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)

Rubricas do Balanço
ACTIVO
Imobilizado (líquido)
Imobilizações incorpóreas
Imobilizações corpóreas
Investimentos financeiros
Dívidas de terceiros (líquido)
Médio e longo prazo
Curto prazo
CAPITAL PRÓPRIO
Valor do Capital social
Nº acções ordinárias (4)
Nº acções de outra natureza
Valor das Acções próprias
Nº acções com voto
Nº acções pref. sem voto
Interesses Minoritários
PASSIVO
Provisões para riscos e encargos
Dívidas a terceiros
Médio e longo prazo
Curto prazo
TOTAL DO ACTIVO (líquido)
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO
TOTAL DO PASSIVO
Rubricas da Demonstração de Resultados
Vendas e Prestação de serviços
Variação da produção
CMVMC e dos Serviços prestados
Resultados brutos
Resultados operacionais
Resultados Financeiros (líquido)
Resultados correntes
Resultados extraordinários
Imposto sobre o rendimento (2)
Interesses Minoritários
Resultado líquido ao trimestre
Resultado líquido ao trimestre por acção
Autofinanciamento (3)
(1)

(2)
(3)

Início: 01/01/2004 Fim: 30/09/2004
Individual
n-1

n

Var. (%)

58.793.513
31.584
73.948
58.687.981
380.166.292
373.716.424
6.449.868

265.838.936
92.436
122.162
265.624.338
7.865.675

(77,88%)
(65,83%)
(39,47%)
(77,91%)
4733,23%

7.865.675

118.332.445
118.332.445

12.402.691
39.459.495
13.467.543
25.991.952
439.359.504
386.572.916
52.786.588

n

Autofinanciamento = Resultado líquido + Amortizações + Provisões

Var. (%)

(18,00%)

1.023.459.830
309.069.150
316.824.732
397.565.948
123.256.119
25.998.244
97.257.875

712.709.412
314.488.424
332.206.583
66.014.405
113.419.231
23.274.892
90.144.339

43,60%
(1,72%)
(4,63%)
502,24%
8,67%
11,70%
7,89%

118.332.445
118.332.445

0,00%
0,00%

118.332.445
118.332.445

118.332.445
118.332.445

0,00%
0,00%

2.653.280
2.653.280

(100,00%)
(100,00%)

2.727.975
0

2.653.280
2.653.280

2,82%
(100,00%)

193.120.337

7.315.655

2539,82%

34.554.445
594.852.977
322.637.489
272.215.488
1.307.428.325
386.572.916
727.735.072

17.208.913
786.216.375
600.470.382
185.745.993
1.152.785.998
236.280.427
909.189.916

100,79%
(24,34%)
(46,27%)
46,55%
13,41%
63,61%
(19,96%)

n
329.316.142
(1.505.415)
183.692.585
144.118.142
34.111.952
(9.470.280)
24.641.672
187.733.764
44.002.410
6.056.480
162.316.546
1,37
219.926.990

Consolidada
n-1
319.941.647
(4.906.259)
175.925.196
139.110.192
38.023.804
(1.564.756)
36.459.048
16.277.296
23.316.881
243.250
29.176.213
0,25
83.431.995

Var. (%)
2,93%
69,32%
4,42%
3,60%
(10,29%)
(505,22%)
(32,41%)
1053,35%
88,71%
2389,82%
456,33%
456,33%
163,60%

36.860.121
23.200.268
13.659.853
273.723.904
236.280.427
37.443.477

7,05%
(41,95%)
90,28%
60,51%
63,61%
40,98%

Individual
n-1
539.429
636.779

Var. (%)
(15,29%)

1.424.821
(885.392)
(4.471.508)
27.636.754
23.165.246
139.155.566
4.266

337.338
322,37%
299.441 (395,68%)
(1.794.848) (149,13%)
30.931.401
(10,65%)
29.136.553
(20,49%)
39.660 #########

162.316.546
1,37
162.929.698

29.176.213
0,25
29.310.252

456,33%
456,33%
455,88%

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);
Estimativa de imposto sobre o rendimento

