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EnErgia natural 
para a vida
Powering life with nature

Há 25 anos que a GeneRG contRibui paRa 
um futuRo mais sustentável paRa todos. 
da natureza, aproveitamos os melhores recursos para fazer chegar  
a cerca de 836 mil habitantes a mais pura energia produzida  
a partir de fontes inesgotáveis como o sol, o vento e a água. energia 
limpa e renovável para o bem-estar e o conforto doméstico, para  
o desenvolvimento da indústria e de portugal, evitando a emissão  
de cerca de 431 mil toneladas de co2 por ano para a atmosfera. 

foR 25 yeaRs GeneRG contRibutes  
to a moRe sustainable futuRe foR all.
from the nature, we take the best resources to reach about 836 000 
inhabitants the purest energy produced from inexhaustible sources 
such as the sun, the wind and the water. clean, renewable energy  
to the welfare and domestic comfort, the development of industry  
and portugal, avoiding the emission of 431 thousand of co2  
per year to the atmosphere. 

Construindo o futuro  
das energias renováveis

Building tHE FuturE  
On rEnEWaBlE EnErgiES

rElatÓriO  
& COntaS
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2012
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GWh1000
inveStimento

invEStMEnt

495M€

395 Mil
toneladas/ano
THOUSAND
TONS/YEAR

436,4 MW

 
Caramulo 90 mw
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habitanteS abrangidoS 
(Consumo doméstico)

rESidEntS COvErEd 
(House consumption)

turbinaS eóliCaS
Wind turBinES

210

orgÃos soCiais generg sgPs 
a 27/02/2013 
gOvErning BOdiES at 27/02/2013



grupO gEnErg SínteSe informativa
Summary information

grupO gEnErg 
2012 EM nÚMErOS  
2012 in numberS

+ 15%

volume de negóCioS
turnOvEr

volume de negóCioS
turnOvEr

2011

2012

129.989

149.843

+17%

ebitda
EBitda

ebitda
EBitda

2011

2012

108.010

126.123

milhareS de euroS
THOUSANDS OF EUROS

+6,5%

Produção
prOduCtiOn

Produção
prOduCtiOn

2011

2012

1.022 * 

1.088*

GWh

GWh
* valoreS Sem eneoP 
valuES WitHOut EnEOp



rElatÓriO & COntaS 2012
annual rePort 9

+174%+ 2%

aCtivo LÍquido
net assets

CaPitais PrÓPrios
equity

2011 2012

83668

23 431

HaBitantes aBrangidos
reSident Covered

CoLaBoradores 
emPloyeeS 

eMissÕes de Co2 evitadas
Co2 emiSSionS avoided

eMPresas do gruPo
number of ComPanieS

Mil 
THOUSAND

Mil tons/ano 
THOUSAND TONS/YEAR

“Estes resultados 
são o culminar 
de um conjunto 
de esforços 
de diversos 
actores.”

	 “these	results	
represent	the	
culmination		
of	the	efforts	
made	by	various	
actors”	

767.178

782.540

8.976

24.363

 
tranCoSo 28 mw
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milhares de  euros  thousands of euros

eConomiC and finanCial data 
GRUPO GENERG CONSOLIDADO  GENERG GROUP CONSOLIDATED

 %12 11
Volume de Negócios  TurNoVer 149 843 129 989 15%

Vendas por Trabalhador  SaleS per employee 2 141 1 884 14%

Investimento  INVeSTmeNT  38 260 74 729 -49%

    

eBITDa  eBITDa 126 123 108 010 17%

resultados operacionais  operaTINg profIT 77 651 58 713 32%

resultados financeiros  fINaNcIal reSulTS -31 060 -30 760 1%

resultado líquido do exercício  NeT profIT for The year 33 973 19 866 71%

    

activo líquido  NeT aSSeTS 782 540 767 178 2%

passivo financeiro  fINaNcIal lIaBIlITIeS 634 590 653 193 -3%

capitais próprios  equITy 24 363 8 876 174%

       

    

roe (1)  roe (1)  139,4% 223,8% 

roI (2)  roI (2)  4,3% 2,6% 

margem líquida  NeT margIN 22,7% 15,3% 

    

estrutura financeira (3)  fINaNcIal STrucTure  (3) 26,05 73,59 

Solvabilidade (4)  SolVeNcy (4) 0,93 0,93 

autonomia financeira (5)  fINaNcIal auToNomy  (5) 3,1% 1,2% 

(1) Resultado líquido / capitais próprios
(2) Resultado líquido / activo líquido
(3) passivo financeiro / capitais próprios
(4) capitais permanentes / passivo
(5) capitais próprios / activo líquido

(1) net profit / equity
(2) net profit / net assets
(3) financial liabilities / equity
(4) fixed capital / liabilities
(5) equity / net assets

dadOS 
ECOnÓMiCO-FinanCEirOS

GRUPO GENERG SínteSe InformatIva
information Summary
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INDICADORES DE ACTIVIDADE 
aCtivity indiCatorS

DADOS DO BALANÇO
data from the balanCe Sheet

DADOS DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 
data from the Profit and loSS aCCount

2011

2012
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aprESEntaçãO
dO grupO gEnErg
PreSentation of the generg grouP

lusenerG

fundo  
novenerGia

Gdf - suez

17,98%

100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

74%

74%

74%

74%

74%

74% 26%

16%

26%

26%

26%

26%

74%

74%

74%

74%

74%

74%

74%

74%

74%

26%

26%

26%

26%

26%

26%

16%

26%

26%

central hidroeléctrica  
em funcionamento 
Hydro power plant in operation

parque eólico  
em funcionamento 
Wind farm in operation

central solar  
em funcionamento 
solar power plant in operation

participação 
de terceiros 
third parties participation

57,5% 42,5%

grupo
generg

generg
serviços

generg
novos  
desenvolviMentos

generg
expansão

generg
portfolio

paus - paGade

Hidrinveste

verGÃo

gv ProenÇa

carreço - outero

gv viana

cHaMinÉ

gv sines

Meadas

Megavento

caraMulo

gv CaraMuLo

GardunHa

gv gardunHa

pinHal interior - perdiGÃo

gv PinHaL

trancoso

gv tranCoso

MosQueiros

v seiXo aMareLo

cercosa

s.e.r.e.

talHadas  -  v. soeiro - fráGuas

g.P.e

soCiedade 
HidroeLéCtriCa

da greLa

soutinHo

HidroeLéCtriCa
do Monte

ManteiGas

HidroeLéCtriCa 
de Manteigas

porteirinHos

soL do aLenteJo ii

gv Beira BaiXa

gravitangLe

ferreira do alentejo

soL do aLenteJo i

eneoP

eneoP 2 eneoP 3

GRUPO GENERG SínteSe InformatIva
information Summary

Grela - doninHas
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pOrtFOliO dE  
aprOvEitaMEntOS da gEnErg 
 a 31 dE dEzEMBrO dE 2012

Portfolio of generg PlantS AT 31 DECEMBER 2012

nome PotênCia Produção anual em 2012  data iníCio exPloração 
naME pOWEr  (MW) annual prOduCtiOn in 2012 (gWH) OpErating Starting datE

taLHadas 5,2 11,6 MaiO MaY   1992

fráguas 3,2 4,5 MarçO MarCH 1993

vaLe soeiro 4,4 8,6 dEzEMBrO dECEMBEr 1993

CerCosa 4,2 4,5 dEzEMBrO dECEMBEr 1992

Paus 4,0 6,2 FEvErEirO FEBruarY 1993

Pagade 1,9 3,2 nOvEMBrO nOvEMBEr 1993

soutinHo 3,2 6,8 JulHO JulY 1993

greLa 0,6 1,9 JunHO JunE 1993

Manteigas 6,5 10,7 aBril april 2000

total 33,2 58,1 

aproveitamentos Hidroeléctricos  
HYdroeLeCtriC PoWer PLants in oPeration 

nome PotênCia Produção anual em 2012  data iníCio exPloração 
naME pOWEr  (MW) annual prOduCtiOn in 2012 (gWH) OpErating Starting datE

vergÃo 13,0 19,0 SEtEMBrO SEptEMBEr 2003

CarreÇo/outeiro 20,7 48,7 OutuBrO OCtOBEr 2004

CHaMiné 6,9 13,0 dEzEMBrO dECEMBEr 2004

Meadas 9,0 18,0 FEvErEirO FEBruarY 2005

doninHas 0,8 1,0 OutuBrO OCtOBEr 2005

CaraMuLo 90,0 179,9 dEzEMBrO dECEMBEr 2005

PinHaL interior 144,0 317,9 dEzEMBrO dECEMBEr 2005

PerdigÃo 2,0 3,9 JanEirO JanuarY 2007

gardunHa  114,0 299,3 SEtEMBrO SEptEMBEr 2008

tranCoso 28,0 75,1 MarçO MarCH 2008

Mosqueiros 8,0 22,6 MaiO MaY 2008

total 436,4 998,4 

parques Eólicos
Wind farMs in oPeration

nome PotênCia 20% Produção anual em 2012  total Produção anual em 2012 
naME pOWEr  (MW) 20% annual prOduCtiOn in 2012 (gWH) tOtal annual prOduCtiOn in 2012

total 946,0 384,8  1 924,0

EnEOp 2

nome PotênCia Produção anual em 2012  data iníCio exPloração 
naME pOWEr  (MW) annual prOduCtiOn in 2012 (gWH) OpErating Starting datE

CentraL soLar de ferreira 12,0 21,2 dEzEMBrO dECEMBEr 2009

CentraL soLar de PorteirinHos 6,0 10,6 MaiO MaY 2011

total 18,0 31,8 

Centrais Solares 
soLar PoWer PLants in oPeration

TOTAL 
GLOBAL DE 
PRODUÇÃO 
EM 2012  
total overall 
production  
in 2012

1473,1
GWh
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OrgãO SOCiaiS  
gEnErg SgpS  
a 27 dE FEvErEirO dE 2013

governing bodieS generg SgPS 
AT 27 FEBRUARY 2013

asseMBLeia-geraL 
GENERAL MEETING

PRESIDENTE 
CHAIRMAN 

dr. Rui manuel parente chancerelle de machete

SECRETáRIO 
SECRETARY

dr. antónio fernando pacheco castilho labisa

fisCaL ÚniCo 
STATUTORY AUDITOR
deloitte & associados, sRoc s.a.

CoMissÃo de fiXaÇÃo  
de reMuneraÇÕes 
REMUNERATION COMMITTEE
dr. Rui manuel parente chancerelle de machete
dr. antónio fernando pacheco castilho labisa
eng. antónio da costa cabral Gaivão

ConseLHo de adMinistraÇÃo 
BOARD OF DIRECTORS

PRESIDENTE 
CHAIRMAN 

eng. João antunes bártolo

ADMINISTRADOR-DELEGADO 
CHIEF ExECUTIVE 

eng. álvaro José coutinho brandão pinto

ADMINISTRADORES 
MEMBERS

eng. Hélder José de carvalho serranho 
dr. vitor José sobral pacheco
eng. carlos alberto martins pimenta 
eng. yves charles marie Joseph Jourdain 
dr. luís eduardo Henriques Guimarães 

seCretário geraL 
SECRETARY-GENERAL
dr. Ricardo marçal de Jesus

GRUPO GENERG SínteSe InformatIva
information Summary
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MiSSãO E Carta 
dE prinCípiOS
miSSion and Charter of PrinCiPleS

MissÃo
de acordo com as orientações estratégicas  
do Grupo, a GeneRG assume como sua  
missão principal:

·  construção e exploração de aproveitamentos 
de produção de electricidade a partir de fontes 
renováveis;

·  valorização de recursos endógenos naturais  
a nível nacional;

· Rentabilização dos capitais investidos;

· apoio ao desenvolvimento Regional;

·  apoio à criação de um “cluster industrial”  
em portugal virado às energias renováveis;

· incentivo às boas práticas ambientais;

· apoio ao desenvolvimento tecnológico do sector.

Misson
in keeping with the Group’s strategic guidelines, 
GeneRG’s main mission is to:

·  construct and operate electric power production 
facilities from renewable sources;

·  upgrade national endogenous natural resources;

·  Guarantee the profitability of investments;

·  support Regional development;

·  support the creation of an “industrial cluster” in 
portugal geared towards renewable energies;

·  encourage good environmental practices;

·  support technological development in the sector.

Carta de PrinCÍPios
a GeneRG assume na sua prática: 

·  Respeito pelos legítimos direitos dos outros, sejam 
eles os parceiros empresariais, os trabalhadores,  
os accionistas ou os cidadãos em geral;

·  compromisso de respeito pelos valores do 
ambiente e empenho activo no desenvolvimento 
sustentável;

· Respeito rigoroso e intransigente da lei.

CHarter of PrinCiPLes
GeneRG’s business practice is guided by:

·  Respect for the legitimate rights of others, 
whether these are business partners, employees, 
shareholders or citizens in general;

·  Respect for environmental values and an active 
commitment to sustainable development;

· strict and uncompromising respect for the law.
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pOrtFOliO gEnErg
generg Porfolio

grupo gENErg
TOTAL 487,6MW

1. pauS 4,0 MW

2. pagadE 1,9 MW

3. valE SOEirO 4,4 MW

4. FráguaS 3,2 MW

5. grEla 0,6 MW

6. talHadaS 5,2 MW

7. CErCOSa 4,2 MW

8. SOutinHO 3,2 MW

9. MantEigaS 6,5 MW

HÍDRICA
HYDRIC

33,2 MW

ESCRITÓRIOS
OFFICES

1.FErrEira 12,0 MW

2. pOrtEirinHOS 6,0 MW

SOLAR
SOLAR

18,0 MW

1. CarrEçO/OutEirO 20,7 MW

2. MEadaS 9,0 MW

3. vErgãO 13,0 MW

4. CHaMiné 6,9 MW

5. dOninHaS 0,8 MW

6. CaraMulO 90,0 MW

7. pinHal intEriOr 144,0 MW

8. gardunHa 114,0 MW

9. pErdigãO 2,0 MW

10. tranCOSO 28,0 MW

11. MOSquEirOS 8,0 MW

eólica
wind

436,4 MW

•  paredes  
de coura

• viana do castelo

• bragança

• vila real

• lamego

• vila nova de paiva

• trancoso

• guarda

• sabugal

• fundão

• oleiros

• proença- 
-a-nova

• sertã

•  vila velha  
de rodão

• lisboa

• sines

• setúbal

• ferreira do alentejo

• beja

• almodovar

• faro

•  castelo 
branco

• oliveira de frades
• vouzela

• viseu

• tondela

• aveiro

•  sever 
do vouga

• manteigas

•  castro 
daire

• resende

• porto

1

5 6

8

7

3

4

9

2

1

2

10

11

5

6

8

7

3

9

1

2

4

GRUPO GENERG SínteSe InformatIva
information Summary
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pOrtFOliO EnEOp 2
eneoP 2 Porfolio

1. CarrEçO/OutEirO 12 MW

2. tErra Fria 104 MW

3. SErra BarrOSO iii 16 MW

4. altO da COutada 100 MW

5. SalguEirOS-guilHadO 12 MW

6. FalpErra 44 MW

7. FOntE da MESa ii 10 MW

8. arMaMar 30 MW

9. SErra dE CHavãES 30 MW

10. SEndiM 40 MW

11. SErra dE SaMpaiO 20 MW

12. ranHadOS 10 MW

13. CinFãES 8 MW

14. BuStElO 18 MW

15. tEStOS ii 44 MW

16. SErra navE 38 MW

17. MOSquEirOS ii 20 MW

18. BEnESpEra 34 MW

19. pOuSaFOlES 28 MW

20. SãO COrnéliO 34 MW

21. trOviSCal 16 MW

22. Sra. daS nECESSidadES 8 MW

23. BalOCaS 28 MW

24. pEdraS lavradaS ii 20 MW

25. CadaFaz ii 18 MW

26. açOr ii 16 MW

27. vila nOva ii 24 MW

28. BravO 16 MW

29. MOuguEiraS 8 MW

30. BairrO 22 MW

31. lOurinHã ii 18 MW

32. MaravilHa i 6 MW

33. MaravilHa ii 4 MW

34. valE galEgOS 26 MW

35. MilagrES 6 MW

36. MalHanitO 58 MW

1. gEvanCaS 10 MW

2. lOurinHã i 18 MW

ENEOP

em construção

CONSTRUÍDOS

under construction

IN OPERATION

28 MW

946 MW

• porto

• aveiro

• lamego

• vila real

• guarda

• coimbra

• fátima

• lisboa

• faro

•  torres 
vedras

• fundão

• montalegre

• viana do castelo

1
2
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na linha do que aconteceu no ano de 2011, o exercício 
económico do Grupo GeneRG, em 2012, continuou 
a ser fortemente condicionado por um ambiente 
generalizado de crise económica e financeira, com uma 
severidade seguramente acrescida face às expectativas 
menos pessimistas que apontavam já para um início  
de recuperação durante o ano de 2013.

tal ambiente de depressão generalizada manifestou-se 
em três planos, que embora distintos, estão intimamente 
correlacionados:

·  um primeiro, de natureza e escala GloBal, que 
continua a evidenciar sérios riscos de terminar com 
uma recessão mundial;

·   um segundo, à escala europeia, onde o euRo 
continua fortemente afectado pela ameaça das 
dívidas soberanas de alguns dos países integrantes, 
com riscos sérios de agravamento no futuro 
próximo, induzidos por um crescimento económico 
quase incipiente na maioria dos países da uniÃo 
euRopeia ao qual parecem não escapar os seus 
dois motores fundamentais, a alemanha e a frança;

·   finalmente, no caso portuGuÊs, o facto  
de o programa de ajustamento, definido no âmbito  
da operação de ajuda ao país por parte da comissão 
europeia, do banco central europeu e do fundo 
monetário internacional, não ter conseguido ainda 
apresentar os resultados que estavam perspectivados 
no momento da sua elaboração e aprovação, tendo-se 
adensado os sinais de recessão, deixando antever 
que está ainda longe o momento em que o país 
voltará aos cenários de crescimento económico e 
em que poderá aceder, em condições normais, aos 
mercados financeiros. o reflexo mais grave de tal 
situação, em 2012, foi a dificuldade crescente de 
acesso ao crédito bancário, senão mesmo a total 
inexistência de alternativas de contratação de dívida, 
devido à descapitalização dos bancos portugueses 
e à indisponibilidade dos bancos estrangeiros de 

as had been the case in 2011, the activity of the 
GeneRG Group in 2012 continued to be heavily 
influenced by a generalised atmosphere of economic 
and financial crisis, the severity of which was certainly 
much worse than had originally been suggested by 
the least pessimistic forecasts, which had indicated 
that the recovery would begin in 2013.

this widespread atmosphere of depression was 
revealed at three levels, which, although quite distinct 
in themselves, are closely correlated:

·  firstly, at the GloBal level, where there is a 
serious risk that the crisis will end in world recession;

·  secondly, at the european level, where the 
euRo continues to be badly affected by the threat 
created by the sovereign debts of some of the 
countries using this currency. there are serious risks 
that this situation could worsen in the near future, 
caused by a barely incipient rate of economic growth 
in most of the member states of the euRopean 
union, a reality that would also seem to affect its 
two main driving forces, Germany and france;

·  finally, in the portuGuese case, the fact that 
the economic adjustment programme, established 
under the scope of the rescue operation offered to 
portugal by the european commission, european 
central bank and the international monetary 
fund, has not yet managed to produce the results 
envisaged when it was first drawn up and approved. 
in fact, the signs of recession have increased, 
and the country’s return to economic growth is 
still considered to be far off, as is the time when it 
will be able to access the financial markets under 
normal conditions. in 2012, the most serious effect 
of this situation was the increasing difficulty of 
gaining access to bank credit, not to mention the 
complete lack of alternative forms for contracting 
debts, due to the decapitalisation of portuguese 
banks and the reluctance of foreign banks to 

nOta  
intrOdutÓria
introduCtory note

1.1 
A ENVOLVENTE 
GLOBAL, 
EUROPEIA   
E NACIONAL
the global, 
euroPean 
and national 
environment

Apesar da envolvente de crise económica  
e financeira global e dos desafios colocados 
ao sector das energias renováveis em 2012, 
o Grupo GENERG conseguiu, atingir um 
desempenho satisfatório.
Despite the tough global economic environment and financial crisis  
and the challenges facing the renewable energy sector in 2012,  
the Group GENERG managed to achieve satisfactory performance.

01.
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assumirem o risco “país”, situação que apenas deixa 
como alternativa a afectação a 100% dos recursos 
próprios que estejam eventualmente disponíveis no seio 
das empresas, com as implicações económico- 
-financeiras que essa opção normalmente implica.

no âmbito do sistema eléctrico nacional, foi, ao longo 
do ano de 2012, preparado ou adoptado um conjunto 
de medidas legislativas, que condicionará de forma 
significativa os exercícios seguintes. 

em complemento desta actuação legislativa, foi 
também igualmente evidente um reforço, por parte dos 
agentes da administração fiscal, da agressividade para 
com os produtores em regime especial, nomeadamente 
em sede de imi, iva e iRc. após quase uma década 
de pacífica actividade em cumprimento estrito da 
legislação fiscal, os produtores foram confrontados 
com novas interpretações da legislação fiscal vigente, 
frequentemente infundadas, contraditórias entre si 
e completamente desalinhadas com a actividade 
consolidada de muitos anos de prática fiscal.

para além destas medidas de natureza fiscal, foi também 
evidente, durante o ano de 2012, a preocupação do poder 
político em dar início à concretização de um conjunto  
de reformas estruturais com a preocupação de regularizar 
situações menos favoráveis de alguns sectores  
da actividade económica, onde a aplicação de quadros 
legais e regulamentares vigentes ou de enquadramentos 
contratuais previamente assumidos, estaria a gerar 
situações de alegada falta de sustentabilidade futura. de 
entre esses sectores onde surgiu claramente explicitado 
este tipo de preocupações, encontra-se o sector eléctrico, 
no qual se insere a actividade do Grupo GeneRG. 

com efeito, a existência de um deficit no sector eléctrico, 
associado ao aumento do seu valor ao longo dos últimos 
anos, levou a que se tivesse considerado necessário 
não só corrigir agora essa trajectória de agravamento 
constante, mas também de se prever a sua eliminação 
total num prazo temporal de oito anos.  

1.2 
O SECTOR 
ELÉCTRICO 
NACIONAL
the national 
eleCtriCity SeCtor

assume the country risk. the only alternative left to 
companies in such a situation is a 100% allocation 
of own resources, if available, with the concomitant 
economic and financial consequences that such a 
choice normally implies.

in 2012, a series of legislative measures were 
prepared or adopted for the national electricity 
system, which will lead to significant constraints in 
forthcoming years. 

this new legislation was also accompanied by an 
increasingly aggressive policy, on the part of the tax 
authorities, towards special regime producers, namely 
with regard to the municipal property, value added and 
corporation taxes. after almost a decade of peaceful 
activity in strict compliance with fiscal requirements, 
producers were confronted with new interpretations of 
the tax laws in force, many of which were unfounded, 
contradictory and completely inconsistent with the 
normal taxation procedure built up over many years.

besides these new tax measures, 2012 was 
also marked by the clear concern of the political 
authorities to embark on a series of structural reforms 
designed to regularise the less favourable situations 
found in some sectors of economic activity, where 
the application of the laws and regulations in force 
or of previously agreed contractual frameworks 
was creating situations of an alleged lack of future 
sustainability. among those sectors where this type 
of concern has been clearly voiced is the electricity 
sector, in which the GeneRG Group conducts  
its activity. 

in fact the existence of a deficit in the electricity 
sector, associated with its ever greater value over 
the last few years, has led to its being considered 
necessary not only to correct this constantly 
worsening trajectory, but also to take measures to 
ensure its total elimination within eight years.  

pinhal interior 
parque eólico Wind farm
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sendo totalmente compreensível a bondade dos objectivos 
relativamente à correcção, a prazo, de uma situação 
deficitária do sector eléctrico, importa contudo assegurar 
que esse ajustamento se faz sem desrespeitar os quadros 
legais e regulamentares - com cobertura constitucional 
- que suportaram a decisão de investir por parte dos 
agentes económicos detentores de activos de produção 
de electricidade. na realidade, se a inexistência de deficit 
num sector é a prova de que os custos incorridos para 
assegurar a produção dos bens e serviços aí produzidos 
são correctamente remunerados pelas entidades 
que os consomem, qualquer ajustamento de desvios 
eventualmente existentes nunca deverá ser feita através 
do incumprimento das regras previamente definidas, 
designadamente com força legal e/ou contratual.

na linha das preocupações anteriormente enunciadas,  
foi possível chegar a um acordo entre o poder político  
e os promotores detentores de activos de produção  
de electricidade com base na energia do vento, entre os 
quais se encontra o Grupo GeneRG, acordo esse que 
congrega os dois objectivos já referidos e que será em 
breve concretizado. 

assim, através de uma comparticipação extraordinária 
por parte desses promotores, que será realizada no 
período compreendido entre os anos de 2013 e 2020, 
o conjunto dos activos de produção de electricidade 
com base na energia eólica contribuirá com montantes 
que serão contabilizados como receita do sector 
eléctrico, vocacionada para a redução do seu deficit, 
particularmente na mitigação do impacto nos custos  
a que estão sujeitos os clientes finais de electricidade. 

como contrapartida, os mesmos promotores viram 
clarificadas as regras em que poderão vender  
a electricidade produzida após o fim do período da tarifa 
regulada, designadamente quanto ao preço de mercado 
que podem usufruir e, também, quanto às respectivas 
garantias de escoamento e de aquisição. Resultando 
estes ajustamentos de um acordo livremente 
estabelecido entre o Governo e os detentores  
dos activos abrangidos por essas modificações, fica 
também totalmente salvaguardado o respeito dos 
quadros legais, regulamentares e contratuais em que  
se acolhiam esses activos.

although the good intentions behind this desire to 
eliminate the deficit in the electricity sector in the long 
term are perfectly understandable, it is, however, 
important to ensure that these adjustments are 
made in complete respect for the existing legal and 
regulatory frameworks – and in full compliance with the 
constitution – on which those economic agents that 
are stakeholders in electricity production have based 
their investment decisions. in reality, while the absence 
of a deficit in a sector normally serves as proof that 
the costs incurred in producing goods and services are 
properly paid for by their consumers, any attempt to 
correct possible deviations must never be allowed to 
contravene the previously established rules, whether 
these are legal and/or contractual in nature.

in keeping with the concerns voiced earlier, an 
agreement was reached between the political 
authorities and the stakeholders involved in the wind 
power production sector, naturally including the 
GeneRG Group. this agreement is centred upon 
the two objectives already outlined and is due to be 
implemented shortly. 

thus, through an extraordinary partnership 
between these investors, designed to cover the 
period between 2013 and 2020, the stakeholders 
involved in wind power production will make financial 
contributions that will then be recorded as revenue  
in the electricity sector and used to reduce its deficit. 
above all, the aim will be to lessen the impact  
on the costs of the electricity provided to  
the final consumers. 

in return for this contribution, the same investors have 
been given greater clarification in terms of the rules 
that will govern the sale of electricity produced after 
the end of the fixed tariff period, namely regarding 
the market price that they can enjoy and also the 
guarantees relating to discharge and acquisition. 
since these adjustments result from a an agreement 
that has been freely established between the 
government and the stakeholders affected by these 
changes, compliance with the legal, regulatory and 
contractual frameworks governing their assets will 
also be fully safeguarded.

Grela 
mini-hídrica small Hydro power plant
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1.3 
O GRUPO  
GENERG  
EM 2012
the generg grouP 
in 2012

Readers of this report will understand that,  
despite the global economic and financial  
crisis and the challenges facing the renewable  
energies sector in 2012, the GeneRG Group  
still managed to achieve a satisfactory  
performance.

indeed, in comparison with 2011, all aspects  
of the GeneRG Group’s activity – economic, 
financial and operational – showed a positive 
evolution. thus, turnover rose by 15%  
to 149.8 million euros and production increased  
by 13% to 1473.1 GWh of clean energy,  
which made it possible to record a net profit  
of 33.97 million euros, representing a growth  
of 71%.

these results generated a direct economic value 
of 125 million euros, of which 12.5 million euros 
were either directly or indirectly distributed to 
the community, all resulting in a corresponding 
environmental contribution of more than 800 
thousand tons of co2 avoided, equivalent to the 
average amount produced by one million road users 
during one year.

these results represent the culmination of the efforts 
made by various actors, most notably, because 
of their consistent support to the activity of the 
GeneRG Group, the shareholders, the banking 
syndicate that finances the production portfolio and 
the employees of the GeneRG Group. the latter are 
to be thanked for their rigorous, constant and resilient 
professionalism in the face of the difficulties that they 
encountered in 2012.

the board of directors of the GeneRG Group would 
like to restate its firm commitment to these same 
actors through the constant strengthening of the 
group’s operational, financial and economic capacity, 
respecting the bases for its development strategy 
and showing its determination to strengthen its status 
as a benchmark institution in the renewable energy 
market at a national level, while remaining alert to 
opportunities at an external level that will also pave 
the way for its continued development internationally. 

