Síntese dos Principais Indicadores – IFRS
(não auditados)
1º Semestre
2014

1º Semestre
2013

Variação (5)
1ºS14/ 1ºS13

Vendas Totais
EBITDA (1)
Resultados Operacionais (EBIT)
Resultados Financeiros
Resultado Líquido
Cash Flow Livre (2)
Investimentos
Dívida Líquida Remunerada (3)

747,2
158,2
112,3
‐ 16,1
90,6
119,2
4,8
391,0

756,1
175,1
124,7
‐ 7,8
97,7
124,0
5,5
358,3

‐1,2%
‐9,6%
‐10,0%
106,4%
‐7,3%
‐3,9%
‐0,8
32,8

EBITDA / Vendas
ROS
ROE
ROCE
Autonomia Financeira
Dívida Líquida / EBITDA (4)

21,2%
12,1%
12,7%
12,7%
51,4%
1,2

23,2%
12,9%
13,3%
13,6%
50,9%
1,0

‐2,0 pp
‐ 0,8 pp
‐0,6 pp
‐ 0,9 pp
+0,5 pp

2º Trimestre
2014

1º Trimestre
2014

Variação (5)
2ºT14/ 1ºT14

Vendas Totais
EBITDA (1)
Resultados Operacionais (EBIT)
Resultados Financeiros
Resultado Líquido
Cash Flow Livre (2)
Investimentos
Dívida Líquida Remunerada (3)

381,8
80,2
60,4
‐ 8,8
49,7
61,5
3,5
391,0

365,4
78,0
51,9
‐ 7,3
40,8
57,8
1,3
251,6

4,5%
2,9%
16,3%
21,1%
21,8%
6,2%
2,2
139,4

EBITDA / Vendas
ROS

21,0%
13,0%

21,3%
11,2%

‐0,3 pp
+ 1,9 pp

Milhões de euros

Milhões de euros

(1) Resultados operacionais + amortizações + provisões
(2) Var. Dívida líquida + dividendos + compra de acções próprias
(3) Dívida bruta remunerada – disponibilidades
(4) EBITDA correspondente aos últimos 12 meses
(5) A variação percentual corresponde a valores não arredondados
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“A nossa liderança no mercado europeu de papéis uncoated woodfree voltou a confirmar‐se neste
semestre: aumentámos o nosso volume de vendas, melhorámos o nosso mix de produtos e
conseguimos que o nosso preço médio de venda evoluísse mais favoravelmente do que a média do
mercado. Estamos numa posição sólida para enfrentar com confiança um eventual endurecimento
das condições do nosso sector” disse Diogo da Silveira, Presidente da Comissão Executiva da
Portucel.

Principais destaques do 1º Semestre de 2014


Grupo aumenta o volume de papel vendido em 0,7%



Volume de negócios totaliza € 747,2 milhões, uma redução de 1,2% em termos homólogos,
reflectindo a descida dos preços de pasta e papel



Aumento do peso das vendas de papel na Europa e melhoria do mix de produtos



Grupo gera um montante de € 119,2 milhões de cash flow livre



Endividamento líquido mantém‐se em níveis muito conservadores

Principais destaques do 2º Trimestre 2014


Forte volume de vendas de pasta face ao primeiro trimestre (+25%)



Aumento dos preços de papel na Europa a partir de Abril



Vendas de papel crescem mais de 3% entre o primeiro e o segundo trimestre



Preço médio de venda do Grupo aumentou 0,4%, apesar da descida registada no índice de
mercado



Vendas de energia diminuem cerca de 1%



Volume de negócios cresce 4,5% para € 381,8 milhões



Cash flow livre cresce cerca de € 3,7 milhões
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1. Análise dos resultados

1º Semestre 2014 vs 1º Semestre de 2013

No primeiro semestre de 2014, o volume de negócios do Grupo Portucel totalizou € 747,2
milhões, uma redução de 1,2% face ao 1º semestre de 2013, reflectindo essencialmente a
descida dos preços de pasta e papel, assim como do preço médio de venda de electricidade.