Consolidada
n-1

n

EVOLUÇÃO DA ACTIVIDADE NO TRIMESTRE

Como é do conhecimento do mercado, a Semapa adquiriu em Junho do corrente ano 30% do capital social da
Portucel – Empresa Produtora de Pasta e Papel SA por cerca de 334 milhões de euros.
Durante o terceiro trimestre, a Semapa Investments BV uma subsidiária da Semapa - Sociedade de Investimento e
Gestão SGPS, SA lançou uma OPA sobre as acções da Portucel.
Já após o termo do trimestre - a 4 de Outubro - em resultado da OPA, a Semapa Investments BV procedeu à
liquidação financeira das acções Portucel correspondente a 30,37% do capital, pelo montante de cerca de 361milhões
de euros. As acções adquiridas em OPA e o correspondente passivo bancário, não estão contabilizadas nas
demonstrações financeiras em análise por a operação ter ficado concluída após 30 de Setembro.
Assim, nas Demonstrações Financeiras referentes ao 3º trimestre, e à semelhança do 1º semestre, o Grupo Semapa
utilizou o método da equivalência patrimonial na relevação contabilística da participação financeira de 30% na
Portucel em resultado da privatização, sendo essa a razão principal do aumento do valor da rubrica dos Investimentos
Financeiros Consolidados relativamente a igual período do ano anterior. Esta aquisição originou um aumento do
endividamento bruto.
A alienação pelo Grupo Semapa (1º semestre de 20004) ao grupo CRH de 45.1% do capital social da Secil por cerca
de 333 milhões de euros sujeitos a ajustamento, é responsável pelo aumento da rubrica Interesses Minoritários nas
Demonstrações Financeiras Consolidadas. Esta operação originou ainda uma diminuição do endividamento bruto e
um proveito extraordinário de cerca de 139.1 milhões de euros.
Procedeu-se igualmente à alienação das acções da Cimpor (cerca de 9%) naquele semestre por cerca de 251
milhões de euros, o que se reflectiu nas demonstrações financeiras provocando uma diminuição do endividamento
bruto e um proveito extraordinário de cerca de 39.4 milhões de euros.
Globalmente, o desempenho do Grupo Semapa no 3º trimestre foi positivo.
As Vendas e Prestações de Serviços Consolidadas, à data de 30 de Setembro , atingiram 329,3 milhões de euros e
apresentam um crescimento de 3% relativamente ao período homólogo do ano transacto. Esta performance nas
Vendas é, essencialmente, devida ao crescimento nas Vendas de cimento e clínquer.
O EBITDA decresceu ligeiramente (0.6%) quando comparado com igual período do ano devido essencialmente aos
custos incorridos pela Semapa com a operação de aquisição da Portucel. Com efeito as Demonstrações Financeiras
Consolidadas do Grupo Secil evidenciam crescimento de 1% do EBITDA.
O agravamento dos Resultados Financeiros, relativamente a igual período do ano anterior, é explicado
essencialmente pelo não recebimento de dividendos da Cimpor devido à alienação desta participação, como referido
anteriormente, em data anterior ao respectivo pagamento.
O Cash- Flow acumulado no 3º trimestre ascendeu a 219,9 milhões de euros, que compara com 83,4 milhões no
período homólogo de 2003. Em termos acumulados os Resultados Líquidos atingiram 162,3 milhões de euros contra
29.1 milhões de euros em igual período do ano anterior. O aumento tanto do Cash-Flow como dos Resultados
Líquidos é explicado essencialmente pelas mais-valias realizadas com as alienações das participações accionistas na
Secil e na Cimpor referidas anteriormente.
Dado o endividamento inerente à aquisição da participação na Portucel - Empresa Produtora de Pasta e Papel, SA, e
sem prejuízo da decisão que venha a ser tomada pela Assembleia Geral, não se prevê que estes resultados dêem
origem a uma distribuição de dividendos superior à dos anos anteriores.

(Pessoas que assumem responsabilidade pela informação, cargos que desempenham e respectivas assinaturas)

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