Evolução 
positiva
positive
evolution

volume de 
negócios 
subiu

turnover 
rose 

149,8
+15%

milhõeS de euroS
MilliOn EurOS

da leitura do presente relatório, resultará a percepção 
de que, apesar da envolvente de crise económica  
e financeira global e dos desafios que se colocaram  
ao sector das energias renováveis em 2012,  
o Grupo GeneRG conseguiu, ainda assim, atingir  
um desempenho satisfatório.

com efeito, face a 2011, todas as dimensões da 
actividade do Grupo GeneRG, quer económica, quer 
financeira, quer operacional, verificaram uma evolução 
positiva. assim, o volume de negócios subiu 15% para 
149,8 milhões de euros, tendo a produção verificado 
um crescimento de 13% para 1473,1 GWh de energia 
limpa, o que permitiu alcançar um resultado líquido 
de 33,97 milhões de euros, representativo de um 
crescimento de 71%.

estes resultados geraram um valor económico directo 
de 125 milhões de euros, dos quais 12,5 milhões de 
euros foram, directa ou indirectamente, distribuídos 
à comunidade, tudo com um contributo ambiental 
correspondente a mais de 800 mil toneladas de co2 
evitado, equivalente ao valor médio produzido pela 
circulação rodoviária de um milhão de pessoas  
durante um ano.

estes resultados são o culminar de um conjunto 
de esforços de diversos actores, entre os quais se 
destacam, pelo consistente apoio à actividade do Grupo 
GeneRG, demonstrado no exercício das respectivas 
responsabilidades, os accionistas, o sindicato bancário 
financiador do portfolio produtivo e os colaboradores  
do Grupo GeneRG, estes últimos pelo profissionalismo 
rigoroso, constante e resiliente, demonstrado perante  
as dificuldades com que se depararam em 2012.

a estes mesmos actores, a administração do Grupo 
GeneRG gostaria de reafirmar o seu compromisso 
firme de reforço constante da capacidade operacional, 
financeira e económica do Grupo GeneRG, 
respeitando as bases da estratégia de desenvolvimento 
delineada, tendo em vista o reforço do seu estatuto  
de instituição de referência no mercado das renováveis 
a nível nacional, atenta a oportunidades a nível externo 
que permitam construir também um caminho  
no plano internacional. 

porteirinhos 
central solar solar power plant
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a aCtividadE 
HídriCa 
hydroeleCtriC aCtivity

02.

segundo dados do instituto 
meteorológico, 2012 foi  
o 8º ano mais seco dos últimos 
82 anos.
a precipitação anual foi inferior ao valor normal 
1971-2000, com uma diferença de -246.1mm, 
totalizada praticamente nos primeiros três meses do 
ano. o efeito desse trimestre, aliado ao final de 2011, 
caracterizou o ano 2012 de seca meteorológica entre 
os meses de Janeiro e outubro. o mês de fevereiro 
foi no entanto o recordista, com apenas 2.2mm  
de precipitação foi o mais seco dos últimos 82 anos, 
alcançando a classe mais grave do índice pdsi 
- palmer drought severity index (índice de seca 
meteorológica) em grande parte do território nacional. 
coincidiu ainda com o 2º valor mais baixo da média  
da temperatura mínima do ar (0.86ºc).

according to the data published 
by the meteorological institute, 
2012 was the eighth driest year in 
the last 82 years.
total annual rainfall was lower than the average figure 
for the period 1971-2000 (a difference of -246.1mm), 
all of which took place in practically the first three 
months of the year. the effect of that three-month 
period, together with the end of 2011, characterised 
2012 as a meteorological drought between the months 
of January and october. february was, however, 
the month that broke all records: with just 2.2mm of 
rainfall, it was the driest february of the last 82 years, 
reaching the most serious class of the pdsi - palmer 
drought severity index in most of the national territory. 
it also coincided with the second lowest average for 
the minimum air temperature (0.86ºc).

the report produced by Ren (Redes energéticas 
nacionais) shows that the accumulated Hydraulicity 
index for 2012 reached 48% of the average 
value. the performance of the GeneRG Group’s 
hydroelectric power plants showed a similar evolution, 
confirmed by production reaching 68% in comparison 
with the Group’s average year.

2.1 
ANO 2012  
VERSUS  
ANO MÉDIO  
2012 verSuS  
average year

TOTAL DE PRECIPITAÇÃO ANUAL
total annual rainfall

os dados técnicos da Ren (Redes energéticas 
nacionais) indicam que o índice de produtibilidade 
Hidroeléctrica acumulada no ano 2012 atingiu 48% 
do valor médio. quanto ao comportamento das 
centrais hidroeléctricas do Grupo GeneRG, estas 
acompanharam a mesma tendência, tendo obtido em 
valores de produção, 68% do ano médio do Grupo.

-246,1
2.2 mm

milimetroS
MiLLiMetersmédia anual 

average

fevereiro
feBruarY

1971-2000

fevereiro foi  
o mês mais seco 
dos últimos  
82 anos

february was 
the most dry 
month of the 
last 82 years
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despite the great availability of the portfolio, the 
Group’s hydroelectric production in 2012 only 
reached 68% of the expected output, amounting to 
roughly 58.1 GWh, much lower than in the previous 
year. the evolution of production during 2012, when 
compared with the budget and with results for 2011, 
can be seen in the following graph: 

the following table shows the main indicators  
of the operation of GeneRG’s hydroelectric power 
plants (pcH):

2.2 
INDICADORES 
GERAIS DA 
ACTIVIDADE 
DE GESTÃO DE 
CENTROS ELEC-
TRO PRODUTORES 
HIDROELÉCTRICOS 
DO GRUPO
general indiCatorS 
of the management 
aCtivity of the grouP’S 
hydroeleCtriC Power 
PlantS

2.3 

ACTIVIDADE 
HÍDRICA 
(COMPARAÇÃO   
COM ORÇAMENTO)

hydroeleCtriC 
aCtivity 
(ComPariSon with 
the budget)

apresentam-se no quadro seguinte os principais 
indicadores da operação dos grupos electroprodutores 
(pcH) da GeneRG:

a produção hidroeléctrica do Grupo em 2012, pese 
embora a alta disponibilidade do portfolio, atingiu 
apenas 68% do esperado, situando-se em cerca  
de 58,1 GWh, muito inferior à do ano civil anterior.  
a evolução da produção ao longo do ano de 2012 
quando comparada com o orçamento e com o ano  
de 2011, pode ser visualizada no gráfico seguinte: 

potência instalada a 31 de dezembro installed power as at 31 december 33,2 mW

potência máxima injectável maximum injection power 33,2 mW

produção production 58,1 GWh

n.º Horas equivalentes a plena potência equivalent full power Hours 1 751

penetração no sector Hidroeléctrico (dados de produção) fonte Ren 1,0%
penetration in the Hydroelectric  sector (production data) source Ren 

penetração em projectos com potência inferior a 10 mW fonte dGeG 12,0%
penetration in small hydroelectric power projects of less than 10 mW source dGeG 

Índice de Hidraulicidade Hydraulicity index 0,48

Índice obtido (produção/orçamento) obtained index (production/budget) 0,68

eficiência obtida obtained efficiency 99,7% 

pmd - produção máxima diária obtida no ano (Janeiro) 753 mWh
mdp – maximum daily production obtained for the year (January) 

percentagem máxima diária da capacidade injectável (pmd) 94,5%
maximum daily percentage of injection capacity (mdp) 

percentagem máxima Horária da capacidade injectável (pmH) 96,4%
maximum Hourly percentage of injection capacity (mHp) 

produção hidroeléctrica 2012 
hydroelectric power production 2012

PRODUÇÃO DAS CENTRAIS HÍDRICAS 2012
Small hydro Power PlantS ProduCtion
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the historical moving average, which takes into 
account the financial year of 2012, is presented below:2.4 

ANO HIDROLÓGICO 
MÉDIO –  
MÉDIA MÓVEL
average hydrologiCal 
year – moving average

a média móvel histórica, que tem em conta  
o exercício de 2012, é apresentada abaixo:

nota : para a central de manteigas, a média inicia-se em 2001 para qualquer dos períodos acima indicados.
note: for the manteigas power plant, the average begins in 2001 for each of the periods shown above.

   talhadas fráGuas v. soeiro cercosa paus paGade soutinho Grela manteiGas total

média móvel 1994-2012 16 905 7 987 13 005 7 672 9 649 4 331 8 913 2 690 14 051 85 203
moving average 1994-2012

orçamento 2012 17 200 8 100 11 900 9 900 4 300 8 300 8 600 2 700 14 500 85 500
budget for 2012 (base case) 

média móvel - orçamento  - 295 - 113 1 105 -2 228 5 349 -3 969 313 - 10 - 449 - 297
moving average - budget

média móvel em função das produções oBtidas (mwh)
movinG averaGe as a function of the productions oBtained (mwh)

PRODUÇÃO POR CENTRAR HÍDRICA 2012
ProduCtion Per hydro Power Plant 2012
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in 2012, work began on the almost complete recovery 
of the power plant on the left bank of the River vouga 
at Grela, following the accident that occurred at the 
end of 2011.

2.5 
NOVOS 
PROjECTOS
new ProjeCtS

iniciou-se em 2012 a recuperação quase completa  
da central da margem esquerda da Grela no decurso 
do sinistro que ocorreu no final de 2011.

Grela 
mini-hídrica small Hydro power plant
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a aCtividadE  
EÓliCa
wind Power aCtivity

03.

o Índice de eolicidade (ie) para 2012 (divulgado pela 
apRen) permite a comparação da produção expectável 
em ano médio com a produção real, para 6 diferentes 
zonas do país, de acordo com o mapa da figura.

a análise do Índice de eolicidade, para as 4 zonas 
onde a GeneRG detém parques eólicos, permite 
concluir que se tratou de um ano muito aproximado 
ao ano médio, embora ligeiramente inferior no ie 
global (98%), como se prova pelos valores regionais:

· 99% na região “minho e douro litoral”;

·  98% na região “viseu – vila Real”;

·  101% nas “beiras”;

·  100% no “algarve e costa alentejana”.

the wind index for 2012 (published by apRen) makes 
it possible to compare the production that might be 
expected in an average year with the production 
actually obtained, for six different areas of the country, 
as shown in the accompanying map.

from the analysis of this wind index, it can be 
concluded that, for the four areas in which GeneRG 
has wind farms, 2012 was very close to being an 
average year, although with a slightly lower overall 
wind index (98%), as proved by the regional values:

· 99% in the “minho and douro litoral” region;

· 98% in the “viseu – vila Real” region;

· 101% in the “beiras” region;

· 100% in the “algarve and alentejo coast” region.

3.1

RECURSO  
EÓLICO EM 2012
wind Power 
reSourCeS in 2012

99%

99%

98%

89%
98%
IE

100%

101%

110%

ÍNDICE DE EOLICIDADE  
POR zONAS - 2012 
wind index - 2012

minHo e douRo litoRal

Zona oeste

viseu - vila Real

noRdeste tRansmontano

alGaRve e costa alenteJana

fonte: megajoule 
source: megajoule
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analisando agora individualmente o ie dos parques 
da GeneRG e tomando como referência o respectivo 
ie regional, conclui-se que, em termos médios,  
o portfolio eólico do Grupo teve um comportamento 
muito aproximado ao ano médio (no que à fiabilidade 
da previsão de recurso eólico diz respeito),  
com desvios superiores a 5% apenas  
em 10 mW instalados.

estes resultados ajudam a explicar a inexistência 
de um desvio global do portfolio face aos 
objectivos de produção eólica em 2012, como  
se conclui pelo quadro abaixo.

When we analyse the wind indices for the GeneRG 
wind farms on an individual basis, and if we take the 
respective regional wind index as our benchmark, it 
can be concluded that in average terms, the Group’s 
wind power portfolio performed in a way that was 
largely similar to that of an average year (as far as the 
reliability of the forecast for wind power resources is 
concerned), with deviations of more than 5% being 
recorded only in those farms that had more than 10 mW 
of installed power.

these results help to explain the absence of an 
overall deviation of the portfolio in relation to the 
aims of wind power production in 2012, as can be 
concluded from the following table.

ÍNDICE DE EOLICIDADE 2012
wind index - 2012

parques eólicos real (mwh) Base case (mwh) 
power plants real(mwh) Base case (mwh) %

vergão  18 998  18 900 0,5%
chaminé  12 981  12 700 2,2%
carreço  48 693  48 800 -0,2%
meadas  18 007  17 000 5,9%
pinhal interior  317 878  329 900 -3,6%
caramulo  179 878  175 400 2,6%
doninhas  1 014  1 100 -7,8%
Gardunha  299 307  293 900 1,8%
perdigão  3 859  4 100 -5,9%
trancoso  75 127  77 200 -2,7%
mosqueiros  22 615  22 100 2,3%
total Grupo total Group  998 357 1 001 100 -0,3%
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the main indicators of the operation of GeneRG’s  
wind-power plants are summarised in the following table:

the energy produced at GeneRG’s wind farms in 
2012 amounted to 998.4 GWh, which corresponds  
to 2.0% of national energy consumption (as 
compared with 1.8% in 2011), 0.3% below the 
budgeted amount (in 2011 it had been 8.5% below 
the budgeted amount). turnover was, however, 0.9% 
higher than the budgeted amount (-3.7% in 2011).

the production and turnover of the wind power 
portfolio amounted to 92% and 87% respectively  
of the total values of the GeneRG Group.

as shown in the accompanying graph, the monthly 
distribution of wind power production generally 
behaved as defined in the “base case”.

3.2 

INDICADORES  
GERAIS DA  
ACTIVIDADE   
DE GESTÃO  
DE CENTROS 
ELECTROPRO- 
DUTORES DE  
ORIGEM EÓLICA  
DO GRUPO
general indiCatorS 
of the management 
aCtivity of the grouP’S 
wind Power PlantS

3.3

ACTIVIDADE 
EÓLICA EM 2012 
wind Power  
aCtivity in 2012

os principais indicadores de operação dos parques 
eólicos da GeneRG são resumidos na tabela seguinte:

a produção de energia nos parques eólicos GeneRG 
em 2012 foi de 998,4 GWh, o que corresponde a 2,0% 
do consumo eléctrico nacional (contra 1,8% em 2011), 
0,3% abaixo do valor orçamentado (em 2011 ficou 
8,5% abaixo do orçamento). a facturação foi contudo 
0,9% superior ao orçamento (-3,7% em 2011).

a produção e a facturação do portfolio eólico 
representaram 92% e 87% dos valores totais  
do Grupo GeneRG, respectivamente.

como se comprova pelo gráfico abaixo, a distribuição 
mensal de produção comportou-se de forma 
genérica com o definido em base case.

potência instalada a 31 de dezembro   436,4 mW 
installed power as at 31 december 

potência máxima injectável  425,0 mW 
maximum injection power

produção total  998,4 GWh 
total production

n.º horas equivalentes a potência nominal  2.288 
equivalent nominal power hours

penetração no sector eólico (dados de produção) fonte Ren  10,0%
penetration in the wind sector (production data) source Ren

Índice de eolicidade fonte megajoule    0,98 a 1,01 
Wind index source megajoule 

desvio orçamental de produção (Real/orçamentado)    0,997
deviation of production from budget (Real/budgeted)

disponibilidade média dos parques  98,2% 
average availability of wind farms

produção de oriGem eólica
wind oriGin production

pinhal interior 
parque eólico Wind farm
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from the analysis of the wind power produced by 
each wind farm, it can be concluded that:

·   the three largest wind farms (pinhal interior, 
Gardunha and caramulo) produced roughly 80% of 
the power generated by the wind power portfolio;

·   no wind farm with more than 10 mW of installed 
power recorded a deviation of more than 4%.

3.4 

REPARTIÇÃO DA 
ENERGIA EÓLICA 
PRODUzIDA  
POR PARQUE
breakdown of wind 
Power ProduCed  
by farm

da análise da produção por parque eólico, conclui-se que:

 ·   os 3 grandes parques (pinhal interior, Gardunha 
e caramulo) produziram cerca de 80% da energia 
gerada pelo portfolio eólico;

·   nenhum parque eólico com mais de 10 mW 
registou um desvio superior a 4%.

PRODUÇÃO DOS PARQUES EÓLICOS
wind farm’S ProduCtion

PRODUÇÃO POR PARQUE EÓLICO 2012
ProduCtion Per wind farm 2012

Aumento 
produção
increased
production

a produção eólica em 
2012 foi 8,5% superior  
a 2011.

in 2012 wind power 
production increased 
8.5% to 2011.

+8,5%
Produção eóliCa
SOlar prOduCtiOn
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the average availability of the wind portfolio was 98.2%, 
1.5% higher than the portfolio’s guaranteed availability 
(weighted average). analysing performances farm 
by farm, it can also be concluded that all the farms 
recorded availability values that were higher than the 
respective value guaranteed in the contract, as can be 
seen in the graph below. 

compared with previous years, availability 
has increased successively over the last 
four years, from 97.5% in 2009 to 97.9% in 2010 
and 98.1% in 2011.

making a decisive contribution to such a result was 
the good reliability of the equipment and the prompt 
assistance provided, a situation that was only made 
possible by the close proximity of human resources, 
both in the case of the suppliers/service providers and 
GeneRG’s own teams.

3.5 

INDICADORES  
DE DESEMPENHO
PerformanCe 
indiCatorS

a disponibilidade média do portfolio eólico foi  
de 98,2%, 1,5% superior à disponibilidade garantida 
do portfolio (média ponderada). na análise parque 
a parque, conclui-se ainda que todos os parques 
registaram disponibilidades superiores à respectiva 
garantia, como se constata no gráfico abaixo. 

comparando com os anos anteriores, a 
disponibilidade aumentou sucessivamente 
nos últimos 4 anos, de 97,5% em 2009, para 
97,9% em 2010 e 98,1% em 2011.

para tal resultado, contribuíram decisivamente a boa 
fiabilidade dos equipamentos e a pronta assistência, 
só possível dada a proximidade dos recursos humanos, 
tanto dos fornecedores/prestadores de serviço como 
das próprias equipas GeneRG. 

DISPONIBILIDADE POR PARQUE EÓLICO 
availability Per wind farm 

carreço / outeiro 
parque eólico Wind farm

+1,5%
diSPonibilidade 
eóliCa
Wind avaiLaBiLitY

em 2012 a 
disponibilidade 
eólica foi 
superior 1,5% à 
disponibilidade 
garantida.
wind availability 
in 2012 was 
1.5% higher to 
availability 
guaranteed.

ano 2012 
2012 Year
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as far as the performance indicator of annual equivalent 
Hours of operation is concerned (see the following 
graph), an average figure of 2,288 aeH was recorded 
(2,106 aeH in 2011), with special attention being drawn 
to the above average performance achieved by the 
Gardunha, trancoso and mosqueiros wind farms.

quanto ao indicador de desempenho de Horas anuais 
equivalentes de funcionamento (gráfico seguinte), 
registou-se um valor médio de 2.288 Hae (2.106 
Hae em 2011), com destaque para o desempenho 
acima da média dos parques de Gardunha, trancoso 
e mosqueiros.

HAE* POR PARQUE EÓLICO
aeh Per wind farm

PRODUÇÃO VS ESTIMATIVAS
ProduCtion vS eStimated

* Horas anuais equivalentes   * annual equivalent Hours

it should be noted that the productions of the farms 
were kept in line with the estimates (p50) made by 
the independent consultant Garrad Hassan, which 
are used to define the financing criteria.

de notar ainda que as produções dos parques 
mantêm-se em linha com as estimativas (p50)  
do consultor independente Garrad Hassan, utilizado 
na definição dos critérios de financiamento.

2288
hae*

aeH*

horas anuais 
equivalentes 
do portfolio 
eólico em 2012.
total annual 
equivalent hours  
in the wind 
portfolio for 2012.

* horas anuais 
equvalentes

*���annual�equivalent�
hours
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GeneRG is continuing to study the possibility of 
strengthening the installed capacity at the wind 
farms in its portfolio, arising from the equipment 
installed under the scope of the new “Grid code”. 
opportunities for doing so have been identified at the 
caramulo, Gardunha and trancoso wind farms, and 
we are now waiting for the government’s decision 
regarding publication of the regulations governing 
over-equipment at wind farms.

3.6 
PARQUES  
EÓLICOS EM  
DESENVOL-
VIMENTO 
wind farmS under 
develoPment 

a GeneRG mantém em estudo o cenário de reforço 
da capacidade instalada nos parques eólicos do seu 
portfolio, decorrente do equipamento instalado  
ao abrigo do novo Grid code, tendo identificado 
oportunidades no caramulo, Gardunha e trancoso, 
esperando para eventual tomada de decisão pelo 
Governo, que seja concretizada a publicação  
da denominada regulamentação relativa  
a sobre-equipamento.

pinhal interior – moradal 
parque eólico Wind farm
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a aCtividadE  
SOlar
Solar Power aCtivity

04.

o ano de 2012 ficou marcado 
como o primeiro ano com  
a totalidade da potência ligada  
à rede eléctrica nas duas 
centrais solares. 
a radiação anual acumulada em 2012, medida  
no plano dos módulos fotovoltaicos (fv) (33º), em 
ferreira do alentejo, ficou cerca de 6% superior  
à média da base de referência (estação de Évora)  
que a entidade financiadora entendeu considerar  
no período 1981-2000. na verdade está em linha  
com os dados extrapolados pelo pvsyst para o local 
da central. 

na central de porteirinhos, uma vez que o base  
case foi construído com a extrapolação obtida pelo 
pvsyst para o local da central solar, constata-se 
que a radiação registada está em linha com  
a do citado período.

tomando como exemplo a central solar de 
porteirinhos, salienta-se o facto da radiação medida 
nos meses de Janeiro e fevereiro de 2012 ter sido 
muito superior à radiação em ano médio (+20%  
e +50%, respectivamente). em contraponto,  
a radiação medida em abril foi cerca de 24% inferior  
à considerada no base case. 

2012 was marked by its being 
the first year when all the 
power was connected to the 
electricity grid at the two solar 
power plants.
annual accumulated radiation in 2012, measured  
at the level of photovoltaic modules (fv) (33º),  
in ferreira do alentejo, was roughly 6% higher than  
the base case (Évora meteorological station), which 
the financing entity decided should be considered  
for the period 1981-2000. in fact, this is in keeping 
with the data extrapolated by pvsyst for the site  
of the power plant. 

at the porteirinhos power plant, since the base case 
was constructed with the extrapolation obtained by 
pvsyst for the site of the plant, it can be seen that 
the radiation recorded is in keeping with the figure for 
the period mentioned.

taking the porteirinhos solar power plant as an example, 
it should be stressed that the radiation measured in the 
months of January and february 2012 was much higher 
than the radiation recorded in an average year (+20% 
and +50%, respectively). in contrast to this, the solar 
radiation measured in april was roughly 24% lower than 
the radiation that is considered in the base case. 

4.1
RECURSO  
SOLAR EM 2012
Solar Power 
reSourCeS in 2012

ferreira do alenteJo 
central solar solar power plant

Radiação 
solar
solar
radiation

a radiação medida 
nas duas centrais 
solares, ficou em 
linha com a base case 
orçamento

the radiation 
measured on both 
solar power plants, 
was in line with the 
base case budget
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o ano de 2012 ficou marcado como o primeiro ano com 
a totalidade da potência ligada à rede eléctrica nas duas 
centrais solares. 

em 2012 salienta-se com orgulho a atribuição 
oficial da certificação à central solar de ferreira 
do alentejo pela tÜv Rheinland que atesta o 
cumprimento da legislação nacional aplicável à 
promoção, construção e manutenção de centrais 
fotovoltaicas, tornando-se na primeira central 
certificada em portugal e a terceira em todo o mundo 
a obter este exigente certificado de qualidade.

ainda na central solar de ferreira do alentejo, 
o ano ficou marcado pela continuação das 
manutenções anuais, executadas na totalidade 
por elementos da equipa GeneRG, bem como a 
avaliação comparativa entre as diversas tecnologias 
instaladas (módulos de silício policristalino, 
seguidores cpv da magpower, seguidor fv a 2 
eixos e instalação piloto de módulos ciGs).

na central solar de porteirinhos, no ano de 2012, 
ocorreram as primeiras manutenções anuais, 
executadas igualmente na totalidade por elementos 
da equipa GeneRG. ainda na central solar de 
porteirinhos continuou-se a comparação de produção 
entre as diversas tecnologias (silício policristalino, 
silício amorfo e ciGs).

em 2012 salienta-se com  
orgulho a atribuição oficial  
da certificação à central solar  
de ferreira do alentejo pela  
tÜv rheinland.

we are proud to point out 
that, in 2012, tÜv rheinland 
officially awarded certification 
to the ferreira do alentejo solar 
power plant.

2012 was marked by its being the first year when all the 
power was connected to the electricity grid at the two 
solar power plants. 

We are proud to point out that, in 2012, tÜv Rheinland 
officially awarded certification to the ferreira do alentejo 
solar power plant, confirming the plant’s compliance 
with the national legislation applicable to the promotion, 
construction and maintenance of photovoltaic solar 
power plants and making it the first solar power plant in 
portugal and the third plant in the world to be awarded 
this stringent quality certificate.

at the ferreira do alentejo solar power plant, 2012 
was also marked by the continuation of its annual 
maintenance operations, completely undertaken 
by members of the GeneRG team, as well as the 
comparative assessment made between the various 
installed technologies (polycrystalline silicon modules, 
magpower cpv trackers, two-axis pv tracker and the 
pilot installation of ciGs modules).

at the porteirinhos solar power plant, 2012 witnessed 
the introduction of the first annual maintenance 
operations, once again completely undertaken 
by members of the GeneRG team. also at the 
porteirinhos plant, comparisons continued to be made 
between the different technologies (polycrystalline 
silicon, amorphous silicon and ciGs modules).

4.2
INDICADORES 
GERAIS DA 
ACTIVIDADE 
DE GESTÃO 
DE CENTROS 
ELECTRO- 
PRODUTORES DE 
ORIGEM SOLAR  
DO GRUPO
general indiCatorS 
of the management 
aCtivity of the grouP’S 
Solar Power PlantS 

solar expo 2012 (verona, itália)  
cerimónia de entrega do certificado tuv, 
tiago barata (GeneRG), Ralf schunk 
(tÜv Rheinland - itália c.e.o.),  
Helder serranho (GeneRG c.o.o.)  
tuv certificate delivery ceremony,  
tiago barata (GeneRG), Ralf schunk 
(tÜv Rheinland - italy c.e.o.),  
Helder serranho (GeneRG c.o.o.
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a produção da central solar de ferreira do alentejo, 
no terceiro ano de pleno funcionamento, ficou 10% 
acima do objectivo anual, sendo que a radiação para 
esta central solar foi cerca de 6% superior a um ano 
médio (estação meteorológica de Évora considerada 
no base case). 

no seu primeiro ano de funcionamento a plena 
potência, a central solar de porteirinhos ficou 5% 
acima do objectivo anual de produção, sendo que a 
radiação para esta central solar foi cerca de 0,3% 
superior a um ano médio (coordenadas da central solar 
usadas no base case).

considerando as duas centrais solares, o desvio 
orçamental da tecnologia solar em 2012 foi de +8,1%.

production at the ferreira do alentejo solar power plant, 
in the third year of full operation, was 10% above the 
annual target, with solar radiation having been roughly 
6% above that which is normally experienced in an 
average year (Évora meteorological station considered in 
the base case). 

in its first year of operation at full power, the porteirinhos 
solar power plant was 5% above the annual production 
target, with solar radiation for this plant having been  
roughly 0.3% above that which is normally experienced in 
an average year (coordinates of the solar power plant  
used in the base case).

taking the two solar power plants into consideration, the  
budgetary slippage of solar technology in 2012 was +8.1%.

potência instalada a 31 de dezembro 19,0 mWp 
installed power as at 31 december

potência máxima injectável 18,0 mW 
maximum injection power

produção 31,8 GWh 
production

n.º Horas equivalentes a plena potência 1 746 
equivalent full power hours

Índice obtido (produção/orçamento)  1,08 
obtained index (production/budget)

p.R. - performance Ratio 80,3% 
p.R. performance Ratio

pmd - produção máxima diária obtida no ano (abril) 131 mWh
mdp - maximum daily production obtained in the year (april)

os principais indicadores de operação do grupo 
electroprodutor de origem solar da GeneRG são 
resumidos na tabela seguinte:

the main indicators of the operation of GeneRG’s 
solar power plants are summarised in the following 
table:

PRODUÇÃO DAS CENTRAIS SOLARES
Solar Power PlantS ProduCtion

produção de oriGem solar 
solar oriGin production

Aumento 
produção
increased
production

a produção das 
centrais solares em 
2012 foi 8% superior  
ao orçamento

the production of 
solar power plants 
in 2012 was 8% higher 
to the budget

+8%
Produção Solar
SOlar prOduCtiOn

 

31,8 GWh
Produção real 
reaL ProduCtion

janeiro e 
fevereiro foram 
meses com uma 
radiação muito 
superior a um 
ano médio

radiation in 
january and 
february was 
much higher than 
the recorded  
in an average year 

ano 2012 
2012 Year



38
RELATÓRIO DE GESTÃO  
management rePort

Relativamente ao performance Ratio (pR), a central 
solar de ferreira do alentejo continua a apresentar 
valores acima dos 80%, o que é um excelente 
indicador do seu bom funcionamento e da qualidade e 
resposta da o&m. este valor é muito positivo, uma vez 
que a degradação normal dos módulos fv faria prever 
que o pR em 2012 fosse de 77,5%.

ultrapassados os pequenos problemas de juventude 
da central solar de porteirinhos, o pR atingiu em 
2012 um valor de 80,8%, que compara com os 
77,4% do base case, representando mais uma vez 
um excelente indicador do bom desempenho  
da central solar.

the performance Ratio (pR) at the ferreira do alentejo 
solar power plant continues to record values of more 
than 80%, which is an excellent indicator of its good 
performance and of the quality and response of its 
o&m. this result is highly positive, since, with a normal 
deterioration of the pv modules, one would have 
expected the result for 2012 to be 77.5%.

now that the small problems arising from the relative 
youthfulness of the porteirinhos solar power plant have 
been ironed out, the pR in 2012 recorded a value of 
80.8%, which compares favourably with the 77.4% of 
the base case and once again represents an excellent 
indicator of the performance of this solar power plant.