No negócio de papel uncoated woodfree (UWF), apesar do Grupo ter aumentado em 0,7% o seu
volume de vendas, a redução do preço não permitiu registar uma evolução positiva no valor das
vendas de papel, que diminuíram cerca de 1%. No entanto, apesar do preço médio de mercado
ter evoluído negativamente em relação ao 1º semestre de 2013, com o índice A4 B‐copy a cair
2,8%, o Grupo registou um decréscimo de apenas 1,6% no seu preço médio de venda, em
resultado do aumento de preços realizado a partir de Abril, assim como da melhoria do seu mix
de produtos.

Tal como era esperado, o primeiro semestre revelou‐se difícil para o sector da pasta, com a nova
capacidade de produção a entrar em funcionamento, num mercado já de si excedentário de
oferta. Apesar do impacto não ter sido tão grande quanto esperado, o preço de referência, Pix
BHKP, registou uma queda, em euros, de 9,1%. Nestas difíceis condições de mercado, o Grupo
conseguiu manter o volume de vendas equivalente ao do semestre homólogo, registando, no
entanto, uma redução em valor das suas vendas de pasta.

Na energia, a produção situou‐se 1,4% acima da produção do 1º semestre de 2013, atingindo
1.170 GWh nos primeiros seis meses de 2014. As vendas evoluíram também em linha com a
produção, num total de 1.068 GWh. No entanto, a redução do preço de venda em cerca de 3%,
que se deveu essencialmente à baixa na cotação do indexante ALBm (média do “Arabian Light
Breakeven”), não permitiu uma evolução positiva nas vendas de electricidade, que atingiram €
114 milhões.
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Ao longo do primeiro semestre, ocorreram algumas paragens planeadas de produção,
nomeadamente na fábrica de pasta de Cacia, nas máquinas de papel e nas cogerações dos três
complexos industriais, Cacia, Figueira da Foz e Setúbal. Ocorreram também algumas paragens de
manutenção nas duas centrais termoeléctricas a biomassa de Cacia e Setúbal. Contudo, estas
paragens não tiveram um impacto significativo na evolução da produção de pasta, de papel e de
energia no período.

Do lado dos custos, o Grupo registou uma melhoria nos gastos com pessoal (fundamentalmente
associada à correcção da estimativa de custos com férias e subsídio de férias), assim como uma
redução nos custos dos produtos químicos e nas operações logísticas associadas à exportação de
pasta e de papel. A redução no preço da electricidade reflectiu‐se também no seu preço de
compra, pelo que o balanço destas operações acabou por ser positivo. Estes ganhos foram, no
entanto, praticamente anulados pela evolução desfavorável do custo da madeira ao longo do
semestre, em resultado, designadamente, da elevada pluviosidade que se registou nesse
período, prejudicando as operações de exploração das áreas florestais.

Assim, num enquadramento de baixa de preços, o EBITDA do Grupo situou‐se em € 158,2
milhões, caindo cerca de 9,6%, ficando a margem EBITDA / Vendas em 21,2%.

Os resultados operacionais totalizaram € 112,3 milhões, que comparam com cerca de € 124,7
milhões obtidos no período homólogo anterior.

O Grupo registou resultados financeiros negativos de € 16,1 milhões, o que representa um
agravamento de € 8,3 milhões face ao semestre homólogo e que resulta, fundamentalmente, do
aumento de encargos com o endividamento, na sequência da renegociação da sua dívida feita
em 2013. De facto, em Maio de 2013, a Portucel procedeu à emissão de € 350 milhões de
obrigações nos mercados internacionais, alongando a maturidade da sua dívida e melhorando o
seu nível de liquidez, mas aumentando simultaneamente o seu custo. Para este agravamento
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também contribuiu a redução expressiva registada na remuneração da aplicação dos seus
excedentes de tesouraria.

