CORTICEIRA AMORIM APRESENTA UM BOM
PRIMEIRO TRIMESTRE 2006 COM CRESCIMENTO
NAS VENDAS E RESULTADOS

Mozelos, Portugal, 8 de Maio de 2006 – Corticeira Amorim, SGPS, S.A.
[Euronext Lisbon: COR; ISIN: PTCOR0AE0006], líder mundial em cortiça,
divulgou hoje os resultados consolidados relativos ao primeiro trimestre de 2006
(1T06). Excepto quando mencionado, todos os valores referem-se a milhões de
euros (M€).

DESTAQUES

i Vendas de 114,5 M€ (+7,4%) afectadas pelo desempenho positivo de todas
as unidades de negócio (UN), em especial a UN Rolhas (+7,9%).
i EBITDA (12,8M€) e EBIT (6,9M€) apresentaram crescimento de 9,1% e
12,4% respectivamente.
i Resultados antes de impostos e de minoritários atinge os 5,1 M€ (+14,6%).
i Resultado líquido atribuível aos accionistas atinge os 3,782 M€, um
crescimento de 7,7% face ao primeiro trimestre de 2005.
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I.- CONTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA
O nível da actividade apresentado no 1T06 registou um crescimento de assinalar
(+7,4%), atingindo as vendas consolidadas o valor de 114,5 M€. Para este
aumento contribuíram todas as UN da CORTICEIRA AMORIM. Dado o seu peso
nas vendas consolidadas (cerca de 50%) a UN Rolhas influenciou decisivamente
aquele crescimento ao apresentar uma variação de +7,9% nas suas vendas.
Todas as famílias de rolhas apresentaram crescimentos em termos de volume, o
qual atingiu os 11% para o consolidado desta UN. Em termos de mercados de
destacar o mercado francês e norte-americano.
A UN Revestimentos, a segunda mais importante em termos de vendas com um
peso de cerca de 25%, apresentou igualmente um desempenho bastante positivo
(+6,3%). Ao contrário do observado em 2005, o crescimento foi induzido pelo seu
produto nobre, revestimento de solo de cortiça, tendo sido moderado o
crescimento registado nos revestimentos de madeira. O mercado alemão
continua a ter um peso significativo nas vendas desta UN, a qual tem vindo a
registar ganhos de quota, pese o facto de este mercado ter vindo a sofrer uma
queda em termos de revestimentos de cortiça. Continuação de bom desempenho
nos mercados da Europa de Leste e norte-americano.
As vendas das UN Aglomerados e Cortiça com Borracha apresentaram
crescimentos de 6,7% e 4,7%, respectivamente, tendo a UN Isolamentos mantido
as elevadas taxas de crescimento registadas durante o exercício de 2005,
atingindo um crescimento de 22% no 1T06. A UN Matérias-Primas manteve o seu
padrão de actividade, continuando cerca de 83% das suas vendas a dirigir-se
para a cadeia de valor da CORTICEIRA AMORIM. De salientar que em termos de
vendas a Equipar, incluída pela primeira vez no 1S05, não contribuiu para
qualquer acréscimo de actividade dado que a sua produção foi toda integrada na
UN Rolhas. Em termos de resultados e de balanço a sua inclusão no consolidado
do 1T06, quando no 1T05 aquele facto se não tinha ainda verificado, teve já um
impacto significativo, o qual será mencionado, sempre que material, nas
respectivas análises.
A Margem Bruta manteve-se em cerca de 47%, o que significa que para 7,8 M€
de acréscimo de vendas, resultou um acréscimo de 3,0 M€ no respectivo valor
absoluto. Os custos operacionais apresentaram-se cerca de 2,2 M€ acima do
1T05, dos quais 0,6 M€ se referem à entrada da Equipar no perímetro de
consolidação. Durante o 1T06 prosseguiu a reestruturação industrial da UN
Rolhas, a qual deverá concluída no final do 1S06. Em termos de resultados esta
reestruturação teve um efeito em custos operacionais da ordem dos 0,6 M€.
Apesar destes dois efeitos desfavoráveis, que totalizam 1,2 M€, foi possível
atingir, em termos de EBIT, o valor de 6,9 M€, um crescimento de 12,4%, tendo o
EBITDA registado os 12,8 M€ (+9,1%).
O resultado antes de impostos apresentou um valor de 5,1 M€ (+14,6%). Após
uma carga de imposto sobre o rendimento e de minoritários superior ao
observado no 1T05, os resultados líquidos atingiram os 3,782 M€, um
crescimento de 7,7% face aos 3,511 M€ registados no período homólogo de
2005.
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II.- BALANÇO CONSOLIDADO
O total do Activo atingiu os 553 M€, valor ligeiramente acima do verificado no final
de 2005, mas cerca de 17 milhões acima do activo a 31 de Março de 2005. Este
crescimento verificou-se ao nível do activo corrente (Clientes e Estado) tendo o
nível de inventários sido quase constante, pese o efeito da entrada da Equipar.
Ao nível do Passivo corrente o crescimento verificado entre final de 2005 e o final
do 1T06, cerca de 7 milhões, é justificado na sua quase totalidade pelo valor de
6,65 M€ de dividendos atribuídos em Assembleia Geral de 31 de Março passado,
o qual afectou negativamente o nível dos Capitais Próprios. Consequentemente,
apesar dos resultados positivos do período, a Autonomia Financeira teve uma
ligeira degradação, fixando-se em 39% no final do trimestre. A dívida remunerada
teve uma ligeira redução de 1 milhão de euros quando comparada com o final de
2005.
III.- PRINCIPAIS INDICADORES
CORTICEIRA AMORIM, SGPS, SA
Valores não auditados consolidados
(mil euros)

1)
2)
3)
4)

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 não auditado
(mil euros)

Para informações adicionais contactar:
Cristina Amorim
Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A.
Tel: + 351 22 747 5400
E-mail: corticeira.amorim@amorim.com
www.amorim.com/cortica.html
Sobre CORTICEIRA AMORIM SGPS, SA:
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 convidamo-lo 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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