PRODUÇÃO POR CENTRAL SOLAR
ProduCtion Per Solar Power Plant

HAE - HORAS ANUAIS EQUIVALENTES
aeh - annual equivalent hourS

PERFORMANCE RATIO
PerformanCe ratio
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DISPONIBILIDADE
availability

mantém-se a convicção do Grupo GeneRG, que 
após uma análise aprofundada do tema e realizado 
o oportuno benchmark com outros países europeus, 
se decidirá certamente no médio prazo pelo 
aproveitamento do excelente recurso solar nacional 
para a produção de electricidade, tanto mais que tem 
sido constante a redução do custo da tecnologia, 
pelo que se entendeu manter uma pequena bolsa  
de terrenos para este efeito.

durante o exercício, a GeneRG participou 
activamente no desenvolvimento de um portfolio solar 
de grande dimensão, fora de portugal, mantendo 
assim a sua equipa actualizada com as novas 
condições de mercado e com o desenvolvimento de 
novos produtos.

the GeneRG Group continues to be firmly convinced 
that, after an in-depth study of the subject and 
using international benchmarks to make opportune 
comparisons with other european countries, a 
decision will be made in the medium term to use the 
country’s excellent solar power resources for electricity 
production, all the more so because the reduction in 
the technology cost has been constant. consequently, 
GeneRG has thought it advisable to maintain a small 
group of sites available for this purpose.

during 2012, GeneRG played an active role in the 
development of a large-sized solar portfolio, outside 
portugal, thus keeping its team up to date with  
the new market conditions and the development  
of new products.

4.3
NOVOS 
PROjECTOS
new ProjeCtS

porteirinhos 
central solar solar power plant
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prOtECçãO  
aMBiEntal E OutraS 
aCtividadES  
dESEnvOlvidaS 
environmental ProteCtion  
and other aCtivitieS

05.

 a GeneRG manteve a sua colaboração no project 
standpoint que tem como objectivo vir a colocar em 
águas portuguesas uma unidade piloto de geração  
de electricidade.

participou igualmente no projecto fluct.wind que visa 
observar o comportamento de parques eólicos  
de grande dimensão nas redes de transporte.

foram ainda prosseguidos ensaios em novas 
tecnologias solares, com o apoio de instituições 
nacionais de reconhecida competência.

manteve-se a ligação ao ipes (instituto português 
de energia solar), ao Wavec (Wave energy  
center) e ao energy-in como pólos  
de desenvolvimento tecnológico.

GeneRG continued its collaboration in the standpoint 
project, whose aim is to introduce a pilot scheme for 
electricity generation by placing a prototype plant in 
portuguese waters.

the company also participated in the fluct.wind project, 
which is designed to observe the behaviour of large-
scale wind farms in electricity transport networks.

tests were also continued on new solar technologies, 
with the support of national institutions of recognised 
competence.

the company maintained its links with ipes (instituto 
português de energia solar – portuguese institute 
for solar energy), Wavec (Wave energy center) and 
energy-in as technological development hubs.

5.1
DESENVOLVI- 
MENTO DE 
COMPETÊNCIAS 
TÉCNICAS  
EM NOVAS 
TECNOLOGIAS
develoPment of 
teChniCal SkillS  
in new teChnologieS

proJecto standpoint 
imagem computorizada do protótipo 
Wavebob (conversor de energia das 
ondas) computed image of the Wavebob 
prototype (wave energy converter)
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technical traininG

the company remained firmly committed to internal 
training and the enhancement of the its human 
resources, essential for guaranteeing the quality of the 
work performed by the GeneRG Group, by continuing 
to implement the following plans: 

·    training in safety in the operation and maintenance 
of electrical installations;

·    training in work at height, as a fundamental skill 
in undertaking and monitoring operation and 
maintenance activities;

·    training relating to the implementation of safety 
plans at the solar power plants.

safety

in the course of 2012, GeneRG worked in partnership 
with Hsa engenharia, lda., on the development of 
safety plans for the operational phase of the Group’s 
solar power plants. after having been submitted for 
approval by the national authority for civil protection, the 
self-protection measures received a favourable opinion, 
with it being stated that they could be implemented in 
accordance with the requirements stipulated for the 
plants’ risk category. this fact confirms GeneRG’s 
status as a benchmark for quality and rigour also in the 
operational phase of its power plants.

under the scope of the organisation of its Health  
and safety at Work services, the annual health 
screening of all of its employees was carried out, 
together with the first safety surveys of all of the 
Group’s plants. 

during 2012, GeneRG also implemented a series 
of internal measures for the improvement of safety 
conditions, not only providing training and awareness 
raising actions for its workers, but also making 
improvements at its plants and other facilities. the 
management has not only continued to demonstrate 
its commitment in matters of Health and safety at 
Work, but has actually increased its activities in this 
area, making 2012 its most active year yet. in this 
way, it will be possible to formalise a management 
system for Health and safety at Work at GeneRG in 
the near future.

formação técnica

manteve-se forte empenho na formação interna  
e valorização dos recursos humanos da empresa  
nesta área, essenciais para assegurar a qualidade  
do trabalho do Grupo GeneRG, dando continuidade 
aos planos de: 

·  formação em segurança na operação  
e manutenção de instalações eléctricas;

·  formação em trabalhos em altura, como capacidade 
fundamental na execução e acompanhamento  
das actividades de operação e manutenção;

·  formação relativa à implementação dos planos  
de segurança nas centrais solares.

seGurança

no decorrer do ano de 2012, foram desenvolvidos 
em parceria com a Hsa os planos de segurança 
para a fase de exploração das centrais solares 
do Grupo. após terem sido sujeitas à aprovação 
pela protecção civil, as medidas de autoprotecção 
mereceram parecer favorável, declarando-se a sua 
implementação segundo as exigências aplicadas 
à categoria de risco das instalações. este facto 
vem confirmar a GeneRG como uma referência de 
qualidade e exigência, também na fase de exploração 
das centrais solares.

no âmbito da organização dos serviços de saúde  
e segurança no trabalho (sst) foi realizado  
o rastreio médico anual à totalidade dos 
colaboradores e ocorreram as primeiras vistorias  
de segurança à totalidade das instalações do Grupo. 

a GeneRG desenvolveu ainda, no decorrer do ano  
de 2012, um conjunto de acções internas de 
melhoria das condições de segurança, quer através  
da formação e sensibilização dos trabalhadores, quer  
na implementação de melhorias nas suas instalações.  
o empenho da Gestão em matéria de saúde  
e segurança no trabalho, não só tem sido 
continuado como também incrementado, fechando  
o ano de 2012 como o mais activo nesta área,  
de forma a preparar num futuro próximo  
a formalização de um sistema de Gestão de sst  
na GeneRG.

5.2
ACTIVIDADES 
DE FORMAÇÃO 
TÉCNICA E DE 
SEGURANÇA
teChniCal training  
and Safety aCtivitieS

pinhal interior - alvelos 
formação em trabalhos em altura 
training in work in height
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sendo anseio da GeneRG que a sua actividade  
se coadune com os valores ambientais do meio  
onde actua, foi desde sempre assumido  
o compromisso com o desenvolvimento sustentável, 
traduzindo-se esta premissa num claro benefício para 
uma oferta energética que se quer e deseja cada  
vez mais sustentável.

de modo a responder de forma cada vez mais eficaz 
aos desafios ambientais globais, o Grupo GeneRG 
assume o compromisso da melhoria contínua da 
sua actividade, através da adopção das melhores 
práticas disponíveis. 

since GeneRG does everything it can to ensure that 
its activities are in harmony with the environmental 
values of the areas in which it operates, it has 
always displayed a firm commitment to sustainable 
development. this principle results in a clear benefit 
for an energy supply that GeneRG wishes to make 
increasingly sustainable.

in order to be able to respond to the global 
environmental challenges with ever greater efficiency, 
the GeneRG group is committed to constantly 
improving its activity by adopting the best  
available practices. 

5.3
PROTECÇÃO 
AMBIENTAL 
environmental 
ProteCtion

carreço-outeiro 
parque eólico Wind farm

ferreira do alenteJo 
central solar solar power plant
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sendo necessária e obrigatória resposta cabal às 
diversas solicitações, tanto internas como externas, 
a implementação do sistema de Gestão ambiental 
(sGa) veio permitir uma resposta eficaz e atempada 
às mesmas. assim, a adopção de procedimentos e 
instruções adequados permite uma sistematização 
que resulta na produção dos registos necessários 
para resposta aos requisitos legais em vigor.  

com este objectivo o Grupo GeneRG tem  
em funcionamento um sGa que lhe permite gerir,  
de forma simples mas eficaz, a relação das 
actividades do Grupo com a vertente ambiental 
potencialmente impactada. 

encontrando-se todas as instalações do Grupo 
em conformidade com os requisitos da norma iso 
14001 e outros requisitos legais, a certificação  
do sGa do Grupo, obtida em 2008, foi mais uma  
vez confirmada em 2012. este facto indica-nos  
que deve ser este o caminho a seguir na área  
da gestão ambiental. 

 

since it is both necessary and compulsory to offer the 
fullest possible response to the various requests that 
the company receives, both internally and externally, 
the implementation of the environmental management 
system has enabled GeneRG to do this efficiently and 
in good time. thus, the adoption of suitable procedures 
and instructions allows for the systematic keeping of 
the necessary records required  by current legislation  

in order to achieve this aim, the GeneRG Group 
has in place an environmental management system 
that enables it to ensure the simple and efficient 
management of the Group’s activities with close 
attention to all potential environmental impacts. 

all of the Group’s installations and premises are 
in complete compliance with the requirements of 
the iso 14001 standard, as well as all other legal 
requirements, so that the certification of the Group’s 
environmental management system, first obtained in 
2008, was confirmed once again in 2012. this fact 
shows that this must  be the path to follow in terms of 
environmental management. 

5.4
CERTIFICAÇÃO 
AMBIENTAL 
environmental 
CertifiCation
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EnEOp
eneoP

06.

o ano de 2012 consolidou a 
eneop2 como o maior produtor 
nacional de electricidade a partir 
da energia eólica.
a ligação à rede eléctrica de 132 mW, permitiu 
concluir o exercício com um total de 946 mW em 
operação a que se juntam 28 mW em construção.

estes números embora ligeiramente abaixo  
dos previstos no orçamento demonstram bem  
a extraordinária capacidade de desenvolvimento que  
a eneop2, suportada nas equipas de engenharia  
dos seus accionistas, tem vindo a demonstrar  
de forma consolidada.

as vendas no exercício foram de 146,6 milhões 
de euros (correspondentes a uma produção de 
1.924 GWh), um crescimento de cerca de 40% 
face aos valores acumulados até ao final de 2011, 
evidenciando assim a entrada efectiva em produção 
do portfolio.

2012 consolidated the position 
of eneop2 as portugal’s 
largest producer of wind 
powered electricity.
the connection of 132 mW to the electricity grid 
made it possible to end the year with a total of 
946 mW in service and a further 28 mW under 
construction.

although these figures were slightly below the 
budget forecast, they clearly show the extraordinary 
development capacity that eneop2, backed by the 
engineering teams of its shareholders, has been 
demonstrating in a consolidated fashion.

sales for the year reached 146.6 million euros 
(corresponding to an output of 1,924 GWh). this 
represented a growth of roughly 40% in relation 
to the values accumulated by the end of 2011, 
confirming that this investment portfolio had 
effectively entered into production.

6.1
DESENVOL- 
VIMENTO 
DO PROjECTO 
ENEOP
develoPment  
of the eneoP 
ProjeCt

EVOLUÇÃO DE POTÊNCIA EM SERVIÇO 2012
evolution of inStalled CaPaCity 2012

946 MW

132 MW

PotênCia inStalada 
instaLLed CaPaCitY

inStaladaS 
durante 
2012
instaLLed  
in 2012

a ligação à rede 
eléctrica de  
132 mw, permitiu 
obter um total  
de 946 mw.
the connection 
of 132 mw to the 
electricity grid 
made it possible to 
end the year with 
a total of 946 mw.

final 2012 
end of 2012
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a produção ficou contudo cerca de 13% abaixo  
do orçamentado, em resultado da escassez de recurso 
ao longo de 2012, e de algum atraso no plano  
de construção face ao orçamento. 

production was, however, roughly 13% below the 
budget forecast, as a result of the shortage of this 
resource throughout 2012, and some delays in the 
building plan in relation to the budget. 
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VENDAS DE ENERGIA 2012
energy SaleS in 2012

COMPARAÇÃO DA ENERGIA  
FORNECIDA COM O ORÇAMENTO
ComPariSon of the energy Provided  
with the budget foreCaSt

146,1
milhõeS de euroS 
MiLLion of euros

correspondente 
à produção 
corresponding  
to the production

ano 2012 
2012 Year
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durante 2012 a empresa investiu 
cerca de 170 milhões de euros, 
elevando o investimento total 
realizado para cerca de 1.300 
milhões de euros. 
durante o exercício iniciaram-se as negociações 
para o financiamento da 3ª fase do projecto, que se 
espera ver concluída no primeiro semestre de 2013. 
mantém-se o banco europeu de investimento como 
parceiro fundamental neste terceiro financiamento 
em negociação.

de novo se releva o extraordinário esforço financeiro  
a que os accionistas da eneop2 foram sujeitos 
durante 2012, já que, sem colocar em risco o bom 
andamento dos projectos, foram chamados a aportar 
novos fundos sem qualquer tipo de financiamento 
extra. este esforço, não contemplado nas condições 
do concurso com o estado, que previa um 
financiamento contínuo em project finance, obrigou  
a uma cuidadosa e ponderada gestão das 
adjudicações à enercon, sendo de novo, justo 
agradecer toda a colaboração deste parceiro e dos 
restantes membros do cluster eólico, na adaptação 
dos calendários de investimento.

during 2012, the company 
invested roughly 170 million 
euros, raising the total 
investment made to roughly 
1,300 million euros.
during the year, negotiations began for the financing 
of the third phase of the project, which is expected  to 
be completed in the first half of 2013. the european 
investment bank continues to be a fundamental 
partner in this third tranche of financing that is currently 
under negotiation.

once again, it is important to underline the extraordinary 
financial effort that the shareholders of eneop2 were 
subjected to during 2012, since, without placing the 
good progress of the projects in risk, they were called 
upon to provide new funds without any type of extra 
financing. such an effort was not contemplated in the 
conditions of the call for tenders launched by the state, 
which provided for continuous funding in the form 
of project finance, so that a careful and meticulous 
management was required of the awards made to 
enercon. once again, it is only fair that we should 
express our gratitude for all the collaboration provided 
by this partner, as well as by the other members of the 
wind power cluster, in the adaptations that they made to 
their investment calendars.

montaleGre 
projecto eneop eneop project
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dESEnvOlviMEntO 
OrganizaCiOnal
organiSational develoPment

07.

foram desenvolvidos diversos 
projectos estruturais na 
organização interna, alguns  
dos quais finalizados  
e implementados em 2012.
o início de 2012 foi marcado pela reestruturação  
do modelo de Governance do Grupo com a nomeação, 
pelo conselho de administração, de um administrador 
delegado com alargados poderes executivos, 
substituindo assim a anterior comissão executiva.

esta reestruturação foi aprovada em assembleia-
-Geral de accionistas de 30 de Janeiro de 2012 
e conselho de administração de 16 de fevereiro 
de 2012 conjuntamente com uma nova orientação 
estratégica para o Grupo GeneRG com uma 
firme aposta na internacionalização, quer pela 
diversificação das tecnologias, quer pela dispersão  
de riscos em termos geográficos e de mercados.

paralelamente ao realinhamento estratégico, foram 
desenvolvidos diversos projectos estruturais na 
organização interna, alguns dos quais finalizados  
e implementados em 2012, dos quais se destacam, 
pelo seu impacto, os seguintes projectos: 

·   siG – sistemas integrados de Gestão – 
projecto de reestruturação para as tecnologias 
de informação (ti) que se encontra em fase de 
conclusão e do qual resultou em primeiro lugar um 
relatório de arquitectura empresarial actual, que 
consiste numa avaliação das diversas componentes 
que contribuem para o sistema de informação 
da GeneRG, na perspectiva organizacional, 
informacional, aplicacional e tecnológica.  
este estudo contribui de forma significativa para 
a especificação dos vários projectos informáticos 
enunciados, alinhando a área ti com a estratégia 
da organização;

·  definição e implementação de um modelo 
de exteriorização das actividades ligadas 
aos sistemas de informação e comunicações 
– contratualização a 3 anos com a cGi (antiga 
lógica ibéria) dos serviços técnicos de suporte 
aos utilizadores, administração de sistemas 
e gestão rede (ver ponto 8.8 “informática e 
telecomunicações”);

·  sistema de gestão da manutenção  
– desenvolvimento e implementação de um  
sistema informático de suporte às actividades  
de manutenção de equipamentos  
e de instalações produtivas do Grupo;

various structural projects were 
developed for the group’s 
internal organisation, some 
of which were finalised and 
implemented in 2012.
the beginning of 2012 was marked by the restructuring 
of the Group’s model of corporate Governance with 
the appointment by the board of directors of a chief 
executive equipped with wide-ranging executive powers, 
who thus replaced the previous executive committee.

this restructuring operation was approved at the 
General meeting of shareholders held on 30 January 
2012 and at the meeting of the board of directors 
held on 16 february 2012, together with a new 
strategic orientation for the GeneRG Group that 
involved investing heavily in internationalisation, both 
by diversifying in technologies and by spreading the 
risks in geographical and market terms.

in parallel to this strategic realignment,  various 
structural projects were developed for the Group’s 
internal organisation, some of which were finalised 
and implemented in 2012. because of their impact 
on the Group’s organisation, attention is drawn to the 
following activities: 

·   imG – integrated management systems – this 
is a project for the restructuring of information 
technologies (it) that is  currently nearing completion. 
so far, it has resulted, first of all, in a report on the 
current enterprise architecture, which consists of 
assessing the various components that contribute to 
GeneRG’s information system from an organisational 
point of view, paying attention to its technology, 
applications and computer systems. this study makes 
a significant contribution to the specification of the 
various computer projects already outlined, bringing it 
into line with the organisational strategy;

·   definition and implementation of a model 
for the outsourcing of activities linked to the 
information and communications systems  
– a three-year contract was signed with cGi 
(formerly lógica ibéria) for the provision of technical 
support services to users, system administration and 
network management (see section 8.8 “information 
technology and telecommunications”);

·   maintenance management system 
– development and implementation of a 
computerised support system for the activities 
involved in the maintenance of the Group’s 
equipment and production plants;

7.1
ORGANIzAÇÃO 
INTERNA
internal  
organiSation
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·  implementação de um sistema de gestão  
de expediente – finalização da implementação 
de um sistema informático destinado à gestão  
da documentação recebida e enviada, suportado 
por um conjunto de políticas e procedimentos  
que contribuíram para uma uniformização  
de métodos de trabalho e na disponibilização  
da informação para toda a organização;

·  desenvolvimento do processo de compras  
– durante 2012, deu-se continuidade  
ao desenvolvimento da ferramenta interna,  
o workflow de compras, com o objectivo  
de melhorar e sistematizar os procedimentos 
internos de compras assim como reforçar  
os controlos sobre os mesmos. no final do ano,  
foi iniciada a discussão interna e planeamento  
de um projecto de evolução da plataforma 
tecnológica da actual ferramenta informática  
de suporte aos processos de compra tendo como 
principal objectivo a melhoraria da performance  
e usabilidade da referida ferramenta informática.

·   implementation of a system for the management 
of the Group’s day-to-day business – finalisation 
of the implementation of a computerised system 
for the management of documentation received 
and sent, supported by a series of policies 
and procedures that have contributed to a 
standardisation of working methods and have 
helped to make information more readily available to 
the whole of the organisation

·   development of the purchasing process – 
during 2012, work continued on the development 
of the internal tool, known as the purchasing 
workflow, designed to improve and systematise 
the internal purchasing procedures, as well as to 
strengthen the respective controls over these. at 
the end of the year, internal discussion began on 
the planning of a project to further develop the 
technological platform of the current computerised 
tool for the support of purchasing processes, its 
main aim being to improve the performance and 
usability of this tool.

Gardunha 
manutenção de turbina eólica  
Wind turbine maintenance
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aCtividadES  
dE SupOrtE E gEStãO  
dE rECurSOS 
SuPPort aCtivitieS and reSourCe management

08.

em 2012, a política de recursos 
humanos manteve-se orientada 
para o reforço das competências 
das equipas profissionais do grupo 
generg, com especial enfoque 
no core business da empresa.
para as restantes actividades de âmbito mais genérico 
e comum a outras áreas de negócio, a GeneRG 
continua a recorrer ao mercado através de out-sourcing, 
uma vez que as mesmas são facilmente acessíveis.

conscientes de que a evolução do mercado nacional 
das energias renováveis poderá, por algum tempo, 
apresentar um forte abrandamento, o que determinou 
a recente orientação estratégica das actividades do 
Grupo GeneRG  no sentido da sua internacionalização, 
constituem os recursos humanos – em vista da 
competência desenvolvida e acumulada na concretização 
e operação dos projectos que em portugal construímos e 
detemos – uma base fundamental no apoio à estruturação 
da actividade da GeneRG em outras geografias.

daí que o dimensionamento dos recursos tenha 
seguido princípios de contenção, com focalização no 
essencial e com preservação das competências com 
as quais quer a GeneRG construir as próximas etapas 
do seu futuro.

a GeneRG actualmente conta com 68 colaboradores, 
dos quais 61 têm contrato sem termo, cuja divisão em 
género é de 50 homens e 18 mulheres.

in 2012, human resources policy 
continued to be geared towards 
strengthening the skills of the 
generg group’s professional 
teams, with a special emphasis on 
the company’s core business.
for the more general activities that are common 
to other areas of business, GeneRG continues to 
resort to outsourcing, since these services are easily 
obtained in this market.

since we are aware that the evolution of the national 
market in renewable energies may continue its sharp 
downturn for quite some time (a situation that determined 
the recent strategic orientation of the GeneRG Group’s 
activities towards a greater internationalisation), we 
consider that, because of the skills that have been 
developed and accumulated during the implementation 
and operation of the projects that we have constructed 
and own in portugal, our human resources are a 
fundamental basis for providing the necessary support for 
the structuring of our activities in other geographical areas. 

Hence we have determined the size of our human 
resources in keeping with principles of restraint, focusing 
on what is essential and preserving the skills that 
GeneRG will require to build the next stages of its future.

GeneRG currently has 68 employees, of whom 61 
have an open-ended contract. in terms of gender, 
there are 50 men and 18 women.

8.1
RECURSOS 
HUMANOS
human reSourCeS

Equipa 
GENERG
GENERG
TEam

a idade 
média dos 
colaboradores 

average age of  
the employees 

68
ColaboradoreS
EMplOYEES

anos
years

39

meadas e carreço/outeiro 
manutenção de turbina eólica  
Wind turbine maintenance
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no ano de 2012, como resultado da saída de dois 
colaboradores e a contratação de um novo, a empresa 
teve uma redução líquida de emprego, menos um 
colaborador que no ano transacto.

o perfil etário dos colaboradores GeneRG 
caracteriza-se por uma pirâmide jovem, com uma 
média de idade à volta dos 39 anos, dos quais mais  
de metade tem formação académica superior. 

a taxa de absentismo foi em 2012 de 3%.

os valores infra dizem respeito às contas consolidadas 
do Grupo com a eneop em equivalência patrimonial.

da observação da tabela supra constata-se um 
crescimento de 6,8% dos custos com pessoal face  
a 2011, sendo que a massa salarial aumentou 13,3%, 
essencialmente devido às alterações ocorridas nos 
órgãos sociais do grupo durante o exercício.

ainda no que respeita ao desenvolvimento organizacional 
na área dos Recursos Humanos, salienta-se que durante 
2012 não foi possível concluir o projecto de avaliação 
de desempenho através do qual se procura obter uma 
melhor definição quer no âmbito das áreas de formação  
a privilegiar, quer na definição dos objectivos associados 
à atribuição de incentivos aos colaboradores.  
este projecto deverá conhecer avanços significativos  
no decurso do próximo exercício.

looking at the above table, it can be seen that there 
was a growth of 6.8% in staff costs in relation to 2011, 
with the wage bill increasing by 13.3% essentially due 
to the changes taking place during the year in the 
company bodies.

as far as organisational development in the area of 
Human Resources is concerned, attention is drawn 
to the fact that during 2012 it was not possible to 
complete the performance assessment project 
which is designed to obtain a better definition both 
of the training areas that need to be given most 
attention, and of the aims associated with the award of 
incentives to employees. this project will be developed 
significantly in the course of 2013. 

custos com pessoal   
staff costs  12 11
Remunerações salaries k € 3.593 3.171
prémios / Gratificações de balanço bonuses / balance sheet Gratifications k € 1.282 1.285
encargos sociais social charges k € 566 526
formação training k € 22 2
outros custos other costs k € 159 279
total k € 5.622 5.263

ebitda k € 103.654 90.386
volume de negócios turnover k € 120.867 109.203
activo líquido net assets k € 656.320 654.706
lucro líquido net profit k € 33.973 19.866
n.º de colaboradores number of employees # 68 69

indicadores   
indicators  

custos com pessoal / ebitda % 5,4% 5,8% 
staff costs / ebitda   
custos com pessoal / activo líquido  % 0,9% 0,8%
staff costs / net assets   
custos com pessoal (1) / n.º de colaboradores k € / per capita 63,82 57,66
staff costs (1) / number of employees   
ebitda / n.º de colaboradores k € / per capita 1.524,33 1.309,94
ebitda / number of employees   
volume de negócios / n.º de colaboradores k € / per capita 1.777,46 1.582,65
turnover / number of employees   
lucro líquido / nº de colaboradores k € / per capita 499,61 287,91
net profit / number of employees   

(1) custos de pessoal sem prémios / Gratificações de balanço
(1) staff costs net of bonuses / balance sheet Gratifications

in 2012, the company had a net reduction in employment, 
with one less employee than in the previous year, a 
figure that corresponded to the recruitment of one new 
employee, with two employees leaving the company. 

the company’s workforce has the appearance of a 
young pyramid, with an average age of around 39, more 
than half of whom have attended higher education. 

in 2012, the absenteeism rate was 3%.

the figures shown below refer to the Group’s 
consolidated accounts, with eneop being measured 
by the equity method.

Volume de 
Negócios por 
colaborador
turnover
by employee

aumento de 12,3% face 
aos valores de 2011

increase of 12.3% 
compared to 2011 
figures

+12,3%
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inerente à sua própria natureza, a actividade  
da direcção Jurídica (dJ), percorreu 
transversalmente o grupo GeneRG.

no que respeita à elaboração e ou validação  
de contratos, foram validados 194 contratos durante  
o exercício de 2012, respeitantes a um valor total de 
32.696 milhares de euros, valor que desce para 9.107 
milhares de euros, se retirarmos os valores referentes 
a suprimentos do Grupo eneop. a repartição pelas 
áreas da empresa é traduzida no gráfico seguinte.

because of its very nature, the activity of the  
legal department cuts across the whole  
of the GeneRG Group.

194 contracts, with a total value of 32,696,000 
euros, were drafted or validated during 2012. this 
figure falls to 9,107,000 euros, if we remove the 
amounts relating to loans and advances made to 
the eneop Group. the division of these amounts 
among the company’s different areas is shown in the 
following graph.

8.2
DIRECÇÃO 
jURÍDICA
legal dePartment

CONTRATOS ELABORADOS / VALIDADOS
ContraCtS drafted / validated

although there was an increase in training expenditure in 
comparison with 2011, confirming the investment made 
in strengthening the professional skills of employees, it 
is to be expected that the amount of money allocated to 
this area will increase significantly in 2013.

muito embora se tenha verificado um aumento  
dos gastos com formação face a 2011, o que confirma 
a aposta no reforço das competências profissionais dos 
colaboradores, é expectável um reforço significativo da 
verba disponível nesta matéria para o exercício de 2013.

