CORTICEIRA AMORIM RECUPERA ACTIVIDADE NO
SEGUNDO TRIMESTRE 2005
Mozelos, Portugal, 29 de Julho de 2005 – Corticeira Amorim, SGPS, S.A.
[Euronext/BVLP: CORT], líder mundial em cortiça, divulgou hoje os resultados
consolidados relativos ao primeiro semestre de 2005 (1S05). Excepto quando
mencionado, todos os valores referem-se a valores acumulados em milhões de
euros (M€).

DESTAQUES

i As Vendas elevaram-se a 221,8 milhões de euros, mantendo o desvio de
-3% observado no 1º trimestre.
i A Margem Bruta melhorou de 46,2% para 47,6%, confirmando a tendência já
observada no trimestre anterior.
i EBITDA atingiu os 25,0 milhões de euros, um desvio de -7,1% relativamente
ao primeiro semestre de 2004, uma recuperação face ao desvio de -12,1% do
primeiro trimestre.
i Os Resultados Líquidos atingiram os 6,9 milhões de euros, menos 10% do
que em igual período de 2004, praticamente dobrando os resultados do
primeiro trimestre do exercício.
i Melhoria contínua da Autonomia Financeira, a qual atingiu os 37,2% no final
do semestre.
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I.- SUMÁRIO DE ACTIVIDADE DO 1S05
Conforme referido na apresentação relativa ao 1T05, a indústria vinícola mundial,
à semelhança de muitas outras indústrias, tem vindo a ser atingida por
sucessivas operações de consolidação. Das mais mediáticas, envolvendo os
maiores players da indústria, às mais reservadas, estas operações estão a alterar
o respectivo modo de funcionamento, afectando consequentemente a indústria
de vedantes a montante, na qual está incluída a CORTICEIRA AMORIM. Apesar
de atenta a todas estas movimentações e de ter procurado agilizar a sua
resposta às alterações do mercado, a CORTICEIRA AMORIM não deixou de ver
afectada os seus indicadores de exploração, em especial os da UN Rolhas
durante o primeiro trimestre.
De assinalar o bom desempenho da UN Revestimentos, tanto ao nível da
actividade como ao nível dos resultados. Algum abrandamento na UN
Aglomerados e a manutenção de um contributo ainda negativo na UN Cortiça
com Borracha, não permitiram que no 2T se anulasse o diferencial de resultados
para o período homólogo registado no primeiro trimestre.
II.- ACTIVIDADE POR UNIDADE DE NEGÓCIO (UN)
Conforme referido a UN Rolhas foi particularmente afectada pela conjuntura
vinícola mundial e pela continuada fraqueza do câmbio do USD. Durante o 2T05
foi já visível a recuperação das vendas, as quais superaram mesmo as registadas
em igual trimestre de 2004, trazendo o desvio acumulado a 30 de Junho para os 2,4%. De destacar a evolução positiva observada nas rolhas de champanhe, nas
novas rolhas Neutrocork e nos mercados espanhol e francês. Com evolução
desfavorável continua o mercado australiano afectado por uma concorrência
agressiva de vedantes alternativos com efeitos ao nível das rolhas naturais e
técnicas.
A recuperação das vendas durante o segundo trimestre permitiu, no entanto, uma
melhoria significativa dos resultados desta UN relativamente ao registado no
primeiro trimestre, situando-se, no entanto, ainda abaixo do alcançado no
semestre homólogo de 2004.
No âmbito da maior integração da UN Matérias-Primas na cadeia de valor da
CORTICEIRA AMORIM, as vendas para clientes exteriores diminuíram 2,1
milhões de euros quando comparados com o mesmo semestre de 2004. De
notar, no entanto, que as vendas desta UN para clientes exteriores representam
somente 15% das suas vendas totais. Durante o 1T a UN transformou os últimos
lotes da campanha 2003, passando de imediato a transformar a cortiça da
campanha 2004. Esta mudança teve reflexos bastante positivos ao nível dos
resultados obtidos, tendo o contributo, em termos de EBIT, passado de cerca de