O resultado líquido situou‐se em € 90,6 milhões, reflectindo uma redução de 7,3% face ao
primeiro semestre de 2013. À semelhança do que aconteceu no primeiro trimestre, a taxa
efectiva de imposto no semestre ficou bastante abaixo da taxa de imposto do semestre
homólogo, situando‐se em 6,2%, como resultado da libertação de provisões que se vieram a
verificar não necessárias.

2º Trimestre vs 1º Trimestre 2014

A Portucel fechou o 2º trimestre com um volume de negócios 4,5% superior ao registado no 1º
trimestre. Este crescimento é explicado, essencialmente, pelo aumento das vendas de papel,
tendo o negócio de pasta contribuído também positivamente, embora com menor relevo.

De facto, o volume das vendas de papel cresceu mais de 3%, o que, aliado ao aumento do preço
de venda do Grupo verificado a partir de Abril, se traduziu num aumento no valor das vendas.
Apesar do valor médio do índice do FOEX – A4 B copy – ter ficado 0,7% aquém do valor médio
no primeiro trimestre, o preço de venda médio do Grupo teve uma evolução positiva.

Na pasta, o volume vendido foi substancialmente superior ao do trimestre anterior, tendo
registado um crescimento de 25%. No entanto, a descida do preço da pasta não permitiu um
crescimento equivalente no valor de vendas.

O negócio de energia teve uma evolução negativa face ao 1º trimestre, recuando cerca de 3%,
em resultado da descida no preço médio de venda da electricidade, tal como já referido.
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2. Análise do mercado
a) Actividade de pasta

A estabilidade do mercado da pasta de eucalipto que se verificou ao longo do 1º trimestre de
2014 foi substituída por uma relativa deterioração no 2º trimestre, motivada sobretudo pela
entrada em produção de nova capacidade, resultante dos elevados investimentos realizados
recentemente na América do Sul.

Em consequência, assistiu‐se a uma diminuição progressiva do preço de mercado ao longo do
período em análise, posicionando‐se a média trimestral do preço de referência PIX para a
Europa em USD 751, que compara com USD 768 no 1º trimestre de 2014 e com USD 814 no
trimestre homólogo. Devido ao efeito cambial da evolução do dólar em relação ao euro, esta
deterioração do preço também se manifesta no preço em euros, tendo o índice PIX diminuído
USD 27,4 versus € 18,9, durante o primeiro semestre de 2014.

PIX Price Europe BHKP- Monthly evolution
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O mercado da China, que continua a ser o principal factor do lado da procura, tem mantido algum
crescimento nas suas importações de pasta. De acordo com os dados do PPPC W‐100, este
crescimento foi de 2,5% (desde o início do ano até Maio) e tem contribuído decisivamente para
manter o equilíbrio no mercado de pasta de eucalipto, compensando outros mercados com pior
desempenho.

Deste modo, e tal como já mencionado, as vendas de pasta BEKP do Grupo no 1º semestre de 2014
situaram‐se ligeiramente acima do período homólogo de 2013. Cerca de 60% da pasta vendida pelo
Grupo foi absorvida pelos segmentos de maior exigência qualitativa e maior rendibilidade (décor e
especialidades), premiando a diferenciação de qualidade e o posicionamento comercial.

b) Actividade de papel

O primeiro semestre de 2014 confirmou a inversão do ciclo negativo de procura de papéis finos não
revestidos na Europa iniciada no último trimestre de 2013, registando um crescimento homólogo
estimado de 1%. Este incremento na procura foi sustentado pela oferta da indústria europeia, mais
do que compensando a redução no nível de importações. O desempenho do sector de papéis
gráficos de UWF, em particular, merece destaque pelo crescimento de volumes vendidos depois de
vários anos de decréscimo.

