
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. FONTES PEREIRA DE MELO, 14 - 10º 1050 - 121 LISBOA                                       NIPC: 502 593 130

Período de referência: Valores de referência em 000Esc             em Euros

          1º Trimestre               3º Trimestre               5º Trimestre(1)           Início: 01/01/2001   Fim: 31/03/2001

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

ACTIVO

  Imobilizado (líquido) 45.123.098 38.962.885 15,81% 159.966.025 142.337.678 12,38%

    Imobilizações incorpóreas 34.471 11.223 207,15% 37.977.832 58.723.340 (35,33%)

    Imobilizações corpóreas 7.890 13.270 (40,54%) 71.489.598 55.467.385 28,89%

    Investimentos financeiros 45.080.737 38.938.392 15,77% 50.498.595 28.146.953 79,41%

  Dívidas de terceiros (líquido) 970.192 5.899.118 (83,55%) 17.902.508 16.309.675 9,77%

    Médio e longo prazo 248.415 548.094 (54,68%)

    Curto prazo 970.192 5.899.118 (83,55%) 17.654.093 15.761.581 12,01%

CAPITAL PRÓPRIO

  Valor do Capital social 23.723.525 23.666.489 0,24% 23.723.525 23.666.489 0,24%

    Nº acções ordinárias (4) 118.332.445 23.666.489 400,00% 118.332.445 23.666.489 400,00%

    Nº acções de outra natureza

  Valor das Acções próprias 311.405 125.656 147,82% 311.405 125.656 147,82%

    Nº acções com voto (4) 1.553.280 125.656 1136,14% 1.553.280 125.656 1136,14%

    Nº acções pref. sem voto

Interesses Minoritários 37.912.915 32.867.841 15,35%

PASSIVO

  Provisões para riscos e encargos 1.175.199 2.121.531 (44,61%)

  Dívidas a terceiros 9.929.182 9.658.393 2,80% 113.072.418 98.411.381 14,90%

    Médio e longo prazo 4.800.000 4.800.000 88.424.011 65.425.453 35,15%

    Curto prazo 5.129.182 4.858.393 5,57% 24.648.407 32.985.928 (25,28%)

TOTAL DO ACTIVO (líquido) 46.102.599 44.874.722 2,74% 191.902.271 171.721.461 11,75%

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO 36.104.785 35.155.809 2,70% 36.104.785 35.155.809 2,70%

TOTAL DO PASSIVO 9.997.814 9.718.913 2,87% 117.884.571 103.697.811 13,68%

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

Vendas e Prestação de serviços 22.158.099 23.380.135 (5,23%)

Variação da produção (433.379) (190.195) (127,86%)

CMVMC e dos Serviços prestados 19.482 19.087 2,07% 11.586.240 10.866.744 6,62%

Resultados brutos (19.482) (19.087) (2,07%) 10.138.480 12.323.196 (17,73%)

Resultados operacionais (107.364) (103.033) (4,20%) 4.429.989 6.241.489 (29,02%)

Resultados Financeiros (líquido) 1.066.392 1.697.016 (37,16%) (1.024.387) (673.912) (52,01%)

Resultados correntes 959.028 1.593.983 (39,83%) 3.405.602 5.567.577 (38,83%)

Resultados extraordinários (20) (252) 92,06% 111.873 77.350 44,63%

Imposto sobre o rendimento (2) 4.640 4.800 (3,33%) 1.596.262 2.602.713 (38,67%)

Interesses Minoritários 966.845 1.453.283 (33,47%)

Resultado líquido ao trimestre 954.368 1.588.931 (39,94%) 954.368 1.588.931 (39,94%)

Resultado líquido ao trimestre por acção 8$ 67$ (87,99%) 8$ 67$ (87,99%)

Autofinanciamento (3) 958.221 1.591.706 (39,80%) 3.905.713 5.053.984 (22,72%)
(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
(4) O stock split ocorreu em Setembro de 2000. Assim, os valores de 2001 não são directamente comparáveis com os de 2000

Rubricas do Balanço

Rubricas da Demonstração de Resultados



EVOLUÇÃO DA ACTIVIDADE NO TRIMESTRE
(Resumo da actividade da empresa por forma a permitir aos investidores formar uma opinião sobre a actividade desenvolvida pela empresa

 ao longo do trimestre).

A Semapa encerrou o trimestre com um resultado líquido de 954.368 contos, e um resultado líquido consolidado, depois de
interesses minoritários de igual montante. As vendas e prestações de serviços consolidadas totalizaram 22,1 milhões de
contos. O resultado operacional consolidado antes de amortizações e provisões ( EBITDA )  atingiu 7,4 milhões de contos.

A diminuição dos resultados face a igual período do ano anterior deveu-se essencialmente aos seguintes factores:

1) Condições climatéricas extremamente adversas registadas no período em análise provocaram uma diminuição do volume
de vendas consolidado de 5.2% enquanto que o valor das vendas de cimento, principal actividade do Grupo diminuiu 11.1%.

2) Aproveitou-se  a circunstância das condições climatéricas referidas, para realizar as manutenções anuais num dos fornos
do Outão, noutro da Maceira e em ambos os fornos da Cibra com os consequentes agravamento de custos .
Realizou-se também uma paragem na Societé des Ciments de Gabès, na Tunísia, com o objectivo de melhorar
a eficiência de uma das linhas.

3) Subida acentuada da taxa de juro relativamente ao primeiro trimestre do ano anterior: a Lisbor a 3 meses para a
média do trimestre, calculada na base 360 dias, subiu 120 pontos base.   

4) Reforço da posição accionista na Cimpor, dado que foram  adquiridas após 31 de Março de 2000  cerca de 5.6
milhões de acções por cerca de 21.1 milhões de contos e consequente aumento de igual montante do passivo 
financeiro. Por este motivo os resultados estão prejudicados pelos inerentes encargos financeiros.

A Cimpor pagará dividendos durante o mês de Maio e a Secil receberá de dividendos brutos pelas acções que detêm , cerca
de 1.6 milhões de contos.

(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 ( ).

* 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.


