 e
passando a ser qualificadas como perpétuas, isto é, a ter um prazo de vencimento associado à
duração da Emitente. O sucesso desta iniciativa é crucial para prosseguir o enfoque no
crescimento do mesmo.
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SCOA CONSOLIDADO
Balanço
dez-16
Caixa e equivalentes
1 200 602
Crédito a clientes
646 283
Goodwill
8 093 203
Ativos imobiliários
6 315 148
Outros ativos
3 516 791
Banco Inversis
Private Equity
26 298 624
Empréstimos a associadas e filiais
4 184 418
Investimentos
22 114 206
Ativos liquidos não correntes detidos para venda
Brasil
16 911 522
OPIncrivel
4 447 038
Araras
12 464 484
Total Ativo
62 982 173
Orey Best
28 193 000
Araras
Orey -1 ano
1 894 050
Leasings
130 413
Outros passivos
11 024 405
Empréstimos Bancários
9 045 534
Créditos
6 256 495
Créditos hipotecários
2 789 039
Total do Passivo
50 287 402
Capital
12 000 000
Prémios de emissão
6 486 204
Ações Próprias
(324 132)
Reservas de reavaliação
105 600
Outras reservas e resultados transitados
7 220 458
Resultados do exercício
(12 793 359)
Interesses que não controlam
Total dos Capitais Próprios
12 694 771
Total do Passivo e dos Capitais Próprios
62 982 173

dez-15
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
4 314 276
31 238 166
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

(Unidade Monetária . Euros)
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4.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

4.1. DEMONSTRAÇÃO ESTATUTÁRIA DA POSIÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA
(contas auditadas)
Dez-16
ATIVO

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
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
Total do Ativo

ATIVO BRUTO

IMPARIDADE
AMORTIZAÇÕES

90 365
5 643 889
67 037
6 541
14 142 387
147 562
646 283
982 500
22 591 755
2 782 744
60 080 618
94 480
599 079
55 615
33 667 129
25 012 610
166 610 592

10 274
11 192 921
2 239 954
2 941 899
2 836 928
19 221 976

PASSIVO E CAPITAL PRÓPRIO

ATIVO
LÍQUIDO
90 365
5 643 889
67 037
6 541
14 142 387
147 562
636 009
982 500
11 398 834
542 791
57 138 719
94 480
599 079
55 615
33 667 129
22 175 682
147 388 616
Dez-16

Dez-15
Reexpresso

1-Jan-15
Reexpresso

ATIVO LIQUIDO

ATIVO LIQUIDO

103 709
30 107 537
83 646
13 992 992
11 720 697
56 138
182 146
1 248 307
760 745
3 470 000
10 595 944
790 632
35 233 827
9 355 911
446 232
10 448
26 094 953
14 970 769
159 224 632

78 833
9 532 756
85 216
478 580
15 594 390
323 978
725
1 312 344
1 764 187
5 259 300
17 021 752
575 123
36 074 520
8 939 075
414 830
8 877
24 015 234
16 839 716
138 319 436

Dez-15
Reexpresso

1-Jan-15
Reexpresso

Passivos financeiros ao justo valor através de resultados
Recursos de outras instituíções de crédito
Responsabilidades representadas por títulos
Empréstimos de Associadas
Provisões
Passivos por impostos correntes
Passivos por impostos diferidos
Credores por acréscimo e rendimentos a reconhecer
Valores sem recurso emitidos por entidades veiculo (SPV's)
Outros passivos
Total do Passivo

1 868 546
20 587 184
41 492 678
3 549 397
116 549
5 093 262
27 498 500
29 874 352
130 080 468

5 648
31 039 041
72 519 501
728 500
2 716 949
146 734
647 221
1 879 315
26 691 622
136 374 531

8 034
17 108 208
61 423 774
2 594 588
294 353
702 651
1 256 661
31 570 013
114 958 281

Capital
Prémios de emissão
Acções próprias
Reservas de reavaliação
Outras reservas e resultados transitados
Resultado do exercício
Interesses que não controlam
Total dos Capitais Próprios
Total do Passivo e dos Capitais Próprios

12 000 000
6 486 204
(324 132)
105 600
7 218 297
(12 793 359)
4 615 538
17 308 148
147 388 616

12 000 000
6 486 204
(324 132)
639 903
1 347 832
3 048 793
(348 499)
22 850 102
159 224 632

12 000 000
6 486 204
(324 132)
750 207
3 140 393
1 523 590
(215 106)
23 361 155
138 319 436