A indústria Europeia registou índices de taxa de utilização de capacidade de cerca de 93%, um ponto
percentual acima de igual período de 2013. Durante todo o primeiro semestre, e em particular no
segundo trimestre do ano, a carteira de encomendas da indústria UWF superou confortavelmente
tanto os valores de 2013 como a média histórica de longo prazo, atingindo os registos mais elevados
desde o primeiro trimestre de 2012, apenas comparáveis na história recente com os fortes anos de
mercado de 2007 e de 2010.

Neste quadro, o principal índice de referência do preço de UWF na Europa (PIX Copy b) iniciou uma
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trajectória de recuperação, tendo ganho 1,4% desde o mínimo do ano, em finais do primeiro
trimestre, até ao final do semestre.

Nos EUA, a forte redução de capacidade local de produção de UWF, apesar de parcialmente
absorvida pela quebra da procura e pelo aumento das importações, conduziu a um ambiente de
aumento de preço no mercado, tendo o principal índice de referência do sector (Risi 20lb cut‐size, 92
bright) aumentado 1% entre Janeiro e Junho de 2014.

Com este enquadramento, o Grupo expediu das suas fábricas de papel um volume recorde para um
primeiro semestre, sustentado por um aumento do volume vendido para mercados europeus em 5%
face a período homólogo de 2013. Com um peso de 71% no total de vendas de papel, a Europa
continua a ser o principal destino de vendas do Grupo que, no entanto, prosseguiu também o
alargamento geográfico, com acrescida penetração noutras regiões do Globo.

20%

Resto do Mundo

9%

22%

10%
EUA

71%

68%
Europa

1º Semestre 2014

1º Semestre 2013

Reforçando a sua posição de liderança na produção Europeia de UWF, o Grupo continua a colocar
cerca de 60% do volume em produtos premium, tanto na Europa como no conjunto das suas vendas.
De sublinhar, de novo, o crescimento das marcas próprias do Grupo de 2% no Mundo e de 5% na
Europa. O Navigator, em particular, com crescimento de 3% globalmente e de 6% na Europa, atingiu,
uma vez mais, patamares de crescimento, penetração e reconhecimento de marca ímpares na
indústria.
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Assim, as marcas próprias do Grupo sedimentaram a sua importância como factor de estabilidade e
rentabilidade para o Grupo, representando cerca de dois terços do volume de papel vendido pelo
Grupo.

Para além do aumento do volume de produtos premium e do crescimento das marcas próprias, a
melhoria do mix passou também pelo crescimento do peso do cut size nas vendas totais do Grupo.

60%

Cut size

57%

Folio

26%

25%
Reels

15%

17%

1º Semestre 2014

1º Semestre 2013
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Quadro resumo de indicadores operacionais

Pasta e papel
(em 000 tons)

Produção BEKP
Vendas BEKP
Produção UWF
Vendas UWF
Foex – BHKP
Euros /ton
Foex – A4‐B copy
Euros / ton

2º
Trimestre
2014

1º
Trimestre
2014

%

1º Semestre
2014

1ºSemestre
2013

%

358

345

3,6%

703

706

‐0,5%

75

60

24,5%

135

135

0,1%

378

388

‐2,6%

765

759

0,9%

377

365

3,1%

742

737

0,7%

548

561

‐2,3%

554

610

‐9,1%

827

832

‐0,7%

829

853

‐2,8%

2º
Trimestre
2014

1º
Trimestre
2014

%

1º Semestre
2014

1ºSemestre
2013

%

583

588

‐0,9%

1.170

1.154

1,4%

531

537

‐1,1%

1.068

1.054

1,3%

Energia

Produção (GWh)
Vendas (GWh)
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3. Investimentos

O projecto integrado de produção florestal, de pasta de celulose e de energia que a Portucel tem
vindo a desenvolver em Moçambique continua a evoluir e está agora na fase de início do
crescimento acelerado das operações florestais.

Para apoiar esta fase de desenvolvimento do projecto florestal, está em curso a construção, na
Província da Zambézia, do primeiro viveiro de grande dimensão e obedecendo aos melhores padrões
internacionais, do Grupo em Moçambique, destinado a produzir as plantas selecionadas durante a
fase de ensaios que tem vindo a ser realizada nos últimos anos.