Custos 
de pessoal
staff costs

a redução do peso 
de custos de pessoal 
face ao ebitda foi 0,4%

staff costs 
reduction in relation 
with ebitda was 0.4%

-0,4%
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Já no que respeita às tipologias de contratos,  
o gráfico abaixo é elucidativo quanto à sua diversidade, 
ganhando destaque os contratos relativos  
ao financiamento com capitais próprios da eneop  
e os contratos de prestação de serviços:

durante o ano de 2012, também a gestão dos 
pagamentos a proprietários de terrenos onde se encontra 
instalado o portfolio produtivo do Grupo GeneRG 

Relativamente a outro tipo de acções da dJ,  
destaca-se o elevado número de cartas, Registos 
comerciais e prediais, certificações, actas, 
procurações e pareceres.

as far as other activities are concerned, attention is drawn 
to the large number of letters, commercial and property 
deeds, certifications, minutes, powers of attorney and 
opinions produced by the legal department.

as far as the different types of contract are 
concerned, the following graph explains their 
diversity, with special mention being made of those 
contracts relating to the equity financing of eneop 
and contracts for the supply of services:

mention should also be made of the management of 
payments to the owners of land where the eneop 
Group’s productive portfolio is installed. during 2012, 

TIPOLOGIA DE CONTRATOS
tyPe of ContraCtS

TIPOLOGIA DE ACÇÕES / DOCUMENTOS
tyPe of deedS / doCumentS
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 ordens de paGamento % face a 2011 valor % face a 2011  
 payment orders % comparison with 2011  amount  % comparison with 2011

GeneRG 1887 4,3% 1.400 k€ 1,9% 

eneop 361 5,2% 473 k€ 30,7% 

a garantia da legalidade das matérias formais do 
grupo GeneRG, assim como o apoio à administração 
e representação externa da GeneRG, foram 
asseguradas pelo secretário Geral durante o exercício 
de 2012, destacando-se da actividade daquele órgão:

1. o exercício rigoroso e contínuo das suas 
competências legais expressas no artigo 446º b 
do código das sociedades comerciais;

2. o cumprimento dos deveres do grupo GeneRG 
no consórcio standpoint, para desenvolvimento 
de uma tecnologia de aproveitamento energético 
da energia das ondas, projecto co-financiado pela 
comissão europeia no âmbito do fp7;

3. a representação do Grupo GeneRG junto 
das organizações em que a mesma é associada, 
nomeadamente associação epis - empresários 
pela inclusão social, associação Wavec - Wave 
energy center (neste último caso enquanto 
membro da direcção).

a função de controller manteve um papel activo 
no acompanhamento dos vários project finance 
do Grupo e na respectiva adequação à realidade 
operacional da empresa. participou ainda na relação 
com as instituições financeiras e na preparação de 
relatórios aos bancos e aos accionistas institucionais. 

Relativamente ao controlo financeiro e orçamental  
do Grupo foram produzidos relatórios periódicos  
de acompanhamento da actividade empresarial, 
com vista a alcançar o rigor exigido pela estrutura 
accionista e pela gestão do Grupo. durante o ano 
procedeu-se a alterações no processo de controlo 
orçamental recentemente implementado, introduzindo 
melhorias no detalhe da informação gerada. este 
processo envolveu os responsáveis das várias áreas 
do Grupo, tendo-se procurado uma maior eficiência 
nas trocas de informação e que todos os elementos 
tivessem acesso às análises geradas em tempo útil.

foi ainda prestado apoio à administração  
na avaliação financeira de propostas e na análise  
de novas oportunidades de negócio, tendo ainda 
sido acompanhado o processo de financiamento em 
curso da eneop 2 que em 2012 se concentrou nos 
parques referentes à segunda fase do projecto.

during 2012, the secretary-General’s activities 
continued to be directed towards guaranteeing the 
legality of the GeneRG Group’s formal aspects, as 
well as providing support to the Group’s board of 
directors and representing GeneRG externally, most 
notably in the following areas:

1. rigorous and continuous fulfilment of the legal 
responsibilities inherent in this position, as laid out 
in article 446 b of the company code;

2. fulfilment of the duties of the GeneRG Group in 
the standpoint consortium, for the development 
of a technology for the harnessing of wave power, 
in a project that is co-financed by the european 
commission under the framework programme fp7;

3. representation of the GeneRG Group in dealings 
with those organisations with which it is associated, 
namely epis - empresários pela inclusão social, 
Wavec – Wave energy center (in this latter case as 
a member of the board of directors).

the controller continued to perform an active role 
in monitoring the Group’s various project finance 
requirements and making the necessary adjustments 
to the company’s operational reality, also being 
involved in the relations with financial institutions and 
the preparation of periodical reports to the banks and 
the institutional shareholders. 

as far as the Group’s financial and budgetary control is 
concerned, periodical reports were produced monitoring 
the company’s activity. such a measure was designed 
to meet the requirements of the Group’s shareholders 
and management for rigorous control in this area. 
during 2012, changes were made to the new budgetary 
control procedure that had been recently introduced, 
with improvements being made in the detail of the 
information generated. this process involved the heads 
of the Group’s various areas, with steps being taken to 
ensure greater efficiency in the way that information is 
exchanged and to guarantee that all those involved had 
prompt and easy access to the analyses generated.

support was also given to the board of directors in the 
financial assessment of proposals and in the analysis 
of new business opportunities. the financing process 
already in progress for the funding of eneop 2 continued 
to be monitored; in 2012, this process concentrated on 
the wind farms relating to the project’s second phase.

8.3
SECRETáRIO 
GERAL
SeCretary-general

8.4
PLANEAMENTO 
E CONTROLO  
DE GESTÃO
Planning and 
management Control

merece destaque, tendo sido emitidas as ordens de 
pagamento em representação de sociedades do Grupo 
GeneRG ou eneop constantes da seguinte tabela:

payment orders were issued in this area on behalf of the 
companies belonging to the GeneRG Group or eneop, 
as shown in the following table:
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a função de auditoria interna manteve, durante 2012, 
um papel activo no desenvolvimento organizacional 
do Grupo através do acompanhamento contínuo 
da evolução dos projectos e acções nesse âmbito, 
conforme descrito no capítulo 7. – desenvolvimento 
organizacional, sendo de destacar o acompanhamento 
ao projecto de implementação do sistema de gestão de 
expediente e o desenvolvimento de melhorias contínuas 
no processo de compras e respectivo workflow.

a actualização e desenvolvimento dos normativos 
internos foi também um dos vectores essenciais da 
actuação da função da auditoria interna durante o ano.

adicionalmente, a auditoria interna procedeu ao 
desenvolvimento de um significativo conjunto de 
acções de controlo e monitorização da observância 
interna dos normativos em vigor na organização.

o departamento de contabilidade e consolidação 
(dcc) tem como principais responsabilidades  
a produção e análise da informação contabilística  
das 24 empresas que constituem o universo 
GeneRG, assim como a responsabilidade pela 
elaboração das contas consolidadas do Grupo.

as contas consolidadas são elaboradas e analisadas  
a três níveis. num primeiro nível a consolidação  
da holding portfólio, no nível seguinte a consolidação 
de todas as empresas do Grupo GeneRG e por fim, 
no último nível, a consolidação proporcional  
do consolidado eneop2.

o dcc, sendo responsável pelo cumprimento  
das obrigações fiscais inerentes a todas as empresas 
e ao consolidado do Grupo, tem ainda como objectivo 
proporcionar soluções fiscais, que se traduzam em 
benefícios para todas as empresas do Grupo, no 
estrito cumprimento da nossa ordenação jurídica.

o ano de 2012 foi mais um ano intenso em 
esclarecimentos efectuados à autoridade tributária 
(at), no âmbito do iRc e imi, com solicitações cada 
vez mais frequentes e complexas. o dcc, através 
da coordenação e acompanhamento de todos os 
processos fiscais que envolveram o Grupo GeneRG, 
soube proporcionar uma resposta atempada à at.

a optimização, pelo dcc, da ferramenta de gestão 
contabilística e financeira permitiu manter um elevado 
desempenho no desenvolvimento de acções para  
a melhoria contínua da qualidade e de redução  
de tempo na resposta às necessidades de tratamento 
da informação financeira, contabilística e fiscal  
de todo o Grupo GeneRG.

during 2012, the internal audit continued to play an 
active role in the Group’s organisational development, 
continuously monitoring the evolution of the projects and 
activities undertaken in this area, as described in chapter 
7 – organisational development. attention is drawn, 
in particular, to the monitoring of the implementation 
of a system for the management of the company’s 
day-to-day business, as well as to the development of 
continued improvements  in the purchasing process and 
of the workflow associated with this.

the updating and development of internal rules and 
procedures was another of the essential features of 
the internal audit’s role during the year.

the internal audit also performed a significant series  
of actions to check that the internal rules and 
procedures that are currently in force were being 
observed within the organisation.

the accounting and consolidation department is 
responsible for producing the accounting information 
of the 24 companies that comprise the GeneRG 
universe, as well as for preparing the Group’s 
consolidated accounts.

the consolidated accounts are prepared at three 
levels. the first consolidation takes place at the 
level of the Holding portfolio; the second phase 
of consolidation involves all the companies of the 
GeneRG Group; and finally there is the proportional 
consolidation of the consolidated eneop2 project.

the accounting and consolidation department 
is responsible for fulfilling all the fiscal obligations 
inherent in all of the accounts of the Group’s 
companies and its consolidated project, as well as 
pursuing the aim of providing fiscal solutions that 
result in benefits for all of the Group’s companies, in 
strict compliance with our legal system.

2012 was yet another year that was marked by the 
department’s intense involvement in providing the 
tax authorities with the required explanations and 
clarifications in respect of corporation tax (iRc) and 
council tax (imi). such requirements are becoming ever 
more frequent and increasingly complex. through its 
coordination and monitoring of all the fiscal procedures 
that involved the GeneRG Group, the accounting and 
consolidation department was able to provide the tax 
authorities with a timely answer to all of their queries.

the department’s optimisation of the tools for the 
company’s financial and accounting management 
has made it possible to maintain a high level of 
performance in the development of activities for 
continuous quality improvement and for guaranteeing 
more rapid responses to the needs for processing the 
financial, accounting and fiscal information relating to 
all of the GeneRG Group.

8.5
AUDITORIA 
INTERNA
internal audit

8.6
DEPARTAMENTO  
DE CONTABI-
LIDADE E 
CONSOLIDAÇÃO
aCCounting  
and ConSolidation 
dePartment
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at GeneRG, special attention is given to the assessment 
and prioritisation of the company’s responsibilities, with 
risk management being considered to be of fundamental 
importance for the Group’s sustained development.

it is our awareness of risk that leads the GeneRG 
Group to take decisive measures to lessen the 
company’s exposure and to determine the best means 
for preventing and transferring such risks.

in addition to the efforts made to minimise and avoid 
risk situations, GeneRG continues to consider that one 
of the best ways to guard against the impact of events 
that may potentially cause damage to the company is 
to transfer the risk involved – in this concrete case by 
transferring it to the insurance market.

by choosing to behave in this way, GeneRG seeks to 
defend its operations, employees and shareholders, as 
well as the interests of the communities of those places 
where it undertakes its activities, significantly reducing 
the levels of uncertainty in these areas about the future.

the GeneRG Group has an insurance programme 
that includes the best guarantees offered by the 
insurance market and which is notable for its wide-
ranging coverage and adaptability to the group’s 
specific needs.

together with the efforts made to ensure the good 
management of risks in all areas of GeneRG’s 
activity, this solution helps to explain the lower number 
of claims that were presented in 2012, as well as 
ensuring that the events that did in fact happen did 
not result in any minimally relevant consequences for 
the companies belonging to the GeneRG universe in 
either financial or economic terms

the consistency of the results that we have obtained 
allows us to consider that we have succeeded in 
optimising the costs of the coverages from which we 
benefit, maintaining high levels of protection. 

We also stress the fact that, in its activities as a whole 
and for non-compulsory insurance under the scope 
of the legislation in force, GeneRG has coverages 
for personal injury and/or damage to property, arising 
from bodily injuries and/or material harm, that amount 
to 100 million euros, and which, in the case of material 
damage and the respective operating losses, amount 
to more than 700 million euros.

no que respeita às tecnologias de informação,  
a direcção de sistemas de informação  
e comunicação (dsic) repartiu a sua actividade 
pelas funções normais de gestão e manutenção  
dos sistemas informáticos e telecomunicações  
e pela participação em vários projectos.

esta direcção é responsável pelo suporte a todos  
os colaboradores e entidades externas que utilizam  
ou interagem com os sistemas de informação  
e os equipamentos de suporte às comunicações  
da GeneRG. durante o ano de 2012, continuou-se 
a assistir a um crescimento no volume de horas de 
assistências em helpdesk e administração de sistemas 

8.8

DIRECÇÃO  
DE SISTEMAS  
DE INFORMAÇÃO 
E COMUNICAÇÃO
information and 
CommuniCation SyStemS 
dePartment

no Grupo GeneRG é dada uma especial atenção à 
avaliação e hierarquização das responsabilidades da 
empresa, assumindo a gestão do risco uma importância 
fundamental no desenvolvimento sustentado da GeneRG.

É a consciência do risco que conduz o Grupo 
GeneRG, de forma determinada, a tomar as medidas 
que contribuem decisivamente para mitigar a sua 
exposição e a ponderar sobre os meios necessárias  
no âmbito da sua prevenção e transferência.

adicionalmente aos esforços realizados no sentido 
de minimizar e evitar situações de risco, continua a 
GeneRG a considerar que uma das melhores formas 
de se precaver quanto ao eventual impacto  
de ocorrências causadoras de danos é a transferência 
do risco, no caso concreto para o mercado segurador.

através desta opção, procura a GeneRG defender 
as suas operações, os seus colaboradores,  
os seus accionistas, bem como os interesses das 
comunidades onde desenvolve as suas actividades, 
reduzindo, neste âmbito e de forma significativa,  
os níveis de incerteza quanto ao futuro.

o Grupo GeneRG dispõe de um programa de seguros 
que integra as melhores garantias praticadas pelo mercado 
segurador e que se pode caracterizar pela sua vasta 
abrangência e adequação às especificidades do Grupo.

esta solução, aliada ao esforço desenvolvido na gestão 
dos riscos em todos os domínios da actuação da 
GeneRG, justificam que em 2012 se tenham voltado 
a verificar um reduzido número de sinistros e que da 
ocorrência destes não tenham decorrido consequências 
minimamente relevantes em termos financeiros ou 
económicos para as empresas do universo GeneRG.

a consistência dos resultados obtidos permite à empresa 
assegurar a optimização dos custos das coberturas  
de que beneficia e manter elevados níveis de protecção. 

destaca-se o facto de no agregado das actividades  
da GeneRG e para seguros não obrigatórios no 
âmbito da legislação em vigor, a empresa dispor 
de coberturas para danos patrimoniais e/ou não 
patrimoniais decorrentes de lesões corporais e/ou 
materiais causados a terceiros que atingem  
os 100 milhões de euros e que no caso dos danos 
materiais e respectivas perdas de exploração 
ultrapassam os 700 milhões de euros.

8.7
SEGUROS
inSuranCe

as far as information technology is concerned, the 
information and communication systems department 
(dsic) divided its activity between the normal 
functions of managing and maintaining the information 
technology and telecommunications systems and its 
participation in various projects.

this department is responsible for supporting all 
employees and external bodies that use or interact with 
GeneRG’s information systems and communications 
support equipment. during 2012, there continued 
to be a growth in the number of hours of assistance 
provided by the help desk and in the administration 
of the information systems, but fundamentally, the 
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mas, fundamentalmente, a maior evolução deu-se  
no número de horas de equipas especializadas  
em manutenção e evolução aplicacional.

tal crescimento resultou da introdução de novos 
sistemas informáticos e da evolução permanente das 
áreas funcionais da empresa. esta realidade obrigou 
a uma atenção constante relativamente ao nível de 
modernização dos vários componentes do sistema 
de informação, com o objectivo de disponibilizar 
antecipadamente as soluções que melhor respondessem 
às necessidades da organização. nesse sentido, 
realizaram-se várias iniciativas com a preocupação de 
manter sempre um ajustamento adequado entre os vários 
sistemas e tecnologias utilizadas, de maneira a evitar que 
a evolução registada pudesse causar alguma fragilidade 
na já complexa arquitectura tecnológica, aplicacional e 
informacional. são disso exemplo:

·   upgrade e reforço da rede wireless, responsável 
por interligar a grande maioria dos parques 
eólicos, através da substituição de vários dos seus 
componentes;

·   upgrade do sistema eRp pHc;

·   upgrade para as últimas versões disponíveis  
de sistemas operativos e de software de pcs  
e servidores;

·  completa reformulação dos planos de backups, 
com uma retenção de dados muito superior  
e com maiores níveis de granularidade, segurança  
e regularidade;

·   instalação de links de comunicações de backup 
nos escritórios e data centers;

·  upgrade ao sistema de correio electrónico;

·   Reforço da componente de storage;

·  instalação de mais servidores (domain controllers);

·   alteração na arquitectura do sistema de e-mail 
e antivírus, com um reforço na interligação entre 
estes dois sistemas.

no capítulo das telecomunicações há que registar  
uma melhoria muito substancial na qualidade,  
no débito e na quase ausência de avarias, fruto 
do investimento realizado em finais de 2011. esta 
situação evitou certamente muitas deslocações aos 
centros produtivos e uma intervenção remota muito 
mais rápida por parte de operadores e técnicos. 
para melhor gerir estas matérias, tratando-se 
de uma área que representa 40% do orçamento 
da dsic, justificou-se desenvolver no eRp pHc 
um módulo para gerir as telecomunicações. este 
desenvolvimento à medida integrou a componente 
financeira com o módulo de gestão e o controlo  
de gastos disponível no portal (intranet) da GeneRG. 
desta forma, simplificou-se e optimizou-se o processo 
de validação de facturas, através da importação 
automática de ficheiros mensais disponibilizados 
pelos operadores de telecomunicações.

ao nível aplicacional, o destaque vai sobretudo para 
a finalização e entrada em produção dos sistemas 
de gestão documental (na vertente do expediente) 
e da manutenção de equipamentos e de instalações 
produtivas. em ambos os projectos houve um esforço 
considerável para acautelar a sua integração com 

greatest growth was to be found in the number of 
hours spent by specialist teams in maintaining and 
developing applications.

such growth resulted from the introduction of new 
information technology systems and from the permanent 
development of the company’s functional areas. this 
reality led to the need for constant attention to be paid 
to the level of modernisation of the various components 
of the information system, with the aim of providing in 
advance the best solutions for the organisation’s needs. 
various initiatives were therefore introduced with the aim 
of maintaining a permanent and suitable balance between 
the various systems and technologies used, in order to 
ensure that the developments that took place did not 
provoke any fragility in the already complex architecture 
of the company’s technology, applications and computer 
systems. examples of this policy are as follows:

·   upgrade and strengthening of the wireless network, 
responsible for interconnecting the vast majority of 
wind farms, through the replacement of several of 
their components;

·   upgrade of the eRp pHc system;

·   upgrade to the latest available versions  
of operating systems for pcs and servers;

·   complete reformulation of backup plans, with a 
much greater saving of data and with higher levels of  
granularity, security and regularity;

·   installation of backup communication links at offices 
and data centres;

·   upgrade of the e-mail system;

·   strengthening of the storage component;

·   installation of more servers (domain controllers);

·   alteration of the architecture of the e-mail 
and antivirus systems, by strengthening the 
interconnection between these two systems.

as far as the telecommunications system is concerned, 
there was a very substantial improvement in quality 
and throughput, coupled with an almost complete 
absence of breakdowns or malfunctions, which was 
a direct result of the investment made at the end of 
2011. this situation certainly prevented the need for 
operators and technicians to make so many journeys to 
the production centres and made it possible for them 
to undertake much faster remote interventions. the 
importance of managing these matters more efficiently 
(considering that it is an area that represents 40% of 
the dsic’s budget) justified the development in the 
eRp pHc system of a module for the management 
of telecommunications. this tailor-made development 
integrated the financial component with the module 
for the management and control of expenditure that 
is available on the GeneRG website (intranet). this 
made it possible to simplify and optimise the procedure 
for the processing and checking of invoices, through 
the automatic import of monthly files made available by 
the telecommunications operators.

at the level of applications, the main emphasis must be 
placed on the completion and the entry into operation of 
the documentary management systems (from the point 
of view of day-to-day business) and the maintenance 
of the production equipment and facilities. in both 
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os sistemas aplicacionais existentes na empresa, 
sempre que a relação custo/beneficio o justificasse. 
estes projectos introduziram não só melhorias  
ao nível da disponibilização e controle da informação, 
como também na reengenharia de processos que 
habitualmente aparece associada a estes trabalhos.  

deu-se continuidade ao apoio do inesc porto  
e à implementação de uma das medidas propostas 
pelo projecto siG – sistema integrado de Gestão, que 
consistia na externalização das actividades da dsic. 
depois de um amplo debate interno, em que todas 
as áreas da empresa foram convidadas a participar, 
lançou-se em fevereiro um concurso com o objectivo 
de contratualizar, em regime de outsourcing,  
a manutenção das componentes de administração 
de sistemas, networking e suporte local. a consulta 
ao mercado contou com a participação dos principais 
fornecedores em portugal para estes serviços, tendo 
todos eles demonstrado grande interesse ao longo de 
todo o processo. em setembro foi comunicada  
a decisão de adjudicar à empresa cGi o fornecimento 
dos serviços em causa para os próximos 3 anos,  
no âmbito dos quais se incluiu também um conjunto 
de projectos de transformação e modernização nos 
sistemas de informação, nomeadamente um projecto de 
reformulação da rede e de consolidação de datacenters 
em housing. de salientar que a transparência com que 
decorreu todo este processo foi um facto reconhecido 
por todos os concorrentes que fizeram parte da short list.

no seguimento deste concurso, iniciou-se um projecto 
de transição que teve uma duração superior a 3 meses, 
com início ainda em setembro e que contou com  
a visita a todos os escritórios e centros produtivos  
para poder realizar o necessário levantamento de 
todos os equipamentos que caracterizam os sistemas  
de informações da GeneRG. o resultado desse 
trabalho foi um relatório de due diligence, do qual se 
destacam as seguintes informações de carácter geral: 

projects, a considerable effort was made to safeguard 
their integration with the application systems existing 
at the company, whenever this was justified by the 
cost/benefit ratio. not only did these projects bring 
improvements in terms of the availability and control of 
information, but also in the re-engineering of processes 
that is normally associated with these works.  

the support provided by inesc porto was continued, 
and one of the measures proposed by the siG 
(integrated management system) project was 
implemented, namely the outsourcing of the dsic’s 
activities. after a broad internal debate, in which all 
areas of the company were invited to participate, a call 
for tenders was launched in february with the aim of 
outsourcing the services for the maintenance of the 
components of system administration, networking and 
local support. the main portuguese suppliers for these 
services took part in the market consultation, with all of 
them demonstrating great interest throughout the whole 
process. in september, the decision was announced 
to award the contract for the supply of the services 
in question over the next three years to the company 
cGi. the services to be rendered also included a series 
of projects for the transformation and modernisation 
of the information systems, namely a project for the 
reformulation of the network and the consolidation of 
data centres in their own housing. it should be stressed 
that the transparency with which this whole process 
was carried out was widely acknowledged by all those 
bidders that were placed on the short list.

following on from this call for tenders, a transitional 
project was started in september, which lasted for 
more than three months and involved visits to all of the 
offices and production centres in order to conduct the 
necessary survey of all the equipment typically used in 
the GeneRG information systems. the result of that 
work was a report of due diligence, resulting in the 
following general information: 

   unidade de medida quantidade 
   unit measured quantity

sistemas systems servidor server 64
Redes networks porta de rede network port 702
service desk contactos efectuados por utilizadores contacts made by users 138
field support posto de trabalho Job 88

Grupo GenerG 
escritório lisboa lisbon office
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relatório e contas  
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annual Report 2011

in 2012, the GeneRG Group’s communication policy 
naturally remained in line with its stated mission and its 
charter of principles, which are the main guidelines for 
the Group’s activity.

as a way of consolidating the GeneRG Group’s 
corporate image, the message that we seek to convey 
is that of a company committed to the sustainable 
construction of a future in renewable energies.

a communication policy was developed that focused 
on strengthening ties with the group of stakeholders, 
with whom GeneRG has been interacting in the 
development of its activity. this target continues to 
consist of:

·   populations from the areas where they are present; 

·   local councils and other local administration bodies 
involved in GeneRG’s projects; 

·   environmental, scientific and technological 
communities linked to the energy sector;

·   main actors involved in the definition of public policies 
and the licensing of activity in the energy sector;

·   actors involved in the financial system geared 
towards renewable energies.

from this group of stakeholders, with whom the 
company is related, attention is drawn to the fact that 
among the Group’s communication activities special 
privilege is afforded to the support given to the local 
communities and local councils, in particular some 
initiatives developed locally in the areas covered by 
GeneRG’s projects. 

in 2012, the development of the 1200mW of wind 
power from the eneop – eólicas de portugal 
project continued to be incorporated into the Group’s 
communication strategy. this is a project in which 
GeneRG has a shareholding of 20%, which will enable 
it in the short/medium term to take responsibility for the 
direct production of 240 mW of wind power.

among the main supports of the activities relating to 
the Group’s communication and image are the annual 
Report and accounts, which are published each year.

em 2012, a comunicação da GeneRG manteve-se 
alinhada com os valores inscritos na missão e carta 
de princípios, enquanto principais eixos orientadores 
da actividade do Grupo.  

como forma de consolidar a imagem corporativa do 
Grupo GeneRG, pretende-se veicular a mensagem 
de empresa apostada na construção sustentável 
de um futuro nas energias renováveis.

foi desenvolvida uma política de comunicação 
focada no fortalecimento dos laços relacionais 
com o conjunto dos stakeholders, com os quais a 
GeneRG tem vindo a interagir no desenvolvimento 
da sua actividade. este target continua a ser 
constituído por:

·   populações das áreas onde a GeneRG está 
presente; 

·   autarquias e outros órgãos da administração local 
envolvidos nos projectos da GeneRG; 

·   comunidades ambientalistas, científicas e 
tecnológicas ligadas ao sector da energia;

·   principais actores na definição de políticas públicas 
e licenciamento da actividade energética;

·   intervenientes no sistema financeiro orientado para 
as energias renováveis.

deste conjunto de stakeholders com os quais se 
relaciona a empresa, destaca-se o facto de estar agora 
privilegiado nas acções de comunicação do Grupo, o 
apoio às comunidades locais e autarquias, suportando 
algumas iniciativas desenvolvidas localmente nas áreas 
de abrangência dos projectos GeneRG. 

continuou a ser em 2012 incorporado na comunicação 
do Grupo, o desenvolvimento dos 1200 mW eólicos  
do projecto eneop – eólicas de portugal, no qual  
a GeneRG detém uma participação de 20%, que lhe 
permitirá, a curto/médio prazo, vir a assumir  
a titularidade directa de cerca de 240 mW eólicos.

como principal suporte de comunicação institucional, 
destaca-se também o próprio Relatório e contas, 
publicado anualmente pelo Grupo GeneRG.

8.9
COMUNICAÇÃO 
E IMAGEM
CommuniCation  
and image
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EvOluçãO  
ECOnÓMiCO- 
-FinanCEira
eConomiC and finanCial evolution

09.

9.1.1. perímetro de consolidação 9.1.1. consolidation perimeter9.1
GRUPO GENERG 
(CONSOLIDADO)

generg grouP 
(ConSolidated)

denominação social actividade principal detentores do capital capital detido
company name main activity shareholders share capital held(*)

GeneRG – sociedade GestoRa  Gestão de participações luseneRG 57.50% 
de paRticipaÇÕes sociais, s.a. Holdings management Gdf-sueZ  (electrabel) 42.50%

GeneRG portfolio, sGps, s.a. Gestão de participações  Holdings management GeneRG - sGps, s.a. 100.00%

GeneRG - serviços de engenharia e Gestão, lda. serviços de eng. e Gestão  Holdings management GeneRG - sGps, s.a. 100.00%

GeneRG expansão, s.a. produção de electricidade  electricity Generation GeneRG - sGps, s.a. 100.00%

GeneRG - Gestão e projectos de energia, s.a. produção de electricidade  electricity Generation GeneRG - sGps, s.a. 100.00%

sociedade exploradora de Recursos energéticos, lda. produção de electricidade  electricity Generation GeneRG - sGps, s.a. 100.00%

Hidrinveste - investimentos energéticos, lda. produção de electricidade  electricity Generation GeneRG - sGps, s.a. 100.00%

Hidroeléctrica do monte, lda. produção de electricidade  electricity Generation GeneRG - sGps, s.a. 100.00%

sociedade Hidroeléctrica da Grela, lda. produção de electricidade  electricity Generation GeneRG - sGps, s.a. 100.00%

Hidroeléctrica manteigas, lda. produção de electricidade  electricity Generation GeneRG - sGps, s.a. (**) 90.00%

GeneRG ventos do caramulo - energias Renováveis, lda. produção de electricidade  electricity Generation GeneRG - sGps, s.a. 100.00%

GeneRG ventos da Gardunha - energias Renováveis, lda. produção de electricidade  electricity Generation GeneRG - sGps, s.a. 100.00%

megavento - produção electricidade, lda. produção de electricidade  electricity Generation GeneRG - sGps, s.a. 100.00%

GeneRG ventos trancoso - energias Renováveis, s.a. produção de electricidade  electricity Generation GeneRG - sGps, s.a. 100.00%

Generventos pinhal interior - energias Renováveis, lda. produção de electricidade  electricity Generation GeneRG - sGps, s.a. 100.00%

GeneRG ventos proença-a-nova - energias Renováveis, lda. produção de electricidade  electricity Generation GeneRG - sGps, s.a. 100.00%

ventos do seixo amarelo - energias Renováveis, lda. produção de electricidade  electricity Generation GeneRG - sGps, s.a. (**) 90.00%

GeneRG ventos sines - energias Renováveis, lda. produção de electricidade  electricity Generation GeneRG - sGps, s.a. 100.00%

GeneRG ventos viana castelo - energias Renováveis, lda. produção de electricidade  electricity Generation GeneRG - sGps, s.a. 100.00%

GeneRG novos desenvolvimentos, s.a. produção de electricidade  electricity Generation GeneRG - sGps, s.a. 100.00%

GeneRG sol do alentejo - energias Renováveis, lda. produção de electricidade  electricity Generation GeneRG novos desenv. 100.00%

GeneRG sol do alentejo 2 - energias Renováveis, lda. produção de electricidade  electricity Generation GeneRG novos desenv. 100.00%

GeneRG ventos da beira baixa - energias Renováveis, lda. produção de electricidade  electricity Generation GeneRG novos desenv. 100.00%

Gravitangle - fotovoltaica, lda. produção de electricidade  electricity Generation GeneRG novos desenv. 100.00%

(*)  directa e indirectamente
(*)  directly and indirectly

(**) direito de participação de terceiros
(**) third party participation Rights
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9.1.2. síntese dos  
resultados oBtidos

durante o ano de 2012, a GeneRG teve  
a totalidade do seu portfolio eólico – 436,4 mW, 
hídrico – 33,2 mW e solar – 18,8 mWp a operar  
a velocidade cruzeiro. 2012 foi ainda o primeiro ano 
completo em que a totalidade da capacidade solar 
esteve disponível, já que a central de porteirinhos 
foi sendo progressivamente ligada à rede durante 
2011, justificando o incremento de 38% registado 
na facturação. o maior crescimento de facturação 
deu-se contudo na eneop, como consequência 
do aumento da capacidade instalada, que passou 
de 814 mW no final de 2011 para 946 mW no final 
de 2012, dos quais 20%, ou seja 189 mW, são 
atribuíveis à GeneRG.

