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Comunicado
Apresentação de resultados do exercício de 2018
Em cumprimento do Artigo 248º - A do Código dos Valores Mobiliários e da alínea a) da Norma
número 1 da Instrução da CMVM n.º 1/2010, a Sociedade Comercial Orey Antunes SA, informa que
apresentou hoje os documentos de prestação de contas relativas ao exercício de 2018.
Em resultado da conclusão dos trabalhos de auditoria e revisão de contas e face à informação não
auditada, prestada em 11 de julho de 2019, os resultados consolidados foram ajustados como se
segue:
•

Alteração do valor das “Vendas e serviços prestados” e “Custos da mercadoria vendida e
matérias consumidas e custos diretos dos serviços prestados” em virtude da aplicação das
especificações da IFRS 15 com a implementação do modelos para a determinação do rédito
quanto ao seu reconhecimento e montante, com data de aplicação a 1 de janeiro de 2018.
Deste modo, o valor das vendas e prestações de serviços foi incrementado bem como o
respetivo custo direto dos serviços prestados, não existindo qualquer impacto ao nível da
margem bruta e dos resultados operacionais. As “Vendas e serviços prestados” ascenderam
assim a 68,83 milhões de euros em 2018 (80,82 milhões de euros em 2017 reapresentado).
De igual modo os “Custos diretos dos serviços prestados ascenderam a 52,83 milhões de
euros em 2018 (61,09 milhões de euros em 2017 reapresentado).

•

Incremento na demonstração de resultados consolidada da imparidade sobre investimentos
financeiros em 1,65 milhões de euros com impacto na posição financeira reduzindo o valor
do Goodwill.

•

Incremento de “Outros resultados não operacionais” em 316 mil euros e redução dos
“Resultado atribuível a interesses que não controlam” em 140 mil euros.

Lisboa, 28 de setembro de 2019
O Conselho de Administração