1 milhão de euros no 1T para mais de 3 milhões no 2T.
A UN Revestimentos registou um 1S05 bastante positivo, apresentando um
crescimento de vendas e de resultados de assinalar. O crescimento de 7% nas
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vendas foi sustentado pelos revestimentos de solo não cortiça (+32%), tirando
proveito da cadeia de distribuição que a UN detém, em especial, no mercado
europeu. De salientar que embora o peso do mercado alemão continua a ser
fundamental, mercados alternativos como o norte-americano começam a ganhar
importância na actividade da UN.
A UN Aglomerados registou uma diminuição de 15% nas suas vendas, para a
qual contribuiu, para além de um USD bastante desvalorizado durante quase
todo o período em análise, a fragilidade da conjuntura económica europeia e uma
alteração no abastecimento da cadeia de valor da CORTICEIRA AMORIM. A
melhoria da margem bruta e o controlo dos custos operacionais permitiram, no
entanto, que o efeito negativo da diminuição das vendas ao nível de resultados
tivesse sido diminuto.
Apesar de um crescimento de 3,5% nas vendas, a UN Cortiça com Borracha viu
agravado o seu contributo para os resultados da CORTICEIRA AMORIM. A
subida de preços de algumas das suas matérias-primas, em especial o preço das
borrachas de maior consumo, o qual está dependente do preço do petróleo, bem
como o efeito cambial relacionado com o USD determinaram aquele impacto
negativo.
A UN Isolamentos apresentou um crescimento de 21%, o que adicionado a um
melhor compound de matérias-primas permitiu um crescimento significativo nos
respectivos resultados.
III.- ACTIVIDADE CONSOLIDADA
Em termos consolidados, as vendas atingiram os 221,8 milhões de euros, uma
descida de 3% relativamente a 2004. De notar que este desvio está influenciado
não só por um USD desvalorizado, como por uma menor comercialização de
cortiças da UN Matérias-Primas.
A Margem Bruta manteve uma tendência de melhoria, tendo atingido os 47,6%.
O EBITDA apresenta um valor de 25 milhões de euros, cerca de 7% inferior ao
semestre de 2004. Após juros pagos de 3,7 milhões de euros, da estimativa de
impostos de 2,0 milhões e de minoritários de 0,4 milhões, os resultados líquidos
atribuíveis aos accionistas da CORTICEIRA AMORIM ascendem a 6,85 milhões
de euros, cerca de 10% inferior ao registado no 1S04.
No 1S05, foi incluída pela primeira vez no perímetro de consolidação, pelo
método integral, a participação financeira de 50% na Equipar. Também neste
semestre a participação de 50% na Victor & Amorim passou a ser consolidada
pelo método integral (em 2004 consolidou pelo MEP). O impacto no activo e nos
resultados consolidados da CORTICEIRA AMORIM não é considerado
materialmente relevante.
III.- ESTRUTURA FINANCEIRA
Os juros líquidos custeados mantiveram a tendência decrescente influenciados
por uma menor taxa de juro e por uma redução na dívida remunerada. O CAPEX
atingiu os 7,1 milhões de euros, valor semelhante ao alcançado no 1S04.
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O total do Balanço atingiu os 565 milhões de euros, uma variação de +32 milhões
relativamente a Dezembro de 2004, e uma variação de + 12 milhões
relativamente ao período comparável, ou seja 30 de Junho de 2004. A variação
relativamente ao período comparável justifica-se, na sua quase totalidade, pela
entrada da Equipar e da Victor & Amorim no perímetro de consolidação.
Com o novo normativo IFRS os valores do património atribuíveis a minoritários
passaram a integrar a rubrica de Capitais Próprios, os quais atingiram os 210
milhões de euros no final do semestre.
A Autonomia Financeira apresenta uma melhoria contínua, atingindo os 37,2% no
final do semestre.