9.1.2. summary of results

during 2012, GeneRG had the whole of its wind 
portfolio (436.4 mW), hydroelectric portfolio (33.2 
mW) and solar portfolio (18.8 mWp) operating at 
cruise speed. 2012 was also the first full year in 
which all the solar capacity was fully available, as the 
porteirinhos solar power plant had been progressively 
connected to the grid during 2011, justifying the 38% 
increase recorded in turnover. the largest increase 
in turnover was, however, recorded at eneop, as 
a consequence of the growth in installed capacity, 
which increased from 814 mW at the end of 2011  
to 946 mW at the end of 2012. 20% of this capacity, 
or, in other words, 189 mW, can be attributed  
to GeneRG.

sociedade hídrica / proJecto   
company hydroelectricity / proJect 12 11 %

 talhadas  1 071  1 251  (14,4%)

GeneRG Gpe fraguas  411  632  (35,0%)
 v.soeiro 826  1 135  (27,2%)
 paus 571  746  (23,4%)
 pagade 293  366  (20,0%)
sere cercosa  427  494  (13,5%)
H. monte soutinho 638  641  (0,5%)
H. Grela Grela 183  188  (2,4%)
H. manteigas manteigas  967  1 197  (19,2%)

total hídrico  total hydro  5 387 6 649 (19,0%)

 eólica / proJecto   
 wind power / proJect   
G.v. proença  vergão 2 016  1 898  6,2% 

G.v. sines chaminé  1 343  1 254  7,1% 
G.v. viana carreço/outeiro  4 845  4 517  7,3% 
megavento meadas 1 877  1 664  12,8% 
H. Grela doninhas  109  110  (0,6%)
G.v. caramulo caramulo  19 391  16 630  16,6% 
G.v. pinhal interior pinhal interior  33 027  30 628  7,8% 
G.v. pinhal interior perdigão  417  407  2,4% 
G.v. Gardunha Gardunha  30 805  26 954  14,3% 
G.v. trancoso trancoso  7 707  6 643  16,0% 
v. seixo amarelo mosqueiros 2 280  1 970  15,7% 

total eólico  total wind  103 817 92 675 12,0% 

 solar / proJecto   
 solar power / proJect   
G.s. alentejo ferreira do alentejo 7 037  6 652  5,8% 
G.s. alentejo 2 porteirinhos 3 440  2 489  38,2% 
total solar  total solar  10 477 9 141 14,6%  

 eneop/ proJecto   
 eneop / proJect   
G. expansão eneop 2 (20%)  29 177  20 933  39,4%  
total Grupo  total Group  148 858 129 398 15,0%   

Hidrinveste

facturação
invoicinG milhares de euros  

thousands of  euros
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a tabela permite ver as contribuições das várias 
áreas ao nível das receitas. Registou-se um aumento 
de 15% na facturação do Grupo como resultado 
da já referida maior capacidade instalada no eólico 
e solar e das boas condições meteorológicas em 
particular para a geração eólica. a boa performance 
do portfolio eólico e solar permitiu ainda compensar  
a menor disponibilidade de recurso no hídrico.

em termos de custos operacionais, 2012 registou 
uma evolução dentro do expectável face ao estádio 
actual do portfolio e à evolução da capacidade 
instalada, tendo estes crescido cerca de 10%, em 
função sobretudo do projecto eneop. de referir que 
ao nível dos custos operacionais relacionados com  
o portfolio directo da GeneRG, apesar da revisão  
em curso de alguns contratos de operação  
e manutenção, ocorreu uma estabilização dos 
valores registados em consequência da maturidade 
do parque produtivo. Já ao nível dos resultados 
operacionais, a subida de 32% verificada  
é consequência da boa performance operacional  
e da ligeira redução nas amortizações.

a evolução dos custos financeiros reflecte  
a estabilização do valor médio da dívida do Grupo  
ao longo do ano, tendo o desembolso da 
primeira tranche do Grupo 2 da eneop em 
parte compensado os reembolsos nos outros 
financiamentos. o impacto da variação das taxas  
de juro na empresa continua a ser limitado, já que  
a taxa de juro da parte mais relevante da dívida se 
encontra fixada através de instrumentos de cobertura 
de risco. os juros recebidos diminuíram face a 
2011 devido à redução da liquidez média disponível 
e principalmente das taxas de remuneração 
associadas. tendo em conta os vários efeitos acima 
descritos, o resultado líquido aumentou 71% face  
ao valor de fecho de 2011 para os 34,0 milhões  
de euros. É importante notar que a consolidação  
da eneop2 contribui negativamente para este valor 
em consequência da fase de desenvolvimento do 
portfolio, já que o volume de facturação ainda não 
corresponde directamente à dimensão da base instalada

the table makes it possible to see the contributions from 
the various areas at the level of revenue. there was an 
increase of 15% in the Group’s turnover as a result of the 
already mentioned larger installed wind and solar capacity 
and the favourable weather conditions, particularly for the 
generation of wind power. the good performance of the 
wind and solar power portfolios also made it possible to 
compensate for the reduced availability of hydroelectricity. 

in terms of operating costs, 2012 recorded an 
evolution within the limits of what might be expected 
in view of the current state of the portfolio and the 
evolution of installed capacity, which grew by 10%, 
mainly due to the eneop project. it should be noted 
that, at the level of the operating costs related with 
GeneRG’s direct investment portfolio, despite the 
review currently taking place of some operation and 
maintenance contracts, there was a stabilisation of 
the values recorded as a consequence of the greater 
maturity of its production facilities. at the level of the 
operating profit, the 32% rise that took place was a 
consequence of the good operating performance and 
the slight decrease in amortisations.

the growth in financial costs reflects the stabilisation 
of the average value of the Group’s debt over the 
course of the year, with the disbursement of the first 
tranche of eneop Group 2 compensating in part for 
the reimbursements made in the financing of other 
plants. the impact on the company of the variation 
in interest rates continues to be limited, since the 
interest rate of the most important part of the debt is 
fixed through hedging instruments. interest received 
fell, in 2011, due to the reduction in average available 
liquidity and mainly due to the fall in the remuneration 
rates associated with this. taking into account the 
various effects described above, net profit rose by 
71% in comparison with the figure recorded at the 
end of 2011 to 34 million euros. it is important to note 
that the consolidation of eneop2 made a negative 
contribution to this result, due to the portfolio’s 
particular stage of development, since the volume of 
turnover does not yet directly correspond to the size 
of the installed capacity.

dados económico – financeiros (Grupo GenerG consolidado)
economic and financial data (GenerG Group consolidated)

milhares de euros  
thousands of euros

  12 11 %

vendas  e serviços prestados   149.843 129.989 15,3%
sales and services rendered    

Resultado antes de dep., fin. e impostos  126.123 108.010 16,8%
ebitda    

Resultado operacional (antes de fin. e impostos) 77.651 58.713 32,3%
operating profit (ebit)    

Juros e similares interest and similar expenses -31.060 -30.760 -1,0%

Resultado líquido do período net profit for the period 33.973 19.866 71,0%

Performance 
operacional
operating 
performance

aumento de 
rentabilidade

increase in 
profitability

+71%
reSultado líquido
nEt prOFit



RELATÓRIO DE GESTÃO  
management rePort62

9.1.3. refinanciamento  
e novos proJectos

o esforço de investimento nos vários projectos 
do Grupo tem sido feito sempre com o recurso a 
project finance, estando actualmente contratados 5 
financiamentos distintos. em primeiro lugar temos um 
project finance de 620 milhões junto do bei, bpi, 
caja madrid, fortis bank, bes e santander. esta 
operação permitiu o refinanciamento do portfolio de 
projectos eólicos e hídricos da GeneRG, tendo o 
último desembolso sido realizado em Janeiro de 2010.

para financiar os projectos solares foram fechados 
dois project finance, ambos com o banif e a caixa de 
crédito agrícola mútuo. em 2009, foram contratados 
38 milhões de euros para a central solar de ferreira  
do alentejo e em 2010 15 milhões de euros para  
a central de porteirinhos. ambos os financiamentos  
já se encontram totalmente desembolsados, tendo  
o último desembolso ocorrido já em 2011, relativo  
ao projecto de porteirinhos.

para o projecto eneop foram contratadas também  
duas linhas em project finance. para o primeiro grupo  
de projectos com uma capacidade total de 480 mW,  
foi fechado, em Janeiro de 2010, um financiamento  
de 498 milhões de euros junto do banco europeu  
de investimento, caixa Geral de depósitos, bpi, bes, 
millennium bcp, santander, barclays, bbva e caja 
madrid, tendo a última utilização ao abrigo desta linha 
ocorrido em 2012. para o segundo grupo de projectos, 
representando uma capacidade total de 376 mW, foi 
contratado um financiamento de 260 milhões de euros 
junto do bei, tendo o desembolso da primeira de tranche 
de 100 milhões de euros ocorrido também em 2012.  
a libertação da segunda tranche, que corresponde a 
160 milhões de euros, está condicionada à apresentação 
de garantias bancárias, encontrando-se a respectiva 
angariação em curso, embora condicionada pelas 
fragilidades do actual contexto financeiro em portugal.

a tabela abaixo detalha as linhas disponíveis, as 
respectivas maturidades, bem como as suas datas de 
contratação e último desembolso. num contexto de 
instabilidade dos mercados financeiros é importante 
relevar que a quase totalidade dos financiamentos 
do Grupo é de longo prazo, sem necessidade de 
refinanciamento. desta forma, a GeneRG encontra-se 
particularmente bem protegida da conjuntura financeira, 
permitindo enfrentar com confiança o actual período de 
crise que tarda em terminar.

9.1.3. refinancinG and  
new proJects

the investment that has been made in the Group’s 
various projects has always been funded through 
recourse to project finance, and there are currently 
five distinct sources of such financing in operation. 
first of all, we have a project finance of 620 million 
euros provided by bei, bpi, caja madrid, fortis bank, 
bes and santander. this operation made it possible to 
refinance the portfolio of GeneRG’s hydroelectric and 
wind power projects, with the last disbursement having 
been made in January 2010.

in order to finance the solar power projects, two 
project finance schemes were agreed, both with banif 
and caixa de crédito agrícola mútuo. in 2009, an 
agreement was signed for the loan of 38 million euros 
for the ferreira do alentejo solar power plant, and in 
2010 15 million euros were loaned for the porteirinhos 
solar power plant. both loans have already been made 
fully available, with the last disbursement in the case of 
porteirinhos having been made in 2011.

for the eneop project, two lines of credit were agreed 
in the form of project finance. for the first group of 
projects with a total capacity of 480 mW, an agreement 
was signed in January 2010 for the loan of 498 million 
euros with the european investment bank, caixa Geral 
de depósitos, bpi, bes, millennium bcp, santander, 
barclays, bbva and caja madrid, with the last use 
of this credit line having been made in 2012. for the 
second group of projects, which represent a total 
capacity of 376 mW, financing of 260 million euros 
was agreed with the european investment bank, with 
the disbursement of the first tranche of 100 million 
euros also taking place in 2012. the release of the 
second tranche, corresponding to the amount of 160 
million euros, is dependent upon the presentation of 
bank guarantees. these guarantees are currently being 
sought, although they are inevitably conditioned by the 
current financial situation in portugal.

the following table shows the loans that have been 
made available, as well as their maturity date, the date 
when they were taken out and the date of the last 
disbursement. in a context of great instability in the 
financial markets, it is important to stress that almost all 
of the Group’s financing deals are long-term, without the 
need for refinancing. GeneRG is therefore particularly 
well protected against short-term financial difficulties 
and can face the current period of seemingly  
never-ending crisis with confidence.

data  montante montante Último 
de fecho proJecto contratado em dívida desemBolso maturidade
date of loan proJect amount aGreed amount owed last disBursement maturity

nov-06   eneop (20%) - fundo inovação 7,0 7,0 2006 2013
nov-06 eneop (20%) – innovation fund

nov-08   Refinanciamento portfolio 620,0 481,3 2010 2026
nov-08 Refinancing portfolio

Jun-09   central solar de ferreira do alentejo 38,0 30,2 2010 2024
Jun-09 ferreira do alentejo solar power plant

Jan-10 eneop 2 (20%) - Grupo 1 99,6 88,2 2012 2025
Jan-10 eneop 2 (20%) - Group 1

nov-10   central solar de porteirinhos 15,0 12,8 2011 2025
nov-10 porteirinhos solar power plant

dez-11   eneop 2 (20%) - Grupo 2 20,0 19,9 2012 2026
dec-11 eneop 2 (20%) -  Group 2

milhares de euros  
thousand euros

Baixo risco
low risk

opção por 
financiamento  
a longo prazo

option for  
long-term financing

13  anos  
years

maturidade da dívida  
dEBt MaturitY
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9.1.4. situação patrimonial

a evolução da situação patrimonial da empresa 
em 2012 foi mais uma vez condicionada pelo 
investimento no projecto eneop, que representa 
actualmente o principal veículo de crescimento do 
Grupo, embora tenha sido registado um considerável 
abrandamento face a anos anteriores. desta forma, 
o investimento total atingiu 38 milhões durante o ano, 
dos quais 33 milhões de euros correspondem  
ao proporcional de 20% da GeneRG na actividade 
da eneop 2. o restante foi aplicado na instalação  
de equipamentos de suporte a cavas de tensão 
e ainda no investimento financeiro na sociedade 
Gravitangle. foram ainda aplicados aproximadamente 
1 milhão de euros em investimentos menores nas 
restantes empresas do Grupo.

ao nível da origem de fundos, houve uma ligeira 
redução do nível de endividamento para os 634 
milhões de euros em consequência dos reembolsos 
contratualizados dos financiamentos actuais e 
da ausência de novas linhas, que foram apenas 
em parte compensados pelos desembolsos nos 
empréstimos já contratados, principalmente dos 
100 milhões de euros correspondentes à segunda 
fase da eneop (20% relativos à GeneRG). este 
desembolso, combinado com o menor volume de 
investimento e também com o cash flow gerado, 
permitiu acabar o ano com níveis de liquidez em 
valores próximos dos do fecho de 2011 e ainda 
registar um aumento nas aplicações financeiras. 
para esta evolução contribuiu ainda a ausência de 
distribuições de dividendos aos accionistas durante 
o exercício.

9.1.4. net worth

the evolution of the company’s net worth in 2012 once 
again reflected the investment made in the eneop 
project, which currently represents the main vehicle 
for the Group’s growth, although this has slowed 
down considerably in comparison with previous years. 
total investment amounted to 38 million euros during 
the year, of which 33 million euros correspond to 
GeneRG’s share of 20% in the activity of eneop 
2. the remainder was invested in the installation of 
support equipment for voltage sag and also in the form 
of a financial investment in the company Gravitangle. 
Roughly one million euros were used in minor 
investments in the Group’s other companies.

as far as the source of funds is concerned, the level 
of indebtedness fell slightly to 634 million euros 
as a result of the reimbursements agreed for the 
current financing and the absence of any new lines 
of credit, which was only partly compensated by the 
disbursements made in the loans that had already been 
agreed, mainly the 100 million euros corresponding to 
the second phase of eneop (the 20% share relating 
to GeneRG). this disbursement, coupled with the 
lower volume of investment and also with the cash 
flow generated, made it possible to end the year with 
liquidity levels that were close to those recorded at 
the end of 2011, as well as to record an increase in 
financial investments. also contributing to this evolution 
was the fact that no dividends were distributed to 
shareholders during the course of the year.

dados económico – financeiros (Grupo GenerG consolidado)
economic and financial data (GenerG Group consolidated)

milhares de euros  
thousands of  euros

  12 11 %

Resultado antes de depreciações, fin. e impostos ebitda 126 123 108 010 16,8%

investimento investiment  38 260 74 729 -48,8%

directo direct  5 497 10 488 -47,6%

eneop 2 eneop 2  32 764 64 241 -49,0%

activo líquido net assets  782 540 767 178 2,0%

capitais próprios equity  24 363 8 876 174,5%

passivo financeiro financial liability  634 590 653 193 -2,8%

         

Roe (1)  Roe  139,4% 223,8% 

Roi (2)  Roi   4,3% 2,6% 

estrutura financeira (3)  financial structure  26,0 73,6 

autonomia financeira (4)  financial autonomy  3,1% 1,2% 

(1) Resultado líquido / capitais próprios 
(2) Resultado líquido / activo líquido
(3) passivo financeiro / capitais próprios
(4) capitais próprios / activo líquido

(1) net profit / equity 
(2) net profit / net assets
(3) financial liabilities / equity
(4) equity / net assets
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o activo líquido estabilizou em 2012 reflectindo, 
por um lado, um menor volume de investimento 
efectuado, consequência da finalização do portfolio 
controlado directamente pelo Grupo e, por outro lado, 
o abrandamento do ritmo de investimento no projecto da 
eneop, fruto dos constrangimentos financeiros que têm 
sido verificados. estes efeitos foram porém compensados 
pelo aumento das aplicações financeiras ao nível da 
GeneRG e pelo aumento da liquidez disponível ao nível 
da eneop 2. apesar das restrições que continuam a 
afectar o acesso das empresas nacionais ao mercado de 
dívida, a GeneRG mantém uma reserva de liquidez que, 
no final de 2012, ultrapassava os 88 milhões de euros e 
que permite enfrentar com confiança os investimentos 
a realizar nos próximos anos, mesmo num contexto 
adverso dos mercados financeiros.

a estrutura financeira do Grupo reflecte a referida 
redução no valor do passivo financeiro, enquanto  
ao nível dos capitais próprios se registou uma forte 
subida, com os resultados do ano a permitirem 
compensar o efeito adverso da contabilização do 
derivado de cobertura de risco de taxa de juro. desta 
forma, os níveis de endividamento mantêm-se elevados, 
estando contudo de acordo com o plano de negócios 
definido e dentro das referências expectáveis para  
a actividade do Grupo, o que aliás fica patente na 
análise periódica realizada pela banca à performance 
dos financiamentos e consequentes permissões 
recebidas para distribuição de fundos aos accionistas. 

net assets stabilised in 2012, on the one hand 
reflecting the lower volume of investment that was made 
due to the completion of the portfolio directly controlled 
by the Group, but, on the other hand, also reflecting the 
lower rate of investment in the eneop project resulting 
from the financial constraints that have been imposed on 
the country. these effects were, however, offset by the 
increase in financial investments at the level of GeneRG 
and by the increased liquidity available at the level of 
eneop 2. despite the restrictions that continue to 
affect the access of portuguese companies to the debt 
market, GeneRG maintains a liquidity reserve, which, 
at the end of 2012, amounted to more than 88 million 
euros, making it possible to face the investments to be 
made over the next few years with confidence, despite 
the adverse situation of the financial markets.

the Group’s financial structure reflects the already 
mentioned stabilisation in the value of the financial 
liabilities, while the value of the Group’s equity increased 
sharply, with the profit for the year making it possible to 
offset the adverse effect of the accounting of the value 
of interest rate hedging derivatives. in this way, the levels 
of indebtedness remain high, although they are in line 
with the already established business plan and within 
the benchmarks that can be expected for the Group’s 
activity, as was in fact shown in the periodical analysis 
made by the banks of the performance of the financing 
made available and the consequent permissions that 
were given to distribute dividends to the shareholders. 

2012 was a year that was marked by the slowdown 
in the volume of investment made in the portfolio 
directly controlled by the Group, with the funds, at 
this level, being channelled almost completely into the 
installation of the support equipment for voltage sags 
at the wind farms of pinhal interior and caramulo. the 
largest financial investment continued, however, to be 
made in supporting the development of the eneop 
project, in which GeneRG sGps has a shareholding 
of 18% through GeneRG expansão. in turn, this 18% 
shareholding guarantees GeneRG the right to 20% of 
the value of the assets operated by eneop 2. 

the net assets of GeneRG sGps grew by 13% as 
a result of the Group’s operating activity, which made 

o ano de 2012 foi caracterizado pelo abrandamento 
do volume de investimento no portfolio directamente 
controlado pelo Grupo, tendo, a este nível, os fundos 
sido canalizados quase na íntegra para instalação 
do equipamento para suporte de cavas de tensão 
nos parques eólicos do pinhal interior e caramulo. 
o maior esforço financeiro continuou contudo no 
suporte ao desenvolvimento do projecto eneop, onde 
a GeneRG sGps detém uma participação de 18% 
através da GeneRG expansão. estes 18% por sua 
vez garantem à GeneRG o direito a 20% do valor dos 
activos explorados pela eneop 2. 

o activo líquido da GeneRG sGps cresceu 13% em 
consequência da actividade operacional do Grupo que 

9.2
EVOLUÇÃO DA 
GENERG SGPS
evolution of  
generg SgPS

caramulo 
transporte transportation
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permitiu fazer face ao investimento e manter os níveis 
de liquidez detidos. adicionalmente, o desembolso 
da primeira tranche do financiamento para o segundo 
grupo de projectos eneop permitiu ainda a libertação 
de aproximadamente 16 milhões de euros de liquidez 
para o Grupo.

o passivo financeiro da empresa foi contratado 
através da operação de refinanciamento fechada 
em 2008, tendo a dívida total desembolsada, 229 
milhões de euros, já sido reduzida através dos 
reembolsos previstos. 

tal como já tinha acontecido em 2011, não houve 
qualquer distribuição de dividendos aos accionistas, 
reflectindo a estratégia, decidida em assembleia 
Geral, de concentração de recursos ao nível da 
GeneRG para fazer face tanto aos investimentos em 
curso como a novas oportunidades que possam surgir.

em termos operacionais, 2012 foi um ano acima  
da média em disponibilidade do recurso tanto no eólico 
como no solar, o que, associado ao crescimento  
da capacidade média instalada durante o ano permitiu  
a subida de 71% registada nos Resultados líquidos.

os indicadores que abaixo se apresentam demonstram 
uma evolução dentro do esperado para o passivo 
do Grupo, em linha com o previsto nos contratos de 
financiamento. É ainda possível constatar a recuperação 
no valor dos capitais próprios, em consequência 
da evolução dos resultados, que permitiu em 2012 
compensar a contabilização da variação negativa  
do valor dos derivados de cobertura de risco de taxa 
de juro, quer directamente quer através da equivalência 
patrimonial dos valores registados nas subsidiárias. 
desta forma, os rácios de endividamento mantêm-se 
elevados, estando contudo dentro dos parâmetros 
expectáveis para o sector de actividade da empresa  
e para a estrutura de financiamento adoptada.

nos próximos anos, a GeneRG sGps deverá manter  
o crescimento sustentado principalmente no 
desenvolvimento do portfolio da eneop, devendo  
os fundos necessários ao investimento ser garantidos 
através de auto-financiamento e dívida contratada 
junto da banca pelo próprio projecto.

it possible to meet the investment requirements and 
maintain the levels of  available liquidity. furthermore, the 
disbursement of the first tranche of the financing for the 
second group of eneop projects also made it possible to 
release roughly 16 million euros of liquidity for the Group.

the company’s financial liabilities were also agreed 
upon through the above-mentioned refinancing 
operation signed in 2008, with the total debt disbursed, 
amounting to 229 million euros, having already been 
reduced through the scheduled reimbursement plan. 

as had already been the case in 2011, there was no 
distribution of dividends to the shareholders, reflecting 
the strategy that had been decided upon by the General 
meeting, namely to concentrate resources at the level 
of GeneRG in order to be able to meet the investment 
requirements already in progress, as well as respond to 
new opportunities that may arise.

in operating terms, 2012 was an above-average year 
as far as the availability of resources was concerned, 
both in terms of wind power and solar power, which, 
together with the growth in average installed capacity 
during the year, made it possible to record a 71% 
increase in net profits. 

the indicators presented below show an evolution that 
was within the parameters expected for the Group’s 
liabilities, in keeping with what had been forecast in 
the financing agreements. it can also be seen that, in 
2012, the recovery in the value of equity, as a result of 
the evolution of the company’s profits, made it possible 
to offset the negative variation in the value of interest 
rate derivatives, both directly and through the use of 
the equity method to calculate the values recorded in 
the subsidiaries. in this way, the ratios of indebtedness 
remain high, although they are within the parameters 
that might be expected for the company’s sector of 
activity and for the finance structure adopted.

over the next few years, GeneRG sGps is due to 
maintain its level of sustained growth, mainly through the 
development of the eneop investment portfolio. the 
funds necessary for this investment will be guaranteed 
through self-financing and loans agreed with the banks 
at the project level.

dados económico – financeiros 
economic and financial data

milhares de euros  
thousands of  euros

  12 11 %

Resultado líquido net profits  33.973 19.866 71,0%
activo líquido net assets  294.713 260.780 13,0%
capitais próprios equity  24.394 8.873 174,9%
passivo liabilities  270.319 251.907 7,3%
       
Roe (1)  Roe  139,3% 223,9% 
Roi (2)  Roi   11,5% 7,6% 
estrutura financeira (3)  financial structure  5,2 17,2 
autonomia financeira (4)  financial autonomy  8,3% 3,4% 

(1) Resultado líquido / capitais próprios 
(2) Resultado líquido / activo líquido
(3) passivo financeiro / capitais próprios
(4) capitais próprios / activo líquido

(1) net profit / equity 
(2) net profit / net assets
(3) financial liabilities / equity
(4) equity / net assets

Solidez 
financeira
financial  
robustness

+175%
CaPitaiS PróPrioS
EquitY
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SuStEntaBilidadE
SuStainability

10.

a aposta da generg na 
energia renovável alinhou-se  
em 2012 com os objectivos  
das nações unidas.
Reconhecendo a importância da energia para um 
desenvolvimento sustentável, a assembleia Geral  
das nações unidas designou o ano de 2012, através  
da sua Resolução 65/151, como o ano internacional 
da energia sustentável para todos.

o ano de 2012 configurou assim uma oportunidade 
valiosa para lançar um alerta sobre a importância de 
aumentar o acesso sustentável à energia, eficiência 
energética e energia renovável, quer ao nível local, 
quer ao nível nacional, regional ou internacional.

actualmente, mais 1,4 mil milhões de pessoas não 
têm ainda acesso a energia moderna, enquanto  
3 mil milhões se baseiam em “biomassa tradicional”  
e carvão como principais fontes de energia.

a falta de acesso a energia limpa, acessível e fiável 
impede o desenvolvimento humano, social e económico.

a aposta da GeneRG na energia renovável e o seu 
desempenho neste sector, que representa 100% 
da sua actividade, alinhou-se assim em 2012 com 
os objectivos das nações unidas, representando 
o desempenho do Grupo ao nível das três grandes 
dimensões da sustentabilidade, a saber, desempenho 
económico, desempenho ambiental e desempenho 
social, um motivo de satisfação cujo detalhe 
resumidamente abordamos no presente capítulo.

in 2012, generg’s 
commitment to renewable 
energy were in line with the 
objectives of the united nations.
through its Resolution 65/151, which recognises the 
importance of energy for a sustainable development, 
the united nations General assembly declared 2012 
the international year of sustainable energy for all.