Os relatórios preliminares do Estudo de Impacto Ambiental e Social foram concluídos, seguindo‐se o
processo de consulta pública e de aprovação.

O reforço da sustentabilidade das operações florestais passa pelo planeamento e desenvolvimento
de projetos de inclusão das comunidades locais, implementação dos respectivos investimentos e
fomento do tecido empresarial associado ao projecto. Nesse sentido, a Portucel Moçambique está a
trabalhar estreitamente com a IFC ‐ International Finance Corporation ‐ instituição do grupo do
Banco Mundial, na sequência do acordo de cooperação assinado em Outubro de 2013.

Neste contexto de desenvolvimento inclusivo, a Portucel Moçambique instalou, na atual campanha
agrícola, cerca de 300 hectares de campos de demonstração, com culturas essenciais à segurança
alimentar e à geração de rendimento como o milho, a soja e o feijão.

O Grupo está também a desenvolver um projecto de expansão de capacidade da sua fábrica de
pasta de Cacia, tendo celebrado um contrato de investimento com a Agência para o Investimento e
Comércio Externo de Portugal (AICEP), sendo o montante total de investimento previsto de 56,3
milhões de euros. A AICEP aprovou um conjunto de incentivos financeiros e fiscais, nomeadamente
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um incentivo financeiro reembolsável de 11,3 milhões de euros e um incentivo fiscal de 6,8 milhões
de euros. O contrato inclui um prémio de realização, que corresponde à conversão do
incentivo reembolsável atribuído, em incentivo não reembolsável, até ao limite de 75%, mediante o
cumprimento de objectivos contratuais. O Grupo prevê que o projecto esteja concretizado no final
do primeiro semestre de 2015.

4. Evolução da dívida

Em 30 de Junho de 2014, a dívida líquida do Grupo situou‐se em € 391,0 milhões, apresentando um
aumento de € 84 milhões face ao final do ano de 2013. A forte geração de cash flow livre, que no
período se situou em € 119,2 milhões, permitiu efectuar um pagamento de € 200,8 milhões em
dividendos e reservas aos accionistas, assim como a aquisição de acções próprias, num valor de € 2,5
milhões, sem qualquer impacto significativo na situação financeira do Grupo. De facto, no final do
semestre, o rácio de Dívida líquida / Ebitda situava‐se em 1,2, um valor um pouco acima do registado
no ano anterior e ainda bastante inferior à média das empresas do sector.

O endividamento bruto situou‐se em € 782,2 milhões e as disponibilidades de caixa e outras
aplicações em € 391, 2 milhões. A dívida não corrente totalizou € 602,5 milhões (que compara com €
771,6 milhões no final do ano). A autonomia financeira no final do semestre era de 51,4%.

5. Mercado de Capitais

A generalidade das bolsas fechou o semestre em terreno positivo, destacando‐se, na Europa, a bolsa
de Madrid, com o índice Ibex 35 a ganhar 10,15%. Depois de um desempenho muito positivo ao
longo do 1º trimestre, valorizando‐se 16%, a praça portuguesa acabou por ser negativamente
afectada pelas grandes correcções sofridas no final do Junho por alguns bancos e empresas do
sector financeiro, encerrando o semestre com uma valorização de apenas 3,7%.
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A nível internacional, as acções do sector de pasta e papel foram sendo penalizadas ao longo do
trimestre, tendo alguns dos grandes produtores de pasta registando perdas significativas nas suas
cotações. Com as novas capacidades de pasta a chegar ao mercado e a sazonalidade de consumo
nos meses de Verão, verificou‐se uma maior pressão sobre as acções do sector.