Dez-15
Reexpresso
257 343 628

1-Jan-15
Reexpresso
295 036 014

RÚBRICAS EXTRAPATRIMONIAIS

Dez-16

Extrapatrimoniais

251 530 212

(Unidade Monetária - Euros)
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4.2. DEMONSTRAÇÃO ESTATUTÁRIA DOS RESULTADOS CONSOLIDADOS
(contas auditadas)
Demonstração dos Resultados
Juros e rendimentos similares
Juros e encargos similares
Margem Financeira Estrita
Rendimentos de serviços e comissões
Encargos com serviços e comissões
Comissões Líquidas

1 313 856
(5 413 581)
(4 099 725)

Dez-15
Reexpresso
407 706
(10 543 373)
(10 135 667)

2 001 384
(180 892)
1 820 492

5 416 703
(240 678)
5 176 025

Dez-16

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

1 314 861
7 593 835
14 842 457
21 471 919

13 730 100
907 501
(6 085 626)
22 933 409
26 525 742

Gastos com pessoal
Gastos gerais administrativos
Depreciações/Amortizações do exercício
Custos de Estrutura

(12 183 697)
(11 527 645)
(2 056 653)
(25 767 995)

(9 960 817)
(9 922 959)
(2 014 128)
(21 897 904)

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

(916 032)
(2 575 055)
(4 014 154)
(11 801 317)

(122 618)
(1 431 018)
746 041
3 820 243

Impostos diferidos
Impostos correntes sobre lucros
Resultado consolidado

(31 885)
(538 006)
(12 371 208)

56 091
(960 934)
2 915 400

Resultado atribuivel aos accionistas do Grupo Orey
Resultado atribuível a interesses que não controlam
Resultado por acção básico
Resultado por acção díluido

(12 793 359)
422 151
(1,079)
(1,079)

3 048 792
(133 392)
0,257
0,257

(Unidade Monetária - Euros)
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4.3.

METODOLOGIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTAS ESTATUTÁRIAS

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 OCP SICAR, o ano de 2011
marcou o início da implementação de uma nova metodologia de consolidação que refletiu este
posicionamento do Grupo como Holding de investimentos. Posteriormente, 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 atividades, assim como a formalização de acordos parassociais. Estes
acordos parassociais foram constituidos 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 adotado pelo Grupo.
Atualmente, estes acordos parassociais estão em vigor apenas nos sub-grupos (1) Horizon View,
navegação, transportes e logística em Portugal e Espanha, e (2) Orey Industrial, representações
industriais em Portugal. Nos sub-grupos (1) Lynx, navegação, transportes, e logística em Angola e
Moçambique, e (2) Orey Safety, segurança naval, combate a incêndios e proteção individual, não estão
em vigor acordos parassociais. De referir que o sub-grupo Lynx estava em 2014 e 2015 registado como
um ativo detido para venda enquanto a Orey Safety estava registada como investimento financeiro,
tendo à data referida em vigor um acordo parassocial que assim o determinava.
Devido às exigências sobre as condições a refletir nos acordos parassociais para que estas participações
possam ser registadas como empreendimentos conjuntos e, (1) tendo o Grupo Orey decidido não
proceder a alterações nos acordos parassociais em vigor na Horizon View e na Orey Industrial; (2)
atendendo a que não há acordos parassociais em vigor na Lynx e Orey Safety, e (3) não se verificando as
condições necessárias para que a Lynx possa continuar a ser registada como um ativo detido para venda,
todas estas participações passaram a ser integralmente consolidadas nas demonstrações financeiras
consolidadas da SCOA.
Em 2013 a SCOA procedeu à alteração do modelo de apresentação de contas, migrando para o modelo
utilizado pelas instituições financeiras, quer nas contas individuais quer nas contas consolidadas. Esta
alteração aconteceu na medida em que a Sociedade entende que as suas contas consolidadas refletem
principalmente os registos das sociedades financeiras, em Portugal e no Estrangeiro, ou outras
sociedades com atividade que se enquadra neste modelo de apresentação.
Relativamente às contas consolidadas estatutárias, de referir ainda o segmento de distressed assets, o
qual é composto por dois projetos de insolvência denominados OPINCRIVEL e A. ARAÚJO. Estes projetos
têm uma duração temporal superior a um ano e o seu retorno só é realizável no final do processo. Dado
que se tratam de projetos de retorno variável, de acordo com o normativo internacional em vigor, os
gastos inerentes ao mesmo devem ser reconhecidos integralmente como custo do exercício no ano em
que ocorrem, devendo ainda ser efetuada a melhor estimativa dos valores de proveitos e margem a
reconhecer com os mesmos, refletindo assim em cada momento a perspetiva de retorno deste negócio.
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