2012 thus provided a valuable opportunity for alerting 
people to the importance of increasing sustainable 
access to energy, energy efficiency and renewable 
energy, not only at the local level, but also at the 
national, regional or international level.

currently, more than 1.4 billion people still do not 
have access to modern energy, while 3 billion people 
use “traditional biomass” and coal as their main 
sources of energy.

the lack of access to clean, accessible and reliable 
energy hinders human, social and economic 
development.

in 2012, GeneRG’s commitment to renewable 
energy and its performance in this sector, which 
represents 100% of its activity, were therefore in 
line with the objectives of the united nations. the 
Group was actively involved in promoting the three 
great dimensions of sustainability, namely economic 
performance, environmental performance and social 
performance, which was a source of both pride and 
satisfaction for the company. in this chapter, we 
summarise the reasons for this satisfaction.

ferreira do alenteJo 
central solar solar power plant
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the economic performance of the GeneRG Group in 
2012, which affects the GeneRG Group’s stakeholders 
both directly and indirectly, was presented in detail 
in the preceding chapter 9 of this annual Report. 
the following table shows the evolution that has 
taken place in the past two years in relation to those 
factors that have direct impacts on the stakeholders 
of the GeneRG Group (employees and collaborators, 
suppliers, clients, investors, community, etc.), arising 
from the development of the Group’s activity:

it should be borne in mind that the values presented 
in the table comparing the years of 2011 and 2012 
are consolidated values that proportionally include 
the results of the eneop project, which is currently 
passing through a phase of intense investment, as 
mentioned in various chapters of this report.  

o desempenho económico do Grupo GeneRG  
em 2012, cuja análise detalhada pode ser consultada 
no capítulo 9 do presente Relatório e contas, tem 
impactos directos e indirectos nos stakeholders 
do Grupo GeneRG. o quadro abaixo representa 
a evolução verificada nos últimos dois anos, dos 
impactos directos nos mencionados stakeholders 
(colaboradores, fornecedores, clientes, investidores, 
comunidade etc.), decorrente do desenvolvimento  
da actividade do Grupo GeneRG:

tenha-se presente que os valores que se apresentam 
no quadro comparativo dos anos de 2011 e 2012 são 
valores consolidados integrando proporcionalmente  
o projecto eneop, o qual se encontra em fase 
intensa de investimento, tal como referido  
em diversos capítulos do presente relatório.  

10.1

DESEMPENHO 
ECONÓMICO
eConomiC  
PerformanCe

riqueza Gerada
wealth Generated

milhares de euros  
thousands of euros

 12 11 %

volume de negócios turnover 149.843 129.989 15,3%

Resultados financeiros financial results -31.060 -30.760 1,0%

outros resultados other results 6.218 5.840 6,5%

valor económico directo gerado direct economic value generated 125.002 105.069 19,0%

custos directos da actividade direct costs of activity 48.801 48.984 -0,4%

fornecedores (fse) suppliers (third-party supplies and services) 22.443 20.261 10,8%

colaboradores employees:   

custos com o pessoal staff costs 3.484 3.208 8,6%

Gratificações a colaboradores Gratifications to employees 1.282 1.285 -0,2%

encargos sociais social charges 900 808 11,4%

outros custos operacionais other operating costs 1.462 2.505 -41,6%

comunidade community:   

donativos donations 39 66 -40,5%

valor económico distribuído economic value distributed 78.410 77.116 1,7%

valor económico acumulado accumulated economic value 46.591 27.953 66,7%

Resultado antes de impostos ebitda 46.591 27.953 66,7%

devolução à comunidade (impostos) Returned to the community (taxes) 12.539 8.027 56,2%

investidores (distribuição de resultados) investors (distribution of profits) 0 21.000 -100,0%
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the positive balance in terms of the levels of co2 
that are both avoided and emitted through the activity 
of the GeneRG Group is a reflection of the “clean” 
energy produced by its wind power, hydroelectricity and 
solar power plants. this positive balance deserves to 
be specially highlighted because of its importance in 
helping to fight climate change. the figures are set out 
in the accompanying graph. chapter 5 of this annual 
report contains more details about the most important 
environmental impacts of the GeneRG Group’s activity.

o saldo positivo do balanço de co2 da actividade  
da GeneRG é um reflexo da energia “limpa” 
produzida pelas centrais eólicas, hídricas e solares 
do Grupo. dada a sua importância no combate às 
alterações climáticas, este balanço merece um 
destaque especial, devidamente traduzido pelo 
gráfico abaixo. no capítulo 5 do presente Relatório e 
contas poderão ser encontrados mais detalhes sobre 
os relevantes reflexos ambientais da actividade do 
Grupo GeneRG.

10.2
DESEMPENHO 
AMBIENTAL
environmental 
PerformanCe

ktt

CO2 EVITADO 
CO2 avoided (kt) 
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CO2  emitted  (ton)
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Grupo desportivo  
áGuias do moradal   
freguesia do estreito (pinhal interior) 
campeão distrital 2012-2013 da 
associação de futebol de castelo branco 
pinhal interior, district champion 2012-2013 
football association of castelo branco

note: co2 emissions calculated using the total co2 emissions in 2010 for the thermoelectric sector (source apa) and the energy 
produced by the sector in the same year (source dGeG).

nota: emissões co2 calculadas com recurso ao total de emissões co2 em 2010 para o sector termoeléctrico (fonte apa) e a energia 
produzida pelo sector no mesmo ano (fonte dGeG).
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GeneRG’s work at the level of social responsibility 
is widely acknowledged, particularly in the areas 
where its power plants have been installed and 
where it shares the benefits of its activity with 
local bodies by providing either financial support 
or support in kind to initiatives of a social, sporting 
or cultural nature, with a direct impact on those 
populations. We highlight the following initiatives 
sponsored by GeneRG in 2012:

É reconhecido o trabalho da GeneRG ao nível 
da responsabilidade social, nomeadamente nas 
áreas onde estão implantados os seus centros 
electroprodutores, onde partilha com entidades locais 
os benefícios da sua actividade, nomeadamente 
através do apoio financeiro ou em espécie, a iniciativas 
de carácter social, desportivo ou cultural, com reflexo 
directo naquelas populações. Relativamente ao 
exercício de 2012 destacamos as seguintes iniciativas:

10.3
DESEMPENHO 
S0CIAL
SoCial PerformanCe

concelho entidade proJecto / iniciativa
municipality orGanisation proJect / initiative

beJa  centro de paralisia cerebral de beja  solidariedade em Época natalícia
 beja cerebral palsy center solidarity at christmas time

castelo bRanco flora associação de agricultores e silvicultores de partida donativo para as equipas de sapadores
 flora - association of farmers and foresters of partida donation to the teams of fire-fighters

 associação de apoio à criança de castelo branco solidariedade em Época natalícia
 castelo branco child support association solidarity at christmas time

castRo d’aiRe associação desportiva o crasto patrocínios para Época desportiva equipamento juniores
 o crasto - sports association sponsorship of equipment for young people for the sports season

fundÃo agrupamento de escolas serra da Gardunha patrocínio para o quadro de mérito
 Gardunha school Group sponsorship of the table of merit

 Junta de freguesia de souto da casa patrocínio “serões na aldeia”
 souto da casa parish sponsorship of “serões na aldeia”

 município do fundão patrocínio “natal ecológico”
 fundão municipality sponsorship of “natal ecolÓGico” (ecological christmas)

 assoc. Recreat. cultural do Rancho dos pastores do açor Xviii encontro de folclore
 Recreational and cultural association of folklore dance 18th folklore meeting 
 Group of the shepherds of açor

GuaRda associação cultural e Recreativa de fernão Joanes apoio para campeonato nacional fR motocross
 fernão Joanes cultural and Recreational association support for the national fR motocross championship

lisboa fundação oriente exposição energias Renováveis (museu do oriente)
 oriente foundation  exhibition on Renewable energies (museu do oriente)

 observatório imprensa conferência energias Renováveis
 press observatory conference on Renewable energies

oleiRos Grupo desportivo águias do moradal apoio financeiro para actividades e projectos do clube
 águias do moradal sports club financial support for the club’s activities and projects

  preparação de nova Época desportiva
  preparation of the new sports season

pRoenÇa-a-nova comissão de festas de corgas patrocínio das festas anuais
 corgas special events committee sponsorship of the annual festivities

seveR do vouGa apcdi - associação pró cidadão deficiente integrado solidariedade em Época natalícia
 apcdi – sever do vouga association for integrated solidarity at christmas time 
 Handicapped citizens

sines município de sines apoio 14º festival músicas do mundo
 sines municipality support for the 14th World music festival

vila velHa de RodÃo comissão de festas da senhora da alagada festas da senhora da alagada
 senhora da alagada special events committee sponsorship of the festivities of senhora da alagada

  total 38.550,00€
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attention is also drawn to the amounts delivered either 
voluntarily, or as a result of legal requirements, relating 
to percentages of the turnover from our plants. in 
2012, these sums amounted to:

também os valores entregues voluntariamente,  
ou por imposição legal, referentes a percentagens  
da facturação das nossas centrais, merecem realce, 
os quais em 2012 ascenderam a:

município entidade valores entreGues em 2012
municipality orGanisation amounts delivered in 2012

castelo bRanco câmara municipal de castelo branco  castelo branco municipal council 255 662,44€

castRo d’aiRe câmara municipal de castro d’aire  castro d’aire municipal council 9 553,72€

fundÃo câmara municipal do fundão  fundão municipal council 519 072,25€

GuaRda câmara municipal da Guarda  Guarda municipal council 57 589,22€

lameGo câmara municipal de lamego  lamego municipal council 15 938,20€

oleiRos câmara municipal de oleiros  oleiros municipal council 483 100,07€

oliveiRa de fRades câmara municipal de oliveira de frades  oliveira de frades municipal council 154 322,84€

paRedes de couRa câmara municipal de paredes de coura  paredes de coura municipal council 12 219,60€

 Junta de freguesia de formariz  formariz municipal council 8 881,17€

pRoenÇa-a-nova câmara municipal de proença-a-nova  proença-a-nova municipal council 295 338,84€

Resende câmara municipal de Resende  Resende municipal council 31 876,37€

seRtÃ câmara municipal da sertã  sertã municipal council 78 493,67€

seveR do vouGa câmara municipal de sever do vouga  sever do vouga municipal council 2 939,13€

 Junta de freguesia de talhadas  talhadas municipal council 9 217,34€

sines câmara municipal de sines  sines municipal council 33 203,22€

tondela câmara municipal de tondela  tondela municipal council 144 286,47€

 Junta de freguesia de são João do monte  são João do monte municipal council 5 753,31€

tRancoso câmara municipal de trancoso  trancoso municipal council 194 764,75€

viana do castelo câmara municipal de viana do castelo  viana do castelo municipal council 110 512,82€

 Junta de freguesia do outeiro  outeiro municipal council 33 871,95€

 Junta de freguesia do carreço  carreço municipal council 33 871,95€

vila nova de ceRveiRa Junta de freguesia de covas  castro d’aire municipal council 2 190,15€

vila nova de paiva Junta de freguesia de fráguas  fráguas municipal council 4 131,60€

vila velHa de RodÃo câmara municipal de vila velha de Ródão  vila velha de Ródão municipal council 10 299,10€

vouZela câmara municipal de vouzela  vouzela municipal council 154 322,83€

 Junta de freguesia de campia  campia municipal council 5 519,47€

  total  2 666 932,48€

“quadro de mérito 2012”   
evento que distingue os melhores 11 
alunos do agrupamento de escolas  
da Gardunha e Xisto (direcção Regional 
do centro) event that distinguishes the 
best 11 students of the schools Group 
Gardunha and Xisto (Regional direction  
of the centre)
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FaCtOS rElEvantES
EM 2012
imPortant faCtS in 2012

11.

1. nomeação em 30 de Janeiro de 2012 dos 
órgãos sociais do Grupo GeneRG para o triénio 
2012/2014;

2. celebração, em 16 de fevereiro de 2012,  
de contrato de operação e manutenção do parque 
eólico do vergão, entre a noRdeX eneRGy GmbH 
e a GeneRG ventos de proença-a-nova lda.;

3. cessação de funções do membro de conselho  
de administração da sociedade GeneRG sGps 
s.a., de antónio da costa cabral Gaivão, por 
renúncia, em 16 de fevereiro de 2012;

4. designação de novo membro de conselho  
de administração da sociedade GeneRG sGps 
s.a., yves charles marie Joseph Jourdain, em 16 
de fevereiro de 2012, para completar o mandato 
2012/2014;

5. celebração, em 17 de fevereiro de 2012, de 
contrato de operação e manutenção do sub-parque 
eólico de álvelos (pinhal interior), entre a vestas  
e a Generventos do pinhal interior lda;

6. adjudicação à cGi, no início de setembro  
de 2012 dos serviços de outsourcing it do Grupo 
GeneRG;

7. cessação de funções do fiscal Único 
pRiceWateRHousecoopeRs & associados 
- sociedade de RevisoRes oficiais de 
contas, lda. da sociedade GeneRG sGps s.a.  
e outras sociedades do grupo GeneRG,  
por renúncia, em 28 de setembro de 2012;

8. designação de novo fiscal Único, deloitte 
& associados, sRoc, s.a., da sociedade 
GeneRG sGps s.a. e outras sociedades do grupo 
GeneRG, em 28 de setembro de 2012  
para completar o mandato 2012/2014.

1. appointment of the company bodies of the 
GeneRG Group for the three-year period 2012/2014 
on 30 January 2012; 

2. signing of the contract for the operation and 
maintenance of the vergão Wind farm, on 16 
february 2012, between noRdeX eneRGy GmbH 
and GeneRG ventos de proença-a-nova lda.;

3. Resignation of antónio da costa cabral Gaivão 
from the board of directors of the company 
GeneRG sGps s.a., on 16 february 2012;

4. appointment of yves charles marie Joseph 
Jourdain, on 16 february 2012, to the board of 
directors of the company GeneRG sGps s.a.,  
in order to complete the term of office from 2012  
to 2014;

5. signing of the contract for the operation and 
maintenance of the álvelos Wind farm sub-station 
(pinhal interior), on 17 february 2012, between 
vestas and Generventos do pinhal interior lda;

6. award of the GeneRG Group’s  it services on 
an outsourcing basis to cGi, in early september 
2012;

7. Resignation of pRiceWateRHousecoopeRs 
& associados – sociedade de RevisoRes 
oficiais de contas lda as the statutory auditor 
of the company GeneRG sGps s.a.  
and other companies of the GeneRG Group,  
on 28 september 2012;

8. appointment of deloitte & associados, 
sRoc s.a., as the new statutory auditor of the 
company GeneRG sGps s.a. and other companies 
of the GeneRG Group, on 28 september 2012  
in order to complete the term of office from 2012  
to 2014.

pinhal interior 
parque eólico Wind farm
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pErSpECtivaS  
para 2013
outlook for 2013

12.

para 2013, não se antecipam 
perspectivas quanto ao 
desenvolvimento de projectos 
em portugal.
como foi já referido na nota introdutória do presente 
Relatório de Gestão, ao longo do ano de 2012, foi 
adoptado um conjunto de medidas que condicionará  
de forma significativa o exercício de 2013, quer ao nível 
da economia em geral, quer em relação às condições de 
funcionamento das empresas dos mais variados sectores 
económicos, em especial as do sector energético. 

estima-se que o novo regime remuneratório para 
as pequenas centrais Hidroeléctricas a publicar 
em breve sob a forma de decreto-lei, colocará em 
causa princípios basilares do estado de direito que 
portugal deve ser em qualquer circunstância, gorando 
expectativas, juridicamente protegidas, de retorno do 
investimento efectuado pelos agentes económicos que, 
como o Grupo GeneRG, investiram nessa tecnologia e 
sempre mostraram, de forma equilibrada, disponibilidade 
para contribuir para a defesa da sustentabilidade  
do sector eléctrico, através da redução do seu deficit. 

neste cenário, para 2013, não se antecipam 
perspectivas quanto ao desenvolvimento de novos 
projectos de produção de electricidade com base 
em recursos renováveis em portugal, seja qual for 
a tecnologia a utilizar. assim, mesmo que outras 
dificuldades não existissem, (como é o caso), as 
oportunidades de crescimento da actividade que 
constitui o negócio principal do Grupo GeneRG 
deixam de poder passar por portugal, com excepção, 
obviamente, da conclusão do projecto da eneop,  
de que é accionista desde a primeira hora. 

se podemos considerar grandes as dificuldades à escala 
global e no espaço europeu, as que se perfilam no 
horizonte do próximo ano em portugal podem qualificar-
-se como enormes. essa dimensão e a complexidade a 
elas associadas irão condicionar de forma substancial 
as opções futuras de portugal em matérias diversas, 
sejam elas no âmbito de políticas públicas, ou no 
domínio do comportamento dos agentes económicos.

não restam porém dúvidas de que, independentemente 
de cenários externos mais ou menos estimulantes 
ou recessivos, a realidade portuguesa irá impor às 
empresas actuações particularmente prudentes, quer 
quanto à avaliação e tomada de riscos, quer quanto à 
gestão dos meios disponibilizáveis para novas iniciativas, 
quer ainda quanto à optimização dos seus recursos num 
cenário expectável de agravamento de condições  
de funcionamento.

for 2013, there are not expected 
to be any prospects for the 
development of new projects  
in portugal.
as already mentioned in the introduction to this annual 
Report, a series of measures were adopted throughout 
2012 that will significantly affect the financial year of 
2013, both at the level of the economy in general and 
in relation to the conditions under which companies 
from the most varied economic sectors will have to 
operate, especially those from the energy sector. 

it is estimated that the new pay system for small 
Hydroelectric plants, which is shortly due to be 
published  in the form of a decree-law, will call 
into question fundamental principles of the Rule of 
law in the democratic state that portugal must be 
under all circumstances, frustrating legally protected 
expectations of a return on the investment made 
by economic agents, such as the GeneRG Group, 
who have invested in that technology and have 
always shown a balanced attitude and a readiness to 
contribute to the defence of the sustainability of the 
electricity sector, by reducing their deficit. 

in the scenario that is predicted for 2013, there are 
not expected to be any prospects for the development 
of new electricity Generation projects based on 
renewable resources in portugal, whatever technology 
is used. thus, even if there were no other difficulties, 
as is the case, opportunities for growth in the 
GeneRG Group’s main business activity would cease 
to be found in portugal, except, obviously, for the 
completion of the eneop project, in which GeneRG 
has had a shareholding from the very outset. 

While we may consider the difficulties that are 
encountered both worldwide and in europe to be 
quite large, those that loom on the horizon for 
the next economic year in portugal might best be 
described as enormous. their size and complexity will 
substantially limit portugal’s future choices in various 
areas, whether in the field of public policies, or in the 
behaviour of economic agents.

there are, however, no doubts that, regardless of 
whether external scenarios may be more stimulating 
or even more recessive, the portuguese reality 
will force companies to be especially prudent, with 
regard to the assessment and taking of risks, and 
with regard to the funds that may  be made available 
for new initiatives, as well as with regard to the 
optimisation of their resources in what is expected to 
be a much worse scenario for business.
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É na ponderação deste quadro, complexo nas variáveis 
que põe em jogo, que antecipamos como dimensões a 
privilegiar na definição de um posicionamento estratégico 
recomendável para o Grupo GeneRG no horizonte do 
próximo exercício, as seguintes:

·    optimização dos custos de funcionamento e do 
desempenho operacional dos activos, de forma  
a compensar, na medida do possível, os acréscimos 
de responsabilidades decorrentes das alterações  
do quadro fiscal e das contribuições para  
a sustentabilidade do sector eléctrico a resultar  
da publicação de nova legislação sobre esta 
matéria em 2013;

·    com o objectivo de melhor cumprir com o sentido 
explicitado na primeira dimensão, será também dada 
especial atenção à implementação de sistemas de 
monitorização e controle das diversas vertentes da 
actividade do grupo, com o objectivo de melhorar, 
permanentemente, a eficácia das ferramentas de 
apoio à gestão do seu negócio principal;

·    continuação do desenvolvimento atempado  
do projecto eneop, designadamente na instalação 
dos últimos parques, seguindo o ritmo que as 
licenças disponíveis e os trabalhos de construção 
permitam implementar, disponibilizando todos 
os meios necessários ao cumprimento de tal 
objectivo, sejam eles de natureza financeira ou de 
capacidade técnica de execução e seguimento de 
todos os trabalhos associados a essa actividade. 
a disponibilização dos meios financeiros passará, 
em primeiro lugar, pela afectação dos recursos 
próprios, necessários para satisfazer a totalidade 
das necessidades do projecto eneop em 2013. no 
entanto, essa disponibilização não deverá dispensar 
o objectivo paralelo de encontrar no mercado 
uma solução de financiamento bancário para os 
novos projectos a construir no âmbito do terceiro 
e último grupo de parques, tentando ultrapassar 
as limitações sérias existentes neste momento 
em portugal, sem esquecer o facto de se terem 
atingido as condições que permitem desencadear 
de imediato o processo de separação de activos 
previsto contratualmente. para além disso, procurar 
concretizar os desembolsos do financiamento 
oportunamente contratado para o segundo lote de 
parques, a maioria dos quais, senão a sua totalidade, 
deverá estar em fase de exploração corrente durante 
o exercício de 2013;

·    definição de princípios orientadores para a realização 
de novos investimentos, que estejam de acordo com 
objectivos de dispersão de riscos e de diversificação 
de geografias, designadamente se esses 
investimentos representarem oportunidades onde 
seja possível associar financiamento de carácter 
local e/ou em sinergia com estratégias accionistas;

·   aproveitamento da experiência consolidada no 
Grupo GeneRG ao longo dos anos no sentido  
de potenciar políticas sólidas de expansão  
da actividade da empresa, designadamente através  
de alianças com parceiros estratégicos, para  
os quais o conhecimento, a capacidade técnica  
e os meios financeiros que se possam disponibilizar, 
sejam adequadamente reconhecidos pelo valor 
acrescentado que efectivamente aportam.

in weighing up this situation, which is particularly  
complex in the variables that it brings into play, we 
anticipate the following aspects to be most critical 
in defining a suitable strategic positioning for the 
GeneRG Group over the course of the next year:

·    optimising operating costs and the operational 
performance of assets, in order to offset, insofar 
as possible, the increased responsibilities arising 
from the changes in the tax and contributions 
framework for the sustainability of the electricity 
sector resulting from the publication of new 
legislation in this area in 2013;

·    in  order to comply more fully with the 
requirements of the first aspect, special attention 
will be paid to the implementation of systems for 
the monitoring and control of the various aspects 
of the group’s activity, with the aim of permanently 
improving the effectiveness of the tools created for 
the support of its main business;

·    continuing the timely development of the eneop 
project, namely in the installation of the most 
recently created wind farms at the pace made 
possible by the available licenses and building 
works, providing all the resources needed for the 
fulfilment of this aim, whether these are financial 
or technical in nature. the  necessary financial 
resources will, first of all, have to come from the 
company’s own funds, in order to meet all of the 
needs of the eneop project in 2013. this will 
not, however, mean that funding will not also have 
to be sought in the market, in the form of bank 
financing for the new projects to be built under the 
scope of the third and last group of wind farms, 
seeking to overcome the serious restrictions 
existing at this moment in portugal, without 
forgetting that the conditions have been achieved 
that make it possible to immediately begin the 
previously agreed process for the separation of 
assets. furthermore, it will also be necessary to 
seek to make the disbursements of the financing 
previously obtained for the second batch of wind 
farms, most, if not all, of which are set to enter 
into full operation during 2013;

·    establishing the guidelines for undertaking 
new investments that are in keeping with the 
aims of risk dispersal and the diversification of 
geographies, namely considering whether these 
investments  represent opportunities in which it 
is possible to establish synergies between local 
financing and shareholder strategies;

·    making the most of the consolidated experience 
of the GeneRG group, built up over the years 
with the aim of producing solid policies for 
expanding the company’s activity, namely in 
the form of alliances with strategic partners, for 
which the knowledge, technical capacity and 
financial resources that may be made available are 
suitably recognised for the added value that they 
effectively bring.
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prOpOSta 
dE apliCaçãO 
dE rESultadOS
ProPoSal for the aPPliCation of ProfitS

13.

a proposta de aplicação de Resultados bem como 
de distribuição de dividendos é apresentada pelo 
conselho de administração, de acordo com o disposto 
na lei e nos estatutos da sociedade.

o conselho de administração, tendo por base a 
aprovação por parte dos accionistas em dar início 
à internacionalização do Grupo e uma vez que se 
encontra plenamente preenchido o previsto no artigo 
295º do csc, propõe que o Resultado líquido positivo 
do exercício de 2012, no montante de 33.973.350,83 
euros, seja aplicado do seguinte modo:

-  Resultados transitados  

351.439,60 euros

-  Reservas livres   

33.621.911,23 euros

-  dividendos    

0 euros

the proposal for the application of profits, as well 
as for the distribution of dividends, is presented by 
the board of directors, in accordance with the legal 
requirements and the company’s statutes.

the board of directors took into account the 
shareholders’ approval of the decision to begin the 
process of the Group’s internationalisation, and, since 
all the provisions of article 295 of the company code 
(csc), are fully met, it proposes that the net profit 
for the year 2012, amounting to 33,973l,350.83  
euros, be applied in the following way:

-  Retained earnings 

351,439.60 euros

-  free Reserves   

33,621,911.23 euros

-  dividends     

0 euros

caramulo 
parque eólico Wind farm
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nOtaS FinaiS  
E agradECiMEntOS
final remarkS and aCknowledgementS

14.

2012 fica marcado por um forte decréscimo  
de novos projectos no sector das renováveis em 
portugal, ao qual a GeneRG não escapou. ainda  
assim o desempenho do Grupo GeneRG não deixou  
de estar em linha com os anos mais recentes, 
registando resultados económicos e financeiramente 
satisfatórios, aos quais não são alheios um conjuntos  
de entidades que merecem um agradecimento especial:

1. as autarquias locais e suas populações pelo 
constante apoio aos projectos do Grupo GeneRG 
ao nível local. pelo seu contributo em 2012, um 
agradecimento especial impõe-se às câmaras 
municipais onde se localizam os mais recentes 
projectos eneop geridos pelas equipas da GeneRG, 
nomeadamente câmaras municipais da Guarda, 
celorico da beira, mértola, montalegre e lourinhã; 

2. o Grupo edp, pelo nível de serviço demonstrado 
na gestão da interligação à rede pública e facturação 
das centrais do Grupo GeneRG;

3. o Grupo Ren, na gestão da rede de transporte, 
essencial ao escoamento da produção do Grupo 
GeneRG, e na colaboração, com espírito de 
parceria, da enondas – oceanpluG, no projecto 
standpoint a instalar na Zona piloto sita em  
são pedro de moel;

4. a dGeG, sempre atenta à remoção de obstáculos  
à actividade dos produtores em regime especial;

5. o banco europeu de investimento, parceiro 
privilegiado no projecto eneop, pela assumpção 
isolada das responsabilidades de financiamento  
das fases mais recentes daquele projecto, face  
às dificuldades da banca comercial;

6. os bancos financiadores do portfolio eólico e hídrico 
do Grupo GeneRG, designadamente banco bpi 
s.a., banco espirito santo s.a., caja de ahorros y 
monte de piedad de madrid, fortis bank e banco 
santander totta s.a. e também do portfolio solar, 
nomeadamente o banif – banco de investimento 
s.a., banif – banco internacional do funchal s.a., 
caiXa centRal – caixa central de crédito agrícola 
mútuo cRl;

2012 was marked by a sharp decrease in the number 
of new projects being introduced in the sector of 
renewable energies in portugal, a situation that also 
affected GeneRG. despite this, the GeneRG Group’s 
performance  was in keeping with that achieved in 
recent years, with satisfactory economic and financial 
results. We should like to address our gratitude to the 
following people and organisations who helped to make 
these results possible:

1. the local authorities and their populations for the 
constant support given to the projects of the GeneRG 
Group at the local level. because of their contributions 
in 2012, a special word of thanks is due to the municipal 
councils of those areas where the most recent 
eneop projects managed by the GeneRG teams are 
implanted, namely the municipal councils of Guarda, 
celorico da beira, mértola, montalegre and lourinhã; 

2. the edp group for the level of service that they 
demonstrated in the management of the connection 
to the public  electricity grid and the turnover of the 
power plants of the GeneRG Group;

3. the Ren group in the management of the transport 
network, essential for ensuring the flow of the 
production of the GeneRG Group, and in the spirit of 
cooperation that it demonstrated in partnership with 
enondas – oceanpluG in the standpoint 
project, which is to be installed in the pilot Zone 
situated in são pedro de moel;

4. the directorate-General for energy and Geology 
(dGeG), which is always alert to the removal of 
obstacles  to the activity of electricity producers 
operating under a special regime;

5. the european investment bank, a privileged partner in 
the eneop project, for the readiness that it has shown, 
in isolation, to finance the more recent phases of this 
project, given the difficulties faced by commercial banks;

6. the banks that have financed the wind power and 
hydroelectricity portfolio of the GeneRG Group, which 
include banco bpi s.a., banco espírito santo s.a., 
caja de ahorros y monte de piedad de madrid, fortis 
bank and banco santander totta s.a., as well as 
banif – banco de investimento s.a., banif – banco 
internacional do funchal s.a. and caiXa centRal 
– caixa central de crédito agrícola mútuo cRl, these 
latter banks being involved in the development of the 
GeneRG Group’s solar power portfolio;
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7. a edp Renováveis s.a., enel GReen 
poWeR espaÑa, sl parceiros sólidos  
no desenvolvimento do projecto eneop;

8. a eneRcon GmbH, quer pela excelência  
de serviço na operação e manutenção da maioria 
do portfolio eólico do Grupo GeneRG, quer pelo 
contributo essencial no desenvolvimento  
do projecto eneop; 

9. a vestas e noRdeX, pela postura construtiva 
demonstrada na renegociação dos contratos  
de operação e manutenção dos parques eólicos  
de álvelos e vergão;

10. o fiscal Único do Grupo GeneRG, pelo rigor 
e exigência colocado nos serviços prestados, 
nomeadamente à priceWaterhousecoopers que 
cessou funções no terceiro trimestre de 2012 depois 
de muitos anos de exercício rigoroso e profissional das 
suas funções;

7. edp Renováveis s.a. and enel GReen 
poWeR espaÑa, sl, who have been solid partners 
in the development of the eneop project; 

8. eneRcon GmbH, both for the excellence of the 
operation and maintenance services that it provided 
to the GeneRG Group’s wind power portfolio and for 
the essential contribution made to the development of 
the eneop project; 

9. vestas and noRdeX, for the constructive 
attitude that they have demonstrated in renegotiating 
the contracts for the operation and maintenance of 
the álvelos and vergão Wind farms; 

10. the statutory auditor of the GeneRG Group, 
for the rigour and commitment demonstrated 
in the services that they provided, namely to 
priceWaterhousecoopers, who ceased their work with 
GeneRG in the third quarter of 2012, after many years 
of performing their duties rigorously  
and professionally; 

trancoso 
parque eólico Wind farm
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11. a apRen, pela energia demonstrada, num ano 
de 2012 particularmente agressivo para o sector 
das renováveis, na defesa dos interesses dos seus 
associados e da imagem do sector na sociedade 
em geral;

12. os accionistas da GeneRG, pela postura  
activa e interessada na prossecução e apoio  
ao desenvolvimento dos negócios do Grupo;  

13. o senhor eng. antónio Gaivão, que durante  
o ano de 2012, renunciou ao exercício de funções  
de administração, e ao qual fica registado apreço 
pelos contributos assegurados no exercício dos 
cargos no seio do Grupo GeneRG;

14. os colaboradores do Grupo GeneRG, pela 
resiliência demonstrada na implementação de 
normas, procedimentos e ferramentas essenciais 
à melhoria da actividade do Grupo, e pelo habitual 
profissionalismo no desempenho das suas funções.