CORTICEIRA AMORIM, SGPS, SA
Valores consolidados auditados
(mil euros)

1S05

1S04

(IFRS)

(IFRS)

Vendas

221 789

228 838

- 3,1%

230 546

Margem Bruta – Valor

108 127

107 835

0,3%

108 493

1)

47,6

46,2

+ 1,4 p.p.

46,2

2)

95 197

92 749

2,6%

96 345

EBITDA

25 021

26 945

- 7,1%

27 560

EBIT

12 930

15 086

- 14,3%

12 148

6 850

7 631

- 10,2%

0,053

0,058

- 10,1%

0,039

6,7

6,4

+ 0,3 p.p.

6,5

37,2%

35,7%

+ 1,7 p.p.

37,2%

228 508

229 694

- 0,5%

229 757

%
Custos Operacionais

Resultado Líquido
(atribuível aos accionistas)

Resultado por acção

3)

EBITDA/juros líquidos (x)
Autonomia Financeira
Dívida Remunerada Líquida
1)
2)
3)
4)

4)

Variação

1S04
(POC)

5 071

Sobre o valor da produção
Inclui custos e proveitos financeiros que não juros e custos e proveitos extraordinários
Resultado Líquido do Exercício/nº médio acções (euros/ acção) (exclui acções próprias)
Capitais Próprios / total Balanço (no final do período)
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CORTICEIRA AMORIM, SGPS, SA
Balanço Consolidado auditado (IFRS)
(mil euros)

30/06/2005

31/12/2004

30/06/2004

202 933

203 311

205 433

Inventários

210 511

204 045

200 650

Outros Activos Correntes

151 567

125 780

146 907

Total de Activos Correntes

362 078

329 825

347 557

Total Activo

565 011

533 136

552 990

Capital Próprio (inclui I.M.)

210 001

203 855

197 441

Dívida Remunerada

74 444

81 595

147 137

Outros Passivos não Correntes

18 099

21 643

27 094

Total Passivos não Correntes

92 543

103 238

174 231

Dívida Remunerada

158 346

146 241

88 977

Outros Passivos Correntes

104 121

79 823

92 341

Total Passivos Correntes

262 467

226 064

181 318

Total Passivo e Capital Próprio

565 011

533 136

552 990

Activos não Correntes
Activos Correntes

Passivos não Correntes

Passivos Correntes
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Para informações adicionais contactar:
Cristina Amorim
Corticeira Amorim SGPS, SA
Tel: + 351 22 747 54 00
E-mail: corticeira.amorim@amorim.com
www.amorim.com/cortica.html

Sobre CORTICEIRA AMORIM,SGPS, S.A.:
Tendo iniciado a sua actividade no século XIX, a CORTICEIRA AMORIM tornou-se na
maior empresa transformadora de produtos de cortiça do mundo, gerando um volume de
negócios superior a 420 milhões de euros em 103 países. A CORTICEIRA AMORIM e as
suas subsidiárias fazem parte de um esforço concertado para a conservação e
preservação de milhares de sobreiros espalhados pela bacia do Mediterrâneo. Temos
orgulho da nossa contribuição na correcta utilização desta importante floresta que é a
casa de muitas espécies em perigo de extinção. Para saber mais informação convidamolo a visitar páginas informativas na Internet como www.corkfacts.com ou www.apcor.pt.
CORTICEIRA AMORIM, S.G.P.S., S.A.
Sociedade Aberta
Edifício Amorim I
Rua de Meladas, n.º 380
Apartado 20
4536-902 MOZELOS VFR
PORTUGAL
Tel.: 22 747 54 00
Fax: 22 747 54 07
E-mail: corticeira.amorim@amorim.com
Capital Social: EUR 133 000 000,00
Registo C.R.C. Sta. Maria da Feira n.º 554
NIPC: PT 500 077 797
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