Contrariando este cenário, o desempenho da Portucel em bolsa ao longo do ano tem sido muito
positivo, apresentando uma valorização de mais de 17% e fechando o semestre com uma valor 3,421
€/acção. A Sociedade viu as suas acções atingirem sucessivos novos máximos, o último do quais no
dia 6 de Junho, ao transaccionar a 3,762 €/acção. O volume médio de transacções diárias registado
desde o início do ano foi também mais elevado do que média diária transacionada em 2013.

Em 12 de Junho, a Portucel procedeu ao pagamento do dividendo relativo ao ano de 2013 assim
como à distribuição de reservas, aprovada na Assembleia Geral Anual, num total de 0,28 € / acção
(valor bruto).
Portucel vs. Índices Europeus em 2014
(31‐12‐2013 = 100)
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6. Perspectivas futuras

Como é normal, a evolução dos mercados de pasta e de papel, continuará a ser influenciada de
forma determinante pelo comportamento das principais economias e, de forma crescente, também
pelo desempenho das economias dos países emergentes.

Embora algumas das principais preocupações e factores de incerteza, associados, em especial, ao
excessivo endividamento dos países periféricos da zona euro, assim como dos Estados Unidos,
continuem lentamente a reduzir‐se, a economia mundial tarda em encontrar um rumo definido,
susceptível de estabelecer o ambiente propício ao investimento, à redução do desemprego e ao
crescimento sustentado.

Apesar de uma certa deterioração ocorrida no 2º trimestre do ano, o mercado de pasta BEKP
continua a mostrar‐se bastante resiliente. Estima‐se que o bom nível de procura por parte do
mercado Chinês aumente ainda mais nos próximos meses e se mantenha relativamente forte até ao
final do ano, o que poderá contribuir de forma positiva para o equilíbrio do mercado. De igual modo,
o spread historicamente elevado entre os preços da pasta de fibra longa e da pasta de fibra curta,
continuará, em vários sectores de produção de papel, a provocar um efeito de substituição em favor
desta última.

Adicionalmente, é expectável que o segmento papeleiro tissue continue a crescer, sobretudo nas
chamadas economias emergentes como a China, a Turquia e a América Latina, o que também deverá
contribuir para manter o dinamismo do mercado.

No entanto, alguma incerteza quanto à evolução da economia chinesa e do mercado de papel em
termos gerais, o arranque das novas capacidades de pasta BEKP previstas para 2015 e 2016, a
evolução da relação cambial entre o real, o peso uruguaio, o euro e o dólar, são factores que
poderão impactar o balanço entre a oferta e a procura de pasta BEKP.
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No mercado de papel UWF, o Grupo mantém um bom nível na sua carteira de encomendas ‐ o
segundo melhor de sempre ‐ apesar da tendência positiva verificada desde o início do ano começar a
dar sinais de abrandamento. Nos próximos meses, deverá assistir‐se a algum endurecimento das
condições de mercado, associado a factores de sazonalidade.

Setúbal, 21 de Julho de 2014
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7. Demonstrações financeiras:

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS CONSOLIDADOS SEPARADA

Valores em Euros

Junho 2014

Junho 2013

2º Trimestre
2014

2º Trimestre
2013

(não
auditado)

(não
auditado)

(não
auditado)

(não
auditado)

745.028.347

754.312.248

381.797.252

398.389.541

2.141.622

1.765.712

37.364

823.694

49.331

-

49.230

(3.356.974)

2.979.381

8.480.574

942.008

7.171.189

1.205.774

3.152.709

4.223

1.163.980

-

-

Réditos
Vendas
Prestações de Serviços
Outros Rendimentos e G.Operacionais
Ganhos na alienação de ativos não correntes
Outros proveitos operacionais
Variação de justo valor nos ativos biológicos
Variação de justo valor nos Investimentos
financeiros
Gastos e Perdas
Inventários Consumidos e Vendidos
Variação da Produção
Materiais e serviços consumidos
Gastos com o Pessoal
Outros Gastos e Perdas
Provisões Líquidas
Depreciações, amortizações e perdas por Imparidade
Resultados Operacionais
Resultados apropriados de associados e emp. conjun