11. apRen, for the energy that it demonstrated in 
2012 (a year that was particularly aggressive for 
the sector of renewable energies in portugal) in 
defending the interests of its associate members and 
the image of the sector in society in general;

12. GeneRG’s shareholders, for the active interest 
that they have shown in pursuing and supporting the 
development of the Group’s business;

13. antónio Gaivão, who, during 2012, resigned from 
the board of directors, expressing our appreciation 
for the contributions that he made through his work in 
various positions within the GeneRG Group;

14. and, finally, the collaborators and employees 
of the GeneRG Group, for the resilience that they 
have shown in implementing rules, procedures and 
tools that are essential for improving the Group’s 
activity and for their customary professionalism in the 
fulfilment of their duties.

lisboa, 27 de fevereiro de 2013
lisbon, 27 february 2013

o conselho de administração 
the Board of directors

presidente
chairman   
eng. João antunes bártolo

administrador-delegado
chief executive 
eng. álvaro José coutinho brandão pinto

administradores 
members  
eng. Hélder José de carvalho serranho 
dr. vitor José sobral pacheco
eng. carlos alberto martins pimenta 
eng. yves charles marie Joseph Jourdain  
dr. luís eduardo Henriques Guimarães 



RELATÓRIO DE GESTÃO  
management rePort78

58,1

33,2

50

99,7%

ProduÇÃo anuaL 2012
2012 annual prOduCtiOn

efiCiênCia obtida
OBtainEd EFFiCiEnCY

CentraiS hídriCaS
HYdrO pOWEr plantS

PotênCia inStalada 
inStallEd CapaCitY

9

 
manteigaS 6,5 mw
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44
habitanteS abrangidoS 

(Consumo doméstico)

rESidEntS COvErEd 
(House consumption)

23 Mil
toneladas/ano
THOUSAND
TONS/YEAR

1.  DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS  
CONSOLIDADAS 
consolidated financial statements

 

2.  DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS  
GENERG SGPS 
financial statements  
for generg sgps

Demonstrações 
financeiras 
financial statements



 
Caramulo 90 mw



1.�Demonstrações�
financeiras�
consoliDaDas�
consolidated  
financial statements 

1.  balanço consolidado  
consolidated balance sheet 

2.  demonstração de resultados 
consolidados 
consolidated profit and loss 
accounts

3.  demonstração da alteração dos 
capitais próprios consolidados  
consolidated statement  
of changes in equity

4.  demonstração dos fluxos de 
caixa consolidados 
statement of consolidated  
cash flows

5.  anexo às demonstrações 
financeiras consolidadas  
notes to the consolidated  
financial statements 

6.  relatórios estatutários 
 - generg sgps consolidadas  
statutory reports  
- generg sgps consolidated 



82
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS
ConSolidated finanCial StatementS

o anexo faz parte integrante do balanço consolidado em 31 de dezembro de 2012.
the notes are an integral part of the consolidated balance sheet at 31 december 2012.

12 11acTIVo aSSeTS NoTaS NoTeS

BalançO  
COnSOlidadO
ConSolidated balanCe Sheet

01.

Não correNTe  NoN-curreNT

activos fixos tangíveis  tangible fixed assets 5  546 151 505 562 844 477
activos intangíveis  intangible assets 6  33 958 051 33 135 834
participações financeiras - outros métodos  investments in other companies - other methods  4 000 2 500
outros activos financeiros  other financial assets 7  - 6 000 000
activos por impostos diferidos  deferred tax assets 8  27 805 239 19 704 364
  607 918 795 621 687 175
correNTe  curreNT   
clientes  customers 9  32 540 599 28 635 437
adiantamentos a fornecedores  advances to suppliers 10  35 388 31 065
estado e outros entes públicos  state and other public entities 11  2 108 821 2 885 832
outras contas a receber  other accounts receivable 12  1 534 453 2 131 846
diferimentos  deferred income 13  9 330 356 8 679 257
outros activos financeiros  other financial assets 7  71 591 857 47 870 320
caixa e depósitos bancários  cash and bank deposits 4  57 480 106 55 256 606
  174 621 580 145 490 363
total do activo  total assets  782 540 375 767 177 538

capITal prÓprIo  equITy   

capital e reservas atribuíveis aos detentores de capital    
capital and reserves attributable to equity holders   
capital realizado  paid-up capital 14  5 000 000 5 000 000
Reservas legais  legal reserves 15  1 000 000 1 000 000
outras reservas  other reserves 15  (36 484 045) (34 244 831)
Resultados transitados  Retained earnings 15  487 265 (5 808 602)
outras variações no capital próprio  other changes in equity 16  20 417 893 23 060 600
  (9 578 887) (10 992 833)
Resultado líquido do período  net profit for the period  33 973 351 19 865 548
interesses minoritários  minority interests 17  (31 893) 3 154
total do capital próprio  total equity  24 362 571 8 875 869

paSSIVo  lIaBIlITIeS   

Não correNTe  NoN-curreNT   
provisões  provisions 18  9 115 068 16 424 983
financiamentos obtidos  loans obtained 19  585 552 097 613 851 654
passivos por impostos diferidos  deferred tax liabilities 8  7 947 151 7 979 769
outros passivos financeiros  other financial liabilities 20  79 456 216 57 289 464
  682 070 532 695 545 870
correNTe  curreNT   
fornecedores  suppliers 21  6 359 356 5 363 835
estado e outros entes públicos  state and other public entities 11  11 034 811 5 585 473
financiamentos obtidos  loans obtained 19  49 037 459 39 341 460
outras contas a pagar  other accounts payable 22  5 321 205 9 114 041
diferimentos  deferred payments 13  3 696 189 3 350 990
outros passivos financeiros  other financial liabilities 20  658 252 -
  76 107 272 62 755 799
total do passivo  total liabilities  758 177 804 758 301 669
total do capital próprio e do passivo  total equity and liabilities  782 540 375 767 177 538

balanços consolidados em 31 de dezembro de 2012 e 2011
consolidated balance sheet at 31 december 2012 and 2011

montantes expressos em euros
amounts expressed in euros



RELATÓRIO & CONTAS 2012
annual rePortgruPo generg 83

o anexo faz parte integrante da demonstração consolidada dos resultados por naturezas do exercício findo em 31 de dezembro de 2012.
the notes are an integral part of the consolidated profit and loss account by nature for the year ending 31 december 2012.

o técnico oficial de contas                     o conselho de administração
chief accountant                         board of directors

12 11 NoTaS NoTeS

dEMOnStraçãO dOS
rESultadOS COnSOlidadOS
ConSolidated Profit and loSS aCount

02.

demonstrações consolidadas dos resultados por naturezas 
dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011
consolidated profit and loss account by nature for years ending

on 31 december 2012 and 2011

montantes expressos em euros
amounts expressed in euros

vendas e serviços prestados  sales and provisions of services 23  149 843 362 129 988 523
custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 24  (329 139) (445 572) 
cost of goods sold and materials consumed
subsídios à exploração  operating subsidies  1 709 556 618 773
trabalhos para a própria entidade  Work done for own company 25  867 644 1 237 896
fornecimentos e serviços externos  external supplies and services 26  (22 442 672) (20 261 232)
Gastos com o pessoal  staff costs 27  (5 665 531) (5 300 204)
provisões (aumentos/reduções)  provisions (increases/decreases) 18  (540 223) (503 286)
imparidade de clientes  impairment losses of customers  (603) -
outros rendimentos e ganhos  other  income and gains 28  3 641 068 3 983 822
outros gastos e perdas  other expenses and losses 28  (960 140) (1 308 537)
resultados antes de depreciações  gastos de financiamento e impostos  126 123 322 108 010 182 
results before depreciations  financing expenses and taxes
 
Gastos/reversões de depreciação e de amortização   29  (48 472 106) (49 297 478) 
expenses/reversals of depreciations and amortisation
resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)  77 651 216 58 712 704 
operating results (before financing expenses and taxes)
 
Juros e rendimentos similares obtidos  interest and similar income obtained 30  2 310 298 3 972 586
Juros e gastos similares suportados  interest and similar expenses paid 30  (33 370 329) (34 732 573)
resultados antes de impostos  pre-tax profit  46 591 185 27 952 717

imposto sobre o rendimento do período  income tax for the period 8  (12 538 677) (8 027 376)
resultado líquido do exercício  net profit for the year  34 052 508 19 925 341

resultado líquido atribuível a:  net profit attributable to:   
detentores do capital da empresa-mãe  equity holders of the parent company  33 973 351 19 865 548
interesses minoritários  minority interests 17  79 157 59 794
  34 052 508 19 925 341
resultado por acção:  profit per share:   
   - básico  basic  34,05 19,93
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o anexo faz parte integrante da demonstração consolidada das alterações no capital próprio do exercício findo em 31 de dezembro de 2012.
the notes are an integral part of the consolidated statement of changes in equity for the year ending 31 december 2012.

dEMOnStraçãO da 
altEraçãO dOS CapitaiS 
prÓpriOS COnSOlidadOS
ConSolidated Statement of ChangeS in equity

03.

aTrIBuíVel aoS accIoNISTaS aTTrIBuTaBle To ShareholDerS

 NoTaS capITal  reSerVaS ouTraS reSulTaDoS ouTraS reSulTaDo ToTal INTereSSeS ToTal 
 NoTeS realIzaDo legaIS reSerVaS TraNSITaDoS VarIaçõeS líquIDo empreSa mINorITárIoS ToTal 
  paID-up legal oTher reTaINeD No capITal Do períoDo mãe mINorITy 
  capITal reSerVeS reSerVeS earNINgS prÓprIo NeT profIT ToTal INTereSTS 
      oTher  for The pareNT   
      chaNgeS perIoD compaNy 
      IN equITy 

a 1 de Janeiro de 2011   5 000 000  1 000 000 6 508 002 ( 31 533 025) 27 345 150 25 010 760 33 330 887 67 009 33 397 896 
at 1 January 2011

alterações no período           
changes in the period

aplicação do resultado 15  - - - 25 010 760 - (25 010 760) - - - 
appropriation of profit

Justo valor dos sWaps 15  - - (27 553 604) - - - (27 553 604) (47 111) (27 600 715) 
fair value of sWaps

Reconhecimento dos 16  - - - - (2 848 693) - (2 848 693) (7 348) (2 856 041) 
subsídios ao investimento 
Recognition of investment  
subsidies

impostos diferidos 15 e 16 - - 8 514 434 - (1 435 857) - 7 078 577 12 748 7 091 325 
deferred taxes

outras alterações reconhecidas 15  - - (713 663) 713 663 - - - - - 
no capital próprio 
other changes recognised  
in equity 

  -  (19 752 833) 25 724 423 (4 284 550) (25 010 760) (23 323 720) (41 711) (23 365 431)

Resultado líquido  
do período       19 865 548 19 865 548 59 794 19 925 342 
net profit for the year

Resultado integral  5 000 000 1 000 000 (13 244 831) (5 808 602) 23 060 600 19 865 548 29 872 715 85 092 29 957 807 
comprehensive result

operações com detentores  
de capital no período           
operations with 
shareholders in the period        

distribuições  distributions 31  - - (21 000 000) - - - (21 000 000) (81 938) (21 081 938)

  - - (21 000 000) - - - (21 000 000) (81 938) (21 081 938)

a 31 de dezembro de 2011  5 000 000 1 000 000 (34 244 831) (5 808 602) 23 060 600 19 865 548 8 872 715 3 154 8 875 869 
at 31 december 2011

alterações no período           
changes in the period

aplicação do resultado 15  - - 13 569 680 6 295 868 - (19 865 548) - - - 
appropriation of profit

Justo valor dos sWaps 15  - - (22 616 250) - - - (22 616 250) (63 533) (22 679 783) 
fair value of sWaps

Reconhecimento dos  
subsídios ao investimento 16  - - - - (2 689 546) - (2 689 546) (7 348) (2 696 894) 
Recognition of investment  
grants

impostos diferidos 15 e 16 - - 6 807 355 - 46 839 - 6 854 194 17 974 6 872 168 
deferred taxes

  - - (2 239 215) 6 295 868 (2 642 707) (19 865 548) (18 451 602) (52 907) (18 504 509)

Resultado líquido do período       33 973 351 33 973 351 79 157 34 052 508 
net profit for the year

Resultado integral  5 000 000 1 000 000 (36 484 046) 487 266 20 417 893 33 973 351 24 394 464 29 404 24 423 868 
comprehensive result

operações com detentores  
de capital no período           
operations with 
shareholders in the period   

distribuições  distributions 17  - - - - - - - (61 297) (61 297)

  - - - - - - - (61 297) (61 297)

a 31 de dezembro de 2012  5 000 000 1 000 000 (36 484 046) 487 266 20 417 893 33 973 351 24 394 464 (31 893) 24 362 571 
at 31 december 2012

demonstrações consolidadas das alterações no capital próprio  
dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011
consolidated statement of changes in equity for the years ending on 31 december 2012 and 2011

montantes expressos em euros
amounts expressed in euros
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o anexo faz parte integrante da demonstração consolidada dos fluxos de caixa do exercício findo em 31 de dezembro de 2012.  
the notes are an integral part of the consolidated statement of cash flows for the year ending on 31 december 2012.     

    

o técnico oficial de contas                     o conselho de administração
chief accountant                         board of directors

12 11ruBrIcaS  ITemS NoTaS NoTeS

dEMOnStraçãO dOS FluxOS 
dE Caixa COnSOlidadOS
ConSolidated Statement of CaSh flowS

04.

demonstrações consolidadas dos fluxos de caixa 
dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011
consolidated statement of cash flows for the years  

ending on 31 december 2012 and 2011

montantes expressos em euros
amounts expressed in euros

fluxoS De caIxa DaS acTIVIDaDeS operacIoNaIS - méToDo DIrecTo  caSh flow from operaTINg acTIVITIeS - DIrecT meThoD   
Recebimentos de clientes  Receivables from customers   173 844 631 139 422 981
pagamentos de fornecedores  payments to suppliers   (27 759 488) (28 597 942)
pagamentos ao pessoal  payments to staff   (3 217 102) (3 080 861)
 caixa gerada pelas operações  142 868 041 107 744 178 
 cash flow generated by operations
pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento (iRc)   
payments/receivable from taxes on income (iRc)   (4 457 110) (10 210 879)
outros recebimentos/pagamentos other receivables/payments   (26 195 689) (3 688 418)

 fluxos de caixa das actividades operacionais (1)  112 215 242 93 844 881 
 cash flow from operating activities (1)

fluxoS De caIxa DaS acTIVIDaDeS De INVeSTImeNTo  caSh flowS from INVeSTmeNT acTIVITIeS    
pagamentos respeitantes a:  payments in respect of:    

activos fixos tangíveis  tangible fixed assets   (39 217 613) (71 545 231)
activos intangíveis  intangible assets   (53 125) (174 640)
aplicações de tesouraria  cash investments   (46 180 225) (74 797 094)

recebimentos provenientes de: receivables from:    
activos fixos tangíveis  tangible fixed assets   335 722 109 885
outros activos  other assets   26 794 136 14 970 050
subsidios ao investimento   investment grants   53 923 -
Juros e rendimentos similares  interest and similar income   1 706 927 2 825 508

 fluxos de caixa das actividades de investimento (2)  (56 560 255) (128 611 523) 
 cash flows from investment activities (2)   
 

fluxoS De caIxa DaS acTIVIDaDeS De fINaNcIameNTo  caSh flowS from fINaNcINg acTIVITIeS    
recebimentos provenientes de:  receivables from:    

financiamentos obtidos  loans obtained   66 287 227 73 193 636
outras operações de financiamento (Juros e ganhos similares)   
other financing operations (interest and similar expenses)   18 000 000 12 000 000

pagamentos respeitantes a:  payments in respect of:    
financiamentos obtidos  loans obtained   (74 850 811) (31 826 746)
Juros e gastos similares  interest and similar expenses   (52 695 843) (53 344 444)
dividendos  dividends  31 (61 297) (21 081 938)
outras operações de financiamento (ald)   
other financing operations (long-term rentals)   (335 311) (287 459)

 fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)  (43 656 035) (21 346 950) 
 cash flow from operating activities (3)

    
variação de caixa e seus equivalentes  changes in cash and cash equivalents (1+2+3)  11 998 952 (56 113 592)
efeito das diferenças de câmbio  effect of exchange rate differences   (14) 3 160
caixa e seus equivalentes no início do período    4 69 126 606 125 237 037 
cash and cash equivalents at beginning of period  
caixa e seus equivalentes no fim do período  4 81 125 544 69 126 606 
cash and cash equivalents at end of period
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anExO àS dEMOnStraçõES 
FinanCEiraS COnSOlidadaS
noteS to the ConSolidated finanCial StatementS

05.

montantes expressos em euros  amounts expressed in euros

a GeneRG sociedade Gestora de participações 
sociais, s.a. (“GeneRG sGps” ou “empresa”),  
com sede em lisboa, foi constituída sobre a forma  
de sociedade anónima, em 14 de dezembro de 1999 
tendo por objecto social a gestão de participações 
sociais noutras sociedades. foi objectivo dos seus 
accionistas concentrar numa única sociedade todas 
as participações financeiras noutras sociedades 
do Grupo, diferenciando claramente as actividades 
de gestão operacional das actividades de gestão 
financeira e estratégica. 

a empresa é detida pela luseneRG – energias 
Renováveis, sGps, s.a. e pela Gdf sueZ 
international Holdings b.v., em 57,5% e 42,5% 
respectivamente. a GeneRG sGps é a empresa- 
-mãe do Grupo GeneRG (“Grupo”). a empresa  
é a empresa-mãe de um conjunto de empresas 
descritas na nota 36.

a actividade do Grupo é exclusivamente dedicada ao 
desenvolvimento de projectos de aproveitamento de 
energia de origem renovável. o seu desenvolvimento 
iniciou-se com os projectos de aproveitamento mini 
hídricos, na sequência da publicação do decreto-lei 
189/ 88 de 27 de maio, que veio permitir a entrada 
no sector de produção de electricidade a entidades 
independentes. o referido decreto-lei estabeleceu 
um preço para a produção de electricidade a partir de 
fontes renováveis, atribuiu a essa actividade interesse 
público e regulamentou as condições técnicas  
de ligação à Rede eléctrica pública. 

com a vertente mini hídrica em velocidade de cruzeiro 
e atenta ao grande desenvolvimento tecnológico 
verificado, a partir de 1997, o Grupo começou  
a preparar a sua entrada no domínio da produção de 
electricidade com base em aproveitamentos eólicos. 
desde a data acima mencionada que quase toda a 
sua actividade de desenvolvimento foi concentrada 
neste seu objectivo estratégico. no exercício de 2012, 
a secretaria de estado de energia apresentou uma 
proposta de extensão do regime de remuneração 
garantida, aplicável à energia produzida pelos centros 
electroprodutores explorados pela empresa, mediante 
o pagamento de uma contrapartida  anual entre 
2013 e 2020, situação que, em caso de adesão pela 
empresa, significará uma extensão do período de 
tarifa garantida actual, previsto no número 3 do artigo 
4º do dl 33-a/2005 de 16 de fevereiro.

nos últimos anos, o Grupo tem vindo a explorar novas 
vertentes como a energia solar fotovoltaica, onde adquiriu 
e actualmente consolida um know how relevante.

GeneRG sociedade Gestora de participações 
sociais, s.a. (henceforth referred to in this document 
as “GeneRG sGps” or the “company”), with its 
head offices in lisbon, was set up as a public limited 
company on 14 december 1999, its object being 
the management of investments in the Group’s 
other companies. the aim of its shareholders 
was to concentrate all the holdings in the Group’s 
other companies in one single company, clearly 
differentiating operational management activities from 
financial and strategic management activities. 

the company is owned by luseneRG – energias 
Renováveis, sGps, s.a. and by Gdf sueZ, 
international Holdings b.v., with shareholdings of 
57.5% and 42.5% respectively. GeneRG sGps is 
the GeneRG Group’s parent company (also referred 
to in this document as the “Group”). the company 
is the parent company of a group of companies 
described in note 36.

the Group’s activity is exclusively dedicated to 
the development of renewable energy projects. it 
began with projects for the development of mini-
hydroelectric power plants following the publication 
of decree-law no. 189/88, of 27 may, which 
enabled independent bodies to gain entry to the 
electricity generation sector. this same decree-law 
established a price for the production of electricity 
from renewable resources, classifying this activity as 
being of public interest and regulating the technical 
conditions for connections to the public electricity 
Grid.

With its mini-hydroelectric power plants operating 
at cruise speed, and alert to the great technological 
developments taking place from 1997 onwards, the 
Group began to prepare its entry into the wind power 
sector. since then, almost all of its development 
activities have been concentrated on this strategic 
objective. in 2012, the office of the secretary of 
state for energy presented a proposal for extending 
the guaranteed remuneration regime, applicable to 
the energy produced by the electricity generating 
plants operated by the company, through the 
payment of an annual compensation amount between 
2013 and 2020. should the company agree to 
this situation, it will mean extending the current 
guaranteed tariff period, provided for in article 4, 
paragraph 3, of decree-law no. 33-a/2005, of 16 
february.

in recent years, the Group has also been exploring 
new areas of development such as photovoltaic solar 

1. 
INTRODUÇÃO
introduCtion 
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a GeneRG – sociedade Gestora de participações 
sociais, s.a. concentra todas as participações  
do Grupo, salvo interesses minoritários pontuais.  
em novembro 2008 o Grupo foi reestruturado, tendo 
a GeneRG sGps cedido 74% das participações 
no capital das sociedades que detêm os 
aproveitamentos mini hídricos e eólicos à subsidiária 
detida a 100% GeneRG portfólio sGps, s.a.  
a maioria dos serviços prestados intragrupo estão 
concentrados na subsidiária GeneRG - serviços 
de engenharia e Gestão, lda., que se assume 
como uma unidade de serviços partilhados, que 
actualmente presta também serviços para entidades 
externas ao Grupo.

no seu conjunto, o Grupo possui nos exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2012 e 2011 uma capacidade 
instalada de 676,8 mW e 650,4 mW, respectivamente, 
dos quais 33,2 mW em aproveitamentos hidroeléctricos 
(33,2 mW em 31 de dezembro de 2011), 625,6 mW 
em parques eólicos (599,2 mW em 31 de dezembro  
de 2011) e 18,0 mW em centrais solares (18,0 mW em 
31 de dezembro de 2011). esta capacidade instalada 
do Grupo inclui a eneop 2 consolidada, que é detida 
em 20% pela GeneRG expansão, s.a. (subsidiária 
do Grupo), que em 31 de dezembro de 2012 e 2011 
possuía uma capacidade instalada de 946 mW e 814 mW 
em parques eólicos, respectivamente.

as demonstrações financeiras consolidadas do Grupo 
e respectivas notas deste anexo são apresentadas 
em euros, sendo esta divisa igualmente a moeda 
funcional do Grupo, dado que esta é a divisa utilizada 
preferencialmente no ambiente económico em que  
o Grupo opera.

estas demonstrações financeiras consolidadas foram 
aprovadas pelo conselho de administração, na reunião 
de 27 de fevereiro de 2013. contudo, as mesmas 
ainda estão sujeitas a aprovação da assembleia Geral 
de accionistas, nos termos da legislação comercial 
em vigor em portugal. É opinião da administração 
que estas demonstrações financeiras consolidadas 
reflectem de forma verdadeira e apropriada as 
operações do Grupo, bem como a sua posição  
e desempenho financeiro e fluxos de caixa.

power, having built up considerable know-how in this 
sector. 

GeneRG – sociedade Gestora de participações 
sociais, s.a. concentrates and manages all of the 
Group’s holdings, except for occasional minority 
interests. in november 2008, the Group was re-
structured, and GeneRG sGps transferred 74% of 
its holdings in the capital of the companies operating 
mini-hydroelectric and wind power plants to the 
subsidiary company GeneRG portfólio sGps, s.a., 
in which it held 100% of the shares. most of the 
intragroup services are concentrated in the subsidiary 
company GeneRG – serviços de engenharia e 
Gestão, lda., which is a shared services unit that 
currently also provides services to organisations 
outside the Group.

overall, at 31 december 2012 and 2011, the Group 
had an installed capacity of 676.8 mW and 650.4 
mW, respectively, of which 33.2 mW were to be 
found at Hydroelectric power plants (33.2 mW at 31 
december 2011), 625.6 mW at Wind farms (599.2 
mW at 31 december 2011) and 18.0 mW at solar 
power plants (18.0 mW at 31 december 2011). this 
installed capacity of the Group includes eneop 2 
consolidada, in which GeneRG expansão, s.a. (one 
of the Group’s subsidiary companies) has a 20% 
holding. at 31 december 2012 and 2011, eneop 2 
had an installed capacity in wind farms of 946 mW 
and 814 mW, respectively.

the Group’s consolidated financial statements and 
respective notes are presented in euros, which is 
also the Group’s functional currency, since this is 
the currency of preference used in the economic 
environment in which the Group operates. 

these consolidated financial statements were 
approved by the board of directors at their meeting 
of 27 february 2013. However, they are still 
subject to the approval of the General meeting of 
shareholders under the terms of the commercial 
legislation currently in force in portugal. the board of 
directors considers that these consolidated financial 
statements accurately and appropriately reflect the 
company’s operations, as well as its financial position 
and performance and cash flows.

2.1. Base de preparação

as demonstrações financeiras anexas consolidadas 
foram preparadas no quadro das disposições  
em vigor em portugal, em conformidade com  
o decreto-lei nº 158/2009, de 13 de Julho,  
e de acordo com a estrutura conceptual, normas 
contabilísticas e de relato financeiro (“ncRf”)  
e normas interpretativas aplicáveis ao período findo 
em 31 de dezembro de 2012.

2.1. Basis of preparation

the consolidated financial statements included in 
this report were prepared in keeping with the legal 
provisions in force in portugal, as set out in decree-
law no. 158/2009, of 13 July, and in accordance 
with the conceptual structure and standards 
established for financial reports and accounts, as well 
as the interpretive standards applicable in the period 
ending on 31 december 2012.

2. 
REFERENCIAL 
CONTABILÍSTICO  
DE PREPARAÇÃO 
DAS DEMONS-
TRAÇÕES 
FINANCEIRAS 
CONSOLIDADAS
aCCounting SyStem 
uSed in the PreParation 
of the ConSolidated 
finanCial StatementS
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as principais políticas contabilísticas adoptadas 
na preparação das demonstrações financeiras 
consolidadas anexas são as seguintes:

3.1. Bases de apresentação

as demonstrações financeiras consolidadas anexas 
foram preparadas no pressuposto da continuidade 
das operações e de acordo com o regime 
contabilístico do acréscimo, a partir dos livros  
e registos contabilísticos das empresas incluídas  
na consolidação, mantidos de acordo com as normas 
contabilísticas e de Relato financeiro.

