ANEXO IV
INFORMAÇÃO TRIMESTRAL CONSOLIDADA ( NÃO AUDITADA)
(Aplicável às entidades sujeitas à disciplina normativa contabilística das IAS/IFRS)

Empresa: REN -Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A.
Sede: Av. Estados Unidos da América, 55 - 1749-061 Lisboa
NIPC: 503 264 032

Valores de referência em euros

Período de referência:
X
1º Trimestre
Início: 01-01-2008

3º Trimestre

X

5º Trimestre (1)

Fim: 31-03-2008
Consolidada

Elementos do Balanço
Março 08
ACTIVO
Activos não correntes
Goodwill
Activos fixos tangíveis
Propriedades de investimento
Participação em "joint ventures"
Activos financeiros disponíveis para venda
Activos por impostos diferidos
Clientes e outras contas a receber

Activos correntes
Existências

Dezembro 07

Variação
%

3,276,403,527
3,774,086
2,666,593,894

3,273,965,016
3,774,086
2,654,319,577

0.1%
0.0%
0.5%

423,385,445

427,598,760

-1.0%

2,858,835

9,025,126

-68.3%

102,761,943

59,567,355

72.5%

12,699,759

19,415,844

-34.6%

64,329,565

100,264,268

-35.8%

767,344,339
3,075,064

695,568,510
3,072,802

10.3%
0.1%
5.4%

538,944,080

511,457,287

Imposto sobre o rendimento a receber

15,479,534

15,353,708

0.8%

Depósitos de garantia recebidos

67,132,142

39,764,708

68.8%

141,977,315

125,920,005

12.8%

534,000,000

534,000,000

-

534,000,000

534,000,000

-

Clientes e outras contas a receber

Instrumentos financeiros derivados
Caixa e equivalentes de caixa

736,204

CAPITAL PRÓPRIO
Capital social (montante em euros)
Nº de acções ordinárias
Nº de acções de outra natureza
Valor das acções próprias (montante em euros)
Nº de acções com voto
Nº de acções pref. sem voto
Ajustamentos incluídos no capital próprio(2)
Capital próprio atribuível a accionistas
Interesse minoritários

PASSIVO
Passivos não correntes
Empréstimos e locações financeiras
Passivos por impostos diferidos
Obrigações de benefícios de reforma e outros
Fornecedores e outras contas a pagar

8,570,005

8,669,942

1,019,606,551

997,104,290

-1.2%
2.3%

528,901

555,056

-4.7%

890,222,193
387,765,913

1,204,967,971
687,169,000

-26.1%
-43.6%

166,553,698

178,344,503

-6.6%

27,334,665

28,016,442

-2.4%

277,715,084

280,585,193

-1.0%

30,852,833

30,852,833

0.0%

2,124,820,216
1,744,959,528

1,758,236,267
1,369,904,696

20.8%
27.4%

Fornecedores e outras contas a pagar

236,875,713

288,778,229

-18.0%

Imposto sobre o rendimento a pagar

73,100,815

59,788,634

22.3%

Instrumentos financeiros derivados

2,752,018
67,132,142

39,764,708

68.8%

TOTAL DO ACTIVO

4,043,747,866

3,969,533,526

1.9%

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO

1,028,705,457

1,006,329,288

2.2%

TOTAL DO PASSIVO

3,015,042,409

2,963,204,238

1.7%

Provisões

Passivos correntes
Empréstimos e locações financeiras

Depósitos de garantia a pagar

Elementos da Demonstração dos resultados

Consolidada
Março 08

Vendas e prestação de serviços

Março 07

Var.%

126,286,782
89,385

137,958,504
77,410

-8.5%
15.5%

Fornecimentos e serviços externos

17,588,354

34,593,864

-49.2%

Custos com o pessoal

10,793,920

10,283,356

5.0%

Outros custos e proveitos operacionais

13,817,833

-4,999,428

-376.4%

Cash flow operacional ( EBITDA)

83,997,290

98,003,302

-14.3%

Amortizações e depreciações, provisões e perdas por imparidade

32,830,432

30,255,279

8.5%

Resultados operacionais

51,166,858

67,748,023

-24.5%

Resultados financeiros

17,859,983

16,145,392

10.6%

Resultados antes de imposto

33,306,875

51,602,631

-35.5%

Imposto sobre o rendimento

8,556,953

13,322,452

-35.8%

35,640

23,435

52.1%

24,714,282

38,256,744

-35.4%

Resultado líquido ao trimestre p/ acção básico (4)

0.046

0.072

-35.4%

Resultado líquido ao trimestre p/ acção diluído (4)

0.046

0.072

-35.4%

Custo das vendas

Interesses minoritários

Resultado líquido ao trimestre (3)

(1)Aplicável no primeiro exercício económico das sociedades que adoptem um exercício anual diferente do correspondente ao ano civil (art. 65º - A do Código das Sociedades Comerciais);
(2) Totalidade dos items de rendimento e gastos que, nos termos das IAS/IFRS ou interpretações decorrentes, sejam reconhecidas directamente em capital próprio;
(3) O resultado liquido ao trimestre refere-se ao acumulado até à data de reporte. No caso do 3º trimestre serão os valores acumulados ao longo dos 9 meses do exercício, apurados após
interesses minoritários;
(4) Calculado de acordo com o IAS 33.

Evolução da actividade no 1º trimestre de 2008
As vendas e prestações de Serviços atingiram €126,3 milhões, sendo €91,3 milhões respeitantes ao segmento da Electricidade e €33,6 milhões
respeitantes ao segmento do Gás.
O resultado líquido (incluindo interesses minoritários) foi de €24,8M, representando uma redução em relação ao trimestre homólogo de 2007
(€38,3M), que era expectável em face da redução dos ganhos comerciais autorizados pela ERSE, e da redução da remuneração dos terrenos hídricos
que passaram a ser remunerados à taxa de inflação.
Os ganhos permitidos da actividade de trading dos dois CAE’s remanescentes, deduzidos dos correspondentes custos operacionais, foram de €970 mil
euros.
Destaca-se ainda no trimestre, embora sem impacto na Demonstração de Resultados, a compra de 1% do capital da Enagas, efectuada durante o mês
de Janeiro.
A Dívida líquida, do Grupo, ascendia, em 30 de Março de 2008 a €1.990,8 milhões, uma subida de 3%, que fica a dever-se essencialmente à aquisição
da participação na Enagas. Os encargos financeiros líquidos agravaram-se em cerca de €2 Milhões, em virtude da continuação da subida das taxas de
juro internacionais.
Já em Abril, a REN recebeu o esperado montante de €466M relativo à amortização da totalidade do défice tarifário. A partir dessa altura ficarão
apenas em balanço os desvios tarifários.

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

(Assinatura ilegível)
Dr. Rui Manuel Janes Cartaxo
Administrador

(Assinatura ilegível)
Dr. Gerardo Gonçalves
Director Adjunto

(Repres. para as Relações com o Mercado)

(Contabilidade e Serviços Gerais)

Notas explicativas
- Os valores solicitados deverão ser expressos em euros, sem casas decimais.
- Os valores negativos deverão figurar entre parênteses().
- Todos os valores do trimestre deverão ser acumulados desde o início do exercício.