(341.476.713)

(332.568.598)

(167.860.409)

(176.972.807)

10.732.703

5.821.958

(4.406.794)

425.100

(198.033.926)

(202.124.708)

(101.105.576)

(106.973.110)

(59.905.731)

(61.259.498)

(29.808.150)

(29.668.062)

(4.534.623)

(2.522.770)

583.783

(1.263.186)

5.997.482

204.130

6.051.627

242.950

(51.927.193)

(50.520.044)

(25.917.539)

(23.502.086)

112.256.454

124.741.713

60.367.021

66.480.230

‐

‐

‐

‐

(16.059.531)

(7.779.891)

(8.795.157)

(4.693.015)

Resultados antes de impostos

96.196.923

116.961.823

51.571.864

61.787.215

Imposto sobre rendimento

(5.610.295)

(19.283.200)

(1.826.176)

(8.789.400)

Resultados após imposto

90.586.628

97.678.623

49.745.688

52.997.815

(4.179)

(5.530)

(810)

4.816

90.582.449

97.673.093

49.744.878

53.002.630

Resultados Financeiros

Interesses Não Controlados
Resultado líquido do período
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DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA
Valores em Euros
ATIVO
Ativos não correntes
Goodwill
Outros ativos intangíveis
Ativos fixos tangíveis
Ativos biológicos
Outros ativos financeiros
Investimentos em associadas
Ativos Detidos para Venda
Outros Ativos
Ativos por impostos diferidos

30‐06‐2014

31‐12‐2013

30‐06‐2013

376.756.383
4.832.418
1.269.798.081
112.545.079
229.136
‐
‐
‐
24.507.579
1.788.668.677

376.756.383
3.350.257
1.316.186.000
111.339.306
229.136
‐
‐
‐
30.726.594
1.838.587.676

376.756.383
3.319.672
1.356.021.618
112.208.634
126.032
‐
‐
‐
35.846.353
1.884.278.691

209.071.490
208.360.368
55.115.863
391.200.263
863.747.984
2.652.416.661

202.925.486
200.812.149
53.050.496
524.293.683
981.081.814
2.819.669.491

218.626.211
210.436.544
70.495.333
484.536.999
984.095.087
2.868.373.778

767.500.000
(96.772.971)
39.347
83.644.527
(1.017.288)

767.500.000
(94.305.175)
213.354
75.265.842
(1.296.817)

767.500.000
(92.400.846)
(636.076)
75.265.842
(749.166)

520.260.425
90.582.449
1.364.236.489
249.342
1.364.485.831

522.172.435
210.037.752
1.479.587.391
238.543
1.479.825.935

611.255.961
97.673.093
1.457.908.808
240.768
1.458.149.576

105.114.091
‐
45.062.884
602.537.596
44.174.945
796.889.516

99.279.735
‐
49.317.391
771.632.455
46.259.136
966.488.718

166.804.216
3.873.068
28.416.345
783.119.690
49.004.201
1.031.217.520

Passivo Total

179.702.381
226.066.631
85.272.303
491.041.315
1.287.930.830

59.702.381
201.052.536
112.599.923
373.354.839
1.339.843.557

59.702.381
232.124.638
87.179.662
379.006.682
1.410.224.202

Capital Próprio e passivo total

2.652.416.661

2.819.669.491

2.868.373.778

Ativos correntes
Inventários
Valores a receber correntes
Estado
Caixa e Equivalentes de caixa
Ativo Total
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
Capital e Reservas
Capital Social
Ações próprias
Reservas de justo valor
Reserva Legal
Reservas de conversão cambial
Resultados Líquidos de Exercícios
anteriores
Resultado Líquido Exercício
Interesses Não Controlados
Passivos não correntes
Passivos por impostos diferidos
Obrigações com pensões de reforma
Provisões
Passivos remunerados
Outros passivos
Passivos correntes
Passivos remunerados
Valores a pagar correntes
Estado
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