3.2. concentrações de 
actividades empresariais  
e princípios de consolidação 

a) princípios de consolidação

as demonstrações financeiras consolidadas anexas 
incorporam as demonstrações financeiras da empresa  
e das entidades por si controladas (as suas 
subsidiárias). entende-se existir controlo quando a 
empresa tem o poder de definir as políticas financeiras 
e operacionais de uma entidade, de forma a obter 
benefícios derivados das suas actividades, normalmente 
associado ao controlo, directo ou indirecto, de mais  
de metade dos direitos de voto. a existência e o efeito 
de direitos de voto potenciais que sejam correntemente 
exercíveis ou convertíveis são considerados na avaliação 
do controlo que a empresa detém sobre uma entidade.

as subsidiárias são incluídas nas demonstrações 
financeiras consolidadas através do método  
de consolidação integral, desde a data em que  
a empresa assume o controlo sobre as suas 
actividades financeiras e operacionais e até  
ao momento em que esse controlo cessa. 

os resultados das subsidiárias adquiridas  
ou alienadas durante o exercício são incluídos na 
demonstração dos resultados consolidada desde  
a data da sua aquisição ou até à data da sua alienação.

todas as transacções e saldos entre subsidiárias  
e entre a empresa e suas subsidiárias, assim como 
os rendimentos e gastos resultantes das referidas 
transacções e saldos são integralmente anulados 
no processo de consolidação. Ganhos ou perdas 
não realizados são também eliminados, sendo estas 
últimas consideradas como um indicador  
de imparidade para o activo transferido.

o capital próprio e o resultado líquido das 
subsidiárias correspondente a interesses de terceiros 
(minoritários) nas mesmas são apresentados 
separadamente no balanço consolidado  
e na demonstração dos resultados consolidada, 
respectivamente, na rubrica “interesses minoritários”.

os interesses minoritários são inicialmente mensurados 
pela correspondente quota-parte no justo valor dos 
activos líquidos adquiridos. subsequentemente, 
são ajustados pela correspondente quota-parte nas 
variações subsequentes no capital próprio e resultados 
das subsidiárias.

the main accounting policies used in preparing the 
consolidated financial statements included in this 
report are the ones described below:

3.1. Bases for presentation

the consolidated financial statements included in 
this report were based on the assumption of the 
continuity of operations and in accordance with the 
principle of accruals accounting, using the accounting 
ledgers and records of the companies included in 
the consolidation, which are kept in accordance with 
the accounting standards officially established for 
financial reports and accounts.

3.2. concentrations of 
Business activities and 
principles of consolidation 

a) principles of consolidation

the consolidated financial statements include the 
financial statements of the company and the entities 
that it controls (its subsidiary companies). control is 
understood to exist when the company has the power 
to define the financial and operational policies of 
another entity, in such a way as to obtain the benefits 
deriving from its activities, normally associated with 
direct or indirect control of more than half the voting 
rights. the existence and effect of potential voting 
rights that are currently exercisable or convertible are 
taken into consideration when assessing the control 
that the company has over such an entity.

the subsidiary companies are included in the 
consolidated financial statements through the 
full consolidation method, from the date when 
the company takes control over its financial and 
operational activities until the moment when this 
control ceases. 

the financial results of the subsidiary companies 
acquired or disposed of during the year are included 
in the consolidated profit and loss account from the 
date of their acquisition until the date of their disposal.

all transactions and balances between subsidiary 
companies and between the company and its 
subsidiary companies, as well as the income and 
expenditure resulting from these same transactions 
and balances, are cancelled in full during the 
consolidation process. unrealised gains or losses 
are also eliminated, the latter being considered 
as an indicator of impairment for the asset that is 
transferred.

the equity and net profit of the subsidiary companies 
corresponding to the (minority) interests of third 
parties in these companies are presented separately 
in the consolidated balance sheet and in the 
consolidated profit and loss account, respectively, 
under the heading of “minority interests”.

minority interests are initially measured through the 
corresponding share in the fair value of the net assets 
acquired. they are subsequently adjusted by the 
corresponding share in the corresponding changes in 

3. 
PRINCIPAIS 
POLÍTICAS 
CONTABILÍSTICAS 
main aCCountin
PoliCieS
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quando os prejuízos aplicáveis aos interesses 
minoritários excedem os correspondentes interesses 
no capital próprio da subsidiária, o Grupo absorve 
esse excesso e quaisquer prejuízos adicionais, 
excepto quando os interesses minoritários tenham  
a obrigação e sejam capazes de cobrir tais prejuízos. 
se a subsidiária subsequentemente relatar lucros, 
o Grupo apropria todos os lucros até que a parte 
minoritária dos prejuízos absorvidos pelo Grupo tenha 
sido recuperada.

b) investimentos financeiros em empresas 
conjuntamente controladas

o controlo conjunto de uma entidade resulta de uma 
forma particular de empreendimento conjunto,  
o qual se traduz na criação de uma entidade que, 
por via contratual, é conjuntamente controlada pelos 
vários empreendedores. 

as participações financeiras em empresas 
conjuntamente controladas são incluídas nas 
demonstrações financeiras consolidadas pelo método 
de consolidação proporcional, desde a data em que 
o controlo é adquirido. de acordo com este método 
os activos, passivos, rendimentos e gastos destas 
empresas foram integrados, nas demonstrações 
financeiras consolidadas, rubrica a rubrica na proporção 
do controlo atribuído ao Grupo, por participação directa 
de capital ou acordo entre os accionistas.

a classificação dos investimentos financeiros em 
empresas controladas conjuntamente é determinada com 
base em acordos parassociais que regulam o controlo 
conjunto e exigem a unanimidade das decisões.

o excesso do custo de aquisição face ao justo valor 
de activos e passivos identificáveis adquiridos, quando 
relacionados com parques eólicos, centrais mini-hídricas 
ou parques fotovoltaicos são tratados como um activo 
intangível e amortizados de acordo com o período  
de vida útil daqueles activos. caso o diferencial entre  
o custo de aquisição e o justo valor dos activos  
e passivos líquidos adquiridos seja negativo, o mesmo  
é reconhecido como um proveito do exercício.

as transacções, os saldos e os dividendos 
distribuídos, entre empresas conjuntamente 
controladas e outras empresas do Grupo são 
eliminados, no processo de consolidação,  
na proporção do controlo atribuído ao Grupo. 

as entidades controladas conjuntamente encontram-se 
descriminadas na nota 36.

c) concentrações de actividades empresariais

as aquisições de subsidiárias e de negócios  
são registadas utilizando o método da compra.  
o correspondente custo da concentração  
é determinado como o agregado, na data  
da aquisição, de: (a) justo valor dos activos entregues 
ou a entregar; (b) justo valor de responsabilidades 
incorridas ou assumidas; (c) justo valor  
de instrumentos de capital próprio emitidos pelo 
Grupo em troca da obtenção de controlo sobre  
a subsidiária; e (d) custos directamente atribuíveis  
à aquisição.

the equity and results of the subsidiary companies.

When the losses applicable to minority interests 
exceed the corresponding interests in the equity 
of the subsidiary company, the Group absorbs that 
excess and any additional losses, except when 
the minority interests are under obligation and are 
capable of covering such losses. if the subsidiary 
company subsequently reports a profit, the Group will 
appropriate all the profits until such time as the losses 
attributable to minority interests, previously absorbed 
by the Group, have been recovered.

b) investments in jointly controlled entities

Joint control of an entity results from a particular form 
of joint venture, which is expressed in the creation 
of an entity that is jointly controlled by the various 
entrepreneurs, through a contractual agreement. 

investments in jointly controlled companies are 
included in the consolidated financial statements 
using the proportional consolidation method, from 
the date when control is acquired. in accordance 
with this method, the assets, liabilities, income and 
expenditure of these companies were included in 
the consolidated financial statements, item by item 
in proportion to the control attributed to the Group, 
through direct shares in the capital or through an 
agreement between the shareholders.

the classification of the financial investments in jointly 
controlled companies is determined on the basis of 
shareholders’ agreements that regulate joint control 
and require all decisions to be unanimous.

any excess of the acquisition cost over the net 
fair value of the identifiable assets acquired and 
liabilities assumed, when related with wind farms, 
mini-hydroelectric power plants or photovoltaic 
power plants are treated as an intangible asset and 
amortised in accordance with the period of useful 
life of those assets. if the acquisition cost is lower 
than the fair value of the net assets and liabilities, the 
difference is recognised as income for the year.

transactions, balances and dividends distributed 
between jointly controlled companies and other 
companies belonging to the Group are eliminated 
in the process of consolidation, in proportion to the 
control attributed to the Group.

the jointly controlled entities are separately identified 
in note 36.

c) concentration of business activities

acquisitions of subsidiaries and business activities 
are accounted for using the purchase method. the 
corresponding cost of concentration is measured as 
the aggregate total, at acquisition date, of (a) the fair 
value of the assets acquired or to be acquired; (b) 
the fair value of the liabilities incurred or assumed; 
(c) the fair value of the equity instruments issued by 
the Group in exchange for control over the subsidiary; 
and (d) costs that are directly attributable to the 
acquisition of the asset.
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os activos, passivos e responsabilidades 
contingentes da subsidiária ou negócio adquirido 
que satisfazem as condições de reconhecimento 
definidas na ncRf 14 são reconhecidos ao seu 
justo valor na data da aquisição. o excesso do 
custo da concentração relativamente ao justo 
valor da participação da empresa nos activos 
identificáveis adquiridos, quando relacionados com 
parques eólicos, centrais mini-hídricas, ou parques 
fotovoltaicos são tratados como um activo intangível 
e amortizados de acordo com o período de vida útil 
daqueles activos. se o custo de aquisição for inferior 
ao justo valor dos activos líquidos da subsidiária 
adquirida, a diferença é reconhecida directamente  
na demonstração dos resultados consolidados.

na eventualidade da contabilização inicial de uma 
aquisição não estar concluída no final do período 
de relato em que a mesma ocorreu, o Grupo 
relata montantes provisórios para os itens cuja 
contabilização não está concluída. tais montantes 
provisórios são passíveis de ajustamento durante  
um prazo de 12 meses a contar da data da aquisição.

3.3. activos fixos tanGíveis

os activos fixos tangíveis encontram-se registados  
ao custo de aquisição acrescidos dos gastos  
de desmantelamento para fazer face a gastos a 
incorrer na reparação dos locais utilizados, deduzido 
das depreciações acumuladas e eventuais perdas  
por imparidade.

o custo de aquisição inclui o preço de compra, 
quaisquer custos directamente atribuídos às 
actividades necessárias para colocar os activos na 
localização e condições necessárias para operarem 
da forma pretendida deduzidas de amortizações 
acumuladas e eventuais perdas de imparidade 
acumuladas. os gastos de financiamento incorridos 
com empréstimos obtidos para a construção  
de activos fixos tangíveis são reconhecidos como 
parte de custo da construção do activo.  

as amortizações são calculadas, após o momento em 
que o bem se encontra em condições de ser utilizado, 
de acordo com o método das quotas constantes,  
em conformidade com o período de vida útil estimado 
para cada grupo de bens. 

as taxas de amortização utilizadas correspondem  
aos seguintes períodos de vida útil estimadas:

    anos years

edíficios e outras construções building and other constructions 30

equipamento básico basic equipment  16 a to 20

equipamento de transporte transport equipment 4

ferramentas tools  3 a to 6

equipamento administrativo administrative equipment 3 a to 6

outros activos tangíveis other tangible assets 3 a to 6

the assets, liabilities and contingent considerations 
of the subsidiary or business acquired that meet 
the recognition conditions established in ncRf 14 
are recognised at their fair value at acquisition date. 
the excess value of the cost of concentration over 
the fair value of the company’s shareholding in the 
identifiable assets acquired, when related with wind 
farms, mini-hydroelectric power plants or photovoltaic 
power plants is treated as an intangible asset and 
amortised in accordance with the period of useful 
life of those assets. if the acquisition cost is lower 
than the fair value of the net assets and liabilities, the 
difference is directly recognised in the consolidated 
profit and loss account for the year.

should the initial accounting of an acquisition not 
be completed by the end of the year to which the 
annual report and accounts refer, the Group records 
temporary amounts for those items whose accounting 
procedure remains incomplete. such temporary 
amounts may be adjusted for a period of 12 months 
to be counted from the date of acquisition.

3.3. tanGiBle fixed assets

tangible fixed assets are valued at acquisition cost 
plus the costs of their dismantling in order to meet 
the expenses to be incurred in repair work at the sites 
used, less accumulated depreciation and possible 
impairment losses.

acquisition cost includes the purchase price 
 of the asset, any costs that can be directly 
attributed to the activities that are necessary 
for placing the assets at their location and the 
necessary conditions for operating them in the 
intended manner, less accumulated depreciation and 
possible impairment losses. the financing expenses 
incurred with loans obtained for the construction of 
tangible fixed assets are recognised as part of the 
asset’s construction cost. 

amortisations are calculated after the moment 
in which the asset is in a condition to be used, in 
accordance with the constant quota method, in 
keeping with the period of useful life estimated for 
each group of assets. 

the amortisation rates used correspond to the 
following periods of estimated useful life:
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as vidas úteis e método de amortização dos vários 
bens são revistos anualmente. o efeito de alguma 
alteração a estas estimativas é reconhecido 
prospectivamente na demonstração dos resultados.

as despesas de manutenção e reparação (dispêndios 
subsequentes) que não são susceptíveis de gerar 
benefícios económicos futuros adicionais são 
registadas como gastos no período em que  
são incorridas.

sempre que existam indícios de perda de valor  
dos activos fixos tangíveis, são efectuados testes  
de imparidade, de forma a estimar o valor recuperável 
do activo ou da unidade geradora de caixa a que 
respeita e, quando necessário, são reconhecidas 
perdas por imparidade. o valor recuperável  
é determinado como o mais elevado entre o preço  
de venda líquido de encargos com a venda e o valor 
de uso do activo, sendo este último calculado com 
base no valor actual dos fluxos de caixa futuros 
estimados, decorrentes do uso continuado  
e da alienação do activo no fim da sua vida útil.

o ganho (ou a perda) resultante da alienação  
ou abate de um activo fixo tangível é determinado como 
a diferença entre o justo valor do montante recebido  
na transacção ou a receber e a quantia líquida  
de amortizações acumuladas, escriturada do activo  
e é reconhecido em resultados no período em 
que ocorre o abate ou a alienação como “outros 
rendimentos e ganhos” ou “outros gastos e perdas”.

3.4. locações

as locações são classificadas como financeiras 
sempre que os seus termos transferem 
substancialmente todos os riscos e benefícios 
associados à propriedade do bem para o locatário. 
as restantes locações são classificadas como 
operacionais. a classificação das locações é feita  
em função da substância e não da forma do contrato.

os activos adquiridos mediante contratos  
de locação financeira, bem como as correspondentes 
responsabilidades, são registados no início  
da locação pelo menor de entre o justo valor  
dos activos e o valor presente dos pagamentos 
mínimos da locação. os pagamentos de locações 
financeiras são repartidos entre encargos financeiros 
e redução da responsabilidade, de modo a ser obtida 
uma taxa de juro constante sobre o saldo pendente  
da responsabilidade.

os pagamentos de locações operacionais são 
reconhecidos como gasto numa base linear durante  
o período da locação. os incentivos recebidos  
são registados como uma responsabilidade, sendo  
o montante agregado dos mesmos reconhecido 
como uma redução do gasto com a locação, 
igualmente numa base linear.

as rendas contingentes são reconhecidas como 
gastos do período em que são incorridas.

the useful lives and the method used for the 
amortisation of the various assets are reviewed each 
year. the effect of some change in these estimates 
is recognised prospectively in the profit and loss 
account.

Repair and maintenance costs (subsequent expenses) 
that are not likely to generate additional future 
economic benefits are recognised as an expense of 
the period when they are incurred.

Whenever there are signs of a loss of value of 
tangible fixed assets, impairment tests are carried 
out in order to estimate the recoverable amount of 
the asset or the cash-generating unit to which it 
belongs, and impairment losses are recognised when 
necessary. the recoverable amount is the higher 
of the asset’s selling price, less costs to sell and its 
value in use, this latter figure being calculated on the 
basis of the current value of future estimated cash 
flows, arising from the asset’s continued use and 
disposal at the end of its useful life.

Gains or losses resulting from the sale or disposal 
of a tangible fixed asset are determined as the 
difference between the fair value of the amount 
received in the transaction or to be received and the 
asset’s book value, net of accumulated amortisations. 
they are recognised as profits or losses in the period 
when the asset is sold or disposed of as “other 
income and gains” or “other expenses and losses”.

3.4. leases

leases are classified as finance leases when the 
terms of the lease substantially transfer all the 
risks and rewards associated with ownership to the 
lessee. all other leases are classified as operating 
leases. the classification of leases depends on the 
substance and not the form of the lease agreement.

assets acquired through finance leases, as well as 
the corresponding liabilities, are capitalised at the 
lease’s inception at the lower of the fair value of the 
leased asset and the present value of the minimum 
lease payments. lease payments are apportioned 
between finance charges and reduction of the lease 
obligation so as to achieve a constant rate of interest 
on the remaining balance of the liability. 

payments made under operating leases are 
recognised as an expense on a straight-line basis 
over the period of the lease. the incentives received 
are recorded as a liability, with the aggregate amount 
of these being recognised as a reduction in the cost 
of the lease, also on a straight-line basis.

contingent rents are recognised as expenses in the 
period in which they are incurred.
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3.5. activos intanGíveis

os activos intangíveis registados no balanço 
referem-se a direitos de utilização de software, 
direitos de concessão resultantes da aplicação dos 
princípios da ifRic 12 – acordos de serviço  
de concessão aos aproveitamentos hídricos  
e diferenças de compra entre o valor pago pela 
aquisição da participação em parques eólicos  
e centras mini-hídricas.

os activos intangíveis são registados ao custo, 
deduzido de depreciações e perdas por imparidade 
acumuladas. os activos intangíveis com vida útil 
definida são amortizados numa base sistemática  
a partir da data em que se encontram disponíveis 
para uso, durante a vida útil estimada.

proGramas de computador  

o Grupo GeneRG regista na rubrica de “programas 
de computador” os gastos incorridos com o 
desenvolvimento de aplicações informáticas para 
uso interno bem como a aquisição de licenças 
de utilização e de upgrade. estes activos são 
amortizados em 3 anos.

direitos de concessão

o grupo regista como direitos de concessão os 
montantes investidos em obras e equipamentos  
que constituem o estabelecimento do aproveitamento 
hídrico atribuído.

atendendo à tipologia da concessão e ao seu 
englobamento legal, o Grupo veio a enquadrar,  
no âmbito da ifRic 12 – acordos de concessão  
de serviços (“ifRic 12”), a sua concessão 
atendendo ao modelo do activo intangível.

a ifRic 12 aplica-se a contratos de concessão de 
serviço público nos quais o concedente controla (regula):

·    os serviços a serem prestados pela concessionária 
(mediante a utilização  
da infra-estrutura), a quem e a que preço; e

·   quaisquer interesses residuais sobre  
a infra-estrutura no final do contrato. 

desta forma, e atendendo ao acima descrito  
a concessão atribuída ao Grupo, encontra-se 
abrangida no âmbito da ifRic 12 pelas  
seguintes razões:

·   o Grupo possui alvarás emitidos pela direcção 
Geral dos Recursos naturais (“concedente”)  
e por um período pré-definido;

·    o Grupo efectua a prestação do serviço  
de construção/aquisição das infra-estruturas 
necessárias ao estabelecimento do aproveitamento 
hídrico, que troca pelo direito de explorar  
a produção de electricidade da central atribuída;

·   o concedente controla os serviços prestados  
e as condições em que são prestados;

·   os diversos activos utilizados para a prestação  
de serviços revertem para o concedente no final  
do contrato de concessão.

3.5. intanGiBle assets

the intangible assets recorded on the balance sheet 
refer to software usage rights and the concession 
rights resulting from the application of the principles 
of ifRic 12 – service concession arrangements for 
hydroelectric power plants and purchase differences 
between the amount paid for the acquisition of the 
share in wind farms and mini-hydroelectric plants.

intangible assets are accounted for at cost, less 
accumulated amortisation and any accumulated 
impairment losses. intangible assets with a definite 
useful life are amortised on a systematic basis as 
from the date when they are available for use, during 
their estimated useful life.

computer proGrammes 

the GeneRG Group capitalises the costs incurred 
with the development of software for internal use 
under the heading of computer programmes, together 
with the acquisition of user licences and upgrades. 
these assets are amortised within 3 years.

concession riGhts

the GeneRG Group records as concession 
rights the amounts invested in building works and 
equipment representing the establishment of the 
attributed hydroelectric power plant. 

in view of the type of concession and its legal 
framework, and as provided for in ifRic 12 – ‘service 
concession arrangements’, the Group classified its 
concession under the intangible asset model. 

ifRic 12 applies to public service concession 
contracts in which the conceding entity controls/
regulates:

·   the services to be rendered by the concessionaire 
(through utilisation of the infrastructure), to whom 
and at what price; and

·   any residual interest over the infrastructure at the 
end of the contract. 

therefore, considering the above, the GeneRG 
Group’s concessions are covered by ifRic 12 for the 
following reasons: 

·   the Group has franchises issued by the directorate-
General for natural Resources (“conceding entity”) 
for a pre-defined period;

·   the Group renders services for the construction/
acquisition of the infrastructures necessary for 
the establishment of hydroelectric plants, which 
it exchanges for the right to exploit the electricity 
generation of the attributed power plant;

·   the conceding entity controls the services rendered 
and the conditions under which they are rendered;

·   the assets used to render the services revert to 
the conceding entity at the end of the concession 
contract.

in view of the nature of the Group’s concession, 
namely with regard to the legal framework that governs 
it, the Group considered that the model best suited to 
its concrete reality is the intangible asset model.
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atendendo à tipologia da concessão do Grupo, 
nomeadamente no que respeita ao enquadramento 
legal que abrange a sua concessão, foi entendimento 
do Grupo que o modelo que melhor se adequa à sua 
realidade em concreto é o modelo intangível.

os activos intangíveis registados no balanço referem-se 
a direitos de concessão resultantes da aplicação dos 
princípios da ifRic 12 – acordos de serviço  
de concessão aos aproveitamentos hídricos.

estes são inicialmente reconhecidos e mensurados: 
(i) ao preço de compra, incluindo custos com 
direitos intelectuais e os impostos sobre as compras 
não reembolsáveis, após dedução dos descontos 
comerciais e abatimentos; e (ii) qualquer custo 
directamente atribuível à preparação do activo,  
para o seu uso pretendido.

o Grupo regista como direitos de concessão os 
montantes investidos em obras e equipamentos que 
constituem o estabelecimento do aproveitamento 
hídrico atribuído. tal como previsto na ifRic 12 – 
‘acordos de serviço de concessão’, o Grupo presta  
o serviço de construção/aquisição das infra-estruturas 
necessárias ao estabelecimento do aproveitamento 
hídrico, que troca pelo direito de explorar a produção 
de electricidade da central atribuída. uma vez que 
todos os activos investidos revertem gratuitamente 
para o estado no final do prazo do alvará, não existe 
qualquer valor a receber a registar.

as amortizações são calculadas, após o momento 
em que o bem se encontra em condições de ser 
utilizado, de acordo com o método da produção,  
em conformidade com a produção estimada para 
cada uma das centrais até ao fim da concessão.

diferenças de compra

os activos intangíveis que compreendem,  
as diferenças de compra entre o valor pago pela 
aquisição da participação em parques eólicos  
e centrais mini-hídricas e os correspondentes  
capitais próprios com vidas úteis definidas, são 
registadas ao custo deduzidos de amortizações  
e perdas por imparidade acumuladas. 

as amortizações são reconhecidas numa base linear 
durante a vida útil estimada dos activos intangíveis,  
a qual foi determinada pelo conselho de administração 
como sendo idêntica à vida útil dos principais activos 
afectos aos parques eólicos e mini-hídricas adquiridas 
(normalmente ente 16 e 22 anos).

os activos intangíveis com vida útil definida são 
amortizados numa base sistemática a partir da data 
em que se encontram disponíveis para uso, durante  
a vida útil estimada.

    anos  years

programas de computador  computer programmes 3
direitos de concessão  concession rights 33
Ramais  connecting lines  5
diferenças de compra  purchase diferences 16 a to 22

the intangible assets recorded in the balance sheet 
refer to the concession rights resulting from the 
application of the principles of ifRic 12 – ‘service 
concession arrangements’ to the hydroelectric 
plants.

these are initially recognised and measured: 

(i) at purchase price, including the costs involved 
with intellectual property rights and taxes on non-
reimbursable purchases, less trade discounts and 
rebates; and (ii) any cost that can be attributed 
directly to the preparation of the asset for its intended 
use.

the Group records as concession rights the 
amounts invested in building works and equipment 
representing the establishment of the attributed 
hydroelectric power plant. as provided for in ifRic 
12 – ‘service concession arrangements’, the Group 
renders services for the construction/acquisition of 
the infrastructures necessary for the establishment of 
hydroelectric plants, which it exchanges for the right 
to exploit the electricity generation from the attributed 
power plant. since all the invested assets revert to 
the state free of charge at the end of the licence 
period, there is no receivable amount to be recorded.

amortisations are calculated after the moment when 
the asset is ready for use, in accordance with the 
units of production method, based on the production 
estimated for each of the plants until the end of the 
concession.

purchase differences

intangible assets that include the differences 
between the amount paid for the acquisition of the 
stake in wind farms and mini-hydroelectric plants and 
the corresponding equity with defined useful lives are 
recorded at cost, less amortisations and accumulated 
impairment losses. 

amortisations are recorded on a linear basis during 
the estimated useful life of the intangible assets, 
which was determined by the board of directors as 
being identical to the useful life of the main assets 
allocated to the wind farms and mini-hydroelectric 
plants (normally between 16 and 22 years).

intangible assets with a definite useful life are 
amortised on a systematic basis, as from the date 
when they are available for use, during their estimated 
useful life.
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3.6. imparidade de activos fixos 
tanGíveis e intanGíveis

em cada data de relato é efectuada uma revisão  
das quantias escrituradas dos activos fixos tangíveis 
e intangíveis do Grupo com vista a determinar se 
existe algum indicador de que os mesmos possam 
estar em imparidade. se existir algum indicador, é 
estimada a quantia recuperável dos respectivos activos 
(ou da unidade geradora de caixa) a fim de determinar 
a extensão da perda por imparidade (se for o caso). 

a quantia recuperável do activo (ou da unidade geradora 
de caixa) consiste no maior de entre (i) o justo valor 
deduzido de custos para vender e (ii) o valor de uso. 
na determinação do valor de uso, os fluxos de caixa 
futuros estimados são descontados usando uma taxa 
de desconto que reflicta as expectativas do mercado 
quanto ao valor temporal do dinheiro e quanto aos riscos 
específicos do activo (ou da unidade geradora de caixa) 
relativamente aos quais as estimativas de fluxos  
de caixa futuros não tenham sido ajustadas.

sempre que a quantia escriturada do activo  
(ou da unidade geradora de caixa) for superior  
à sua quantia recuperável, é reconhecida uma perda 
por imparidade. a perda por imparidade é registada 
de imediato na demonstração dos resultados na 
rubrica de “perdas por imparidade”, salvo se tal perda 
compensar um excedente de revalorização registado 
no capital próprio. neste último caso, tal perda será 
tratada como um decréscimo daquela revalorização. 

a reversão de perdas por imparidade reconhecidas 
em exercícios anteriores é registada quando 
existem evidências de que as perdas por imparidade 
reconhecidas anteriormente já não existem ou 
diminuíram. a reversão das perdas por imparidade  
é reconhecida na demonstração dos resultados  
na rubrica de “Reversões de perdas por imparidade”.  
a reversão da perda por imparidade é efectuada até 
ao limite da quantia que estaria reconhecida (líquida 
de amortizações) caso a perda por imparidade 
anterior não tivesse sido registada. 

3.7. participações financeiras – 
outros métodos

o Grupo GeneRG detém duas participações 
onde é minoritária e não detém qualquer controlo 
ou influência significativa. estas participações 
são mensuradas pelo método do custo, tendo 
um tratamento contabilístico semelhante ao dos 
restantes activos financeiros do Grupo (nota 3.8.).

3.8. activos e passivos 
financeiros

os activos e os passivos financeiros são 
reconhecidos no balanço quando o Grupo se torna 
parte das correspondentes disposições contratuais, 
sendo utilizado para o efeito o previsto na ncRf 27 – 
instrumentos financeiros.

os activos e os passivos financeiros são assim 
mensurados de acordo com os seguintes critérios: 
(i) ao custo ou custo amortizado; e (ii) ao justo valor 
com as alterações reconhecidas na demonstração 
dos resultados.

3.6. impairment of tanGiBle fixed 
assets and intanGiBle assets

on each report date, a review is undertaken of the 
carrying amounts of the Group’s tangible fixed assets 
and intangible assets in order to determine if there 
is any indicator of the fact that these assets may be 
impaired. if such an indicator exists, the recoverable 
amount of the respective asset (or cash-generating 
unit) is estimated in order to determine the extent of 
the impairment loss (should this be the case). 

the recoverable amount of the asset (or cash-
generating unit) is the higher of (i) its fair value less 
costs to sell and (ii) its value in use. in determining the 
asset’s value in use, the estimated future cash flows 
are deducted using a discount rate that reflects the 
market’s expectations as to the time value of money 
and specific risks of the asset (or cash-generating 
unit), for which no adjustment has been made to the 
estimated future cash flows.

Whenever the carrying amount of the asset (or cash-
generating unit) is higher than its recoverable amount, 
an impairment loss is recognised. the impairment 
loss is immediately recorded in the profit and loss 
account under the heading of “impairment losses”, 
except when this loss compensates for a revaluation 
surplus recorded in the company’s equity. in this latter 
case, such a loss will be treated as a decrease in that 
revaluation. 

the reversal of impairment