
INFORMAÇÃO TRIMESTRAL INDIVIDUAL/CONSOLIDADA (Não Auditada)
(aplicável às entidades sujeitas à disciplina normativa contabilística do Plano Oficial de Contabilidade)

Empresa: SEMAPA - SOCIEDADE DE INVESTIMENTO E GESTÃO, SGPS, S.A.  SOCIEDADE ABERTA

Sede: AV. DAS FORÇAS ARMADAS, 125 - 7º 1600 - 079 LISBOA NIPC: 502 593 130

Período de referência: Valores de referência em Euros

      1º Trimestre               3º Trimestre               5º Trimestre(1)           Início: 01/01/2004   Fim: 31/03/2004

Individual Consolidada
n n-1 Var. (%) n n-1 Var. (%)

ACTIVO

  Imobilizado (líquido) 272.330.053 241.882.558 12,59% 700.658.158 906.882.919 (22,74%)

    Imobilizações incorpóreas 2.256.883 91.669 2361,99% 306.876.336 321.925.581 (4,67%)

    Imobilizações corpóreas 96.063 92.938 3,36% 321.619.899 326.266.669 (1,42%)

    Investimentos financeiros 269.977.107 241.697.951 11,70% 72.161.923 258.690.669 (72,10%)

  Dívidas de terceiros (líquido) 48.065.199 21.000.053 128,88% 116.156.868 102.674.591 13,13%

    Médio e longo prazo 30.000 23.789.435 12.235.243 94,43%

    Curto prazo 48.065.199 20.970.053 129,21% 92.367.433 90.439.348 2,13%

CAPITAL PRÓPRIO

  Valor do Capital social 118.332.445 118.332.445 118.332.445 118.332.445

    Nº acções ordinárias (4) 118.332.445 118.332.445 118.332.445 118.332.445

    Nº acções de outra natureza

  Valor das Acções próprias 2.653.280 (100,00%) 2.727.975 2.653.280 2,82%

    Nº acções com voto 2.653.280 (100,00%) 2.653.280 (100,00%)

    Nº acções pref. sem voto

Interesses Minoritários 7.215.278 7.360.578 (1,97%)

PASSIVO

  Provisões para riscos e encargos 2.189.036 34.882.269 17.364.952 100,88%

  Dívidas a terceiros 68.829.663 49.273.870 39,69% 774.216.514 780.183.500 (0,76%)

    Médio e longo prazo 16.846.835 28.356.585 (40,59%) 589.569.064 572.055.851 3,06%

    Curto prazo 51.982.828 20.917.285 148,52% 184.647.450 208.127.649 (11,28%)

TOTAL DO ACTIVO (líquido) 320.441.968 264.497.802 21,15% 1.165.571.669 1.126.630.905 3,46%

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO 248.653.418 214.213.873 16,08% 248.653.418 214.213.873 16,08%

TOTAL DO PASSIVO 71.788.550 50.283.929 42,77% 909.702.973 905.056.454 0,51%

Individual Consolidada
n n-1 Var. (%) n n-1 Var. (%)

Vendas e Prestação de serviços 229.210 334.249 (31,43%) 106.504.846 103.307.483 3,09%

Variação da produção (128.347) (1.937.378) 93,38%

CMVMC e dos Serviços prestados 638.271 70.498 805,37% 58.832.099 55.912.271 5,22%

Resultados brutos (409.061) 263.751 255,09% 47.544.400 45.457.834 4,59%

Resultados operacionais (1.325.426) (482.614) (174,63%) 13.704.535 11.782.502 16,31%

Resultados Financeiros (líquido) 12.206.034 5.310.999 129,83% (1.823.060) (3.551.385) 48,67%

Resultados correntes 10.880.608 4.828.385 125,35% 11.881.475 8.231.117 44,35%

Resultados extraordinários 847.177 27.874 (2939,31%) 4.362.778 2.538.627 71,86%

Imposto sobre o rendimento (2) 4.421.058 5.812.478 (23,94%)

Interesses Minoritários 95.410 101.007 (5,54%)

Resultado líquido ao trimestre 11.727.785 4.856.259 141,50% 11.727.785 4.856.259 141,50%

Resultado líquido ao trimestre por acção 0,10 0,04 141,50% 0,10 0,04 141,50%

Autofinanciamento (3) 11.878.962 4.876.346 143,60% 29.353.975 23.061.487 27,29%
(1) Aplicável no primeiro exercício económico das sociedades que adoptem um exercício anual diferente do correspondente 
   ao ano civil (Art.65.º- A do Código das Sociedades Comerciais);
(2) Estimativa de imposto sobre o rendimento
(3) Autofinanciamento = Resultado líquido + Amortizações + Provisões

Rubricas do Balanço

Rubricas da Demonstração de Resultados



EVOLUÇÃO DA ACTIVIDADE NO TRIMESTRE

Carlos Eduardo Coelho Alves - Administrador

José Alfredo de Almeida Honório - Administrador

NOTAS EXPLICATIVAS

* Os valores solicitados deverão ser expressos em milhares de escudos ou em euros, sem casas decimais.
* Os valores negativos deverão figurar entre parêntesis ( ).

* Todos os valores do trimestre deverão ser acumulados desde o início do exercício.

* O período definido como "n" diz respeito aos valores do trimestre em causa, enquanto que o período definido como "n-1" diz respeito aos valores do trimestre homólogo 
anterior.

O desempenho do Grupo manteve-se acima do verificado em igual período do ano anterior,
tendo as vendas e prestações de serviços registado um crescimento de 3% tendo-se situado
nos cerca de 106,5 milhões de euros. 
Chamamos no entanto a atenção para o facto das condições climatéricas registadas no 
primeiro trimestre de 2003, terem sido extremamente adversas sendo responsáveis por uma 
forte quebra da actividade, condições essas que já não ocorreram este ano.  
 
O EBITDA  do período foi de cerca de 31 milhões de euros, tendo aumentado  cerca de 4,5% 
acompanhando assim a tendência de crescimento das vendas e prestações de serviços. 
 
Os resultados líquidos obtidos no trimestre ascenderam a 11,7 milhões de euros 
representando cerca de 2,4 vezes os registados no ano anterior o que se deveu 
essencialmente a: 
 

□ Aumento significativo dos resultados líquidos da participada Enersis SGPS,SA os 
quais são registados pelo método da equivalência patrimonial. 

 
□ Obtenção de um resultado extraordinário positivo pela venda de um terreno que a 

subsidiária Secil era proprietária no Porto. 
 
A dívida líquida quedou-se pelos 455 milhões de euros tendo registado uma diminuição
relativamente a 31 de Dezembro do ano transacto. 
 
Conforme oportunamente  comunicado ao mercado, a Semapa acordou vender à sociedade 
CRH PLC (CRH), uma participação no capital social da SECIL que atribuirá à CRH 49% dos
direitos sobre aquela sociedade. Tendo em atenção o número de acções da SECIL
consideradas próprias, a CRH irá adquirir 45,126% da totalidade do capital social da SECIL. 
A compra e venda em apreço será feita tendo por pressuposto um valor da empresa
(Enterprise Value) à data de 31 de Dezembro de 2003, de 900 milhões de Euros para a sua
totalidade. O valor final de venda da participação em questão estará dependente do valor da 
dívida liquida que vier a ser apurado na data de fecho da transacção. 
 
Já após o encerramento do período, ocorreram dois factos relevantes: 
 

□ a Semapa através das suas subsidiárias Semapa Investments B.V, Secilpar, SL e
Ciminpart, SGPS, SA, sociedades por ela detidas directa e indirectamente a 100%,
alienou a totalidade da sua participação social na Cimpor – Cimentos de Portugal, 
SGPS, SA, representativa de 8.77 % do respectivo capital social. (Durante o 
trimestre tinha procedido à alienação de cerca de 0.22% do capital social da Cimpor
em várias operações de Bolsa, pelo que actualmente o Grupo já não detém acções
daquela Sociedade) 
Estas alienações foram realizadas por um valor global de 251 milhões de euro. 

 
□ A Sociedade tomou conhecimento, com grande satisfação, das notícias divulgadas

pela comunicação social, sobre a decisão tomada pelo Conselho de Ministros, no
sentido de ter sido, através da sua participada Seinpart – Participações SGPS, SA, 
declarada a vencedora do Concurso Público para privatização de uma participação 
de 30% no capital social da Portucel – Empresa Produtora de Pasta de Papel, SA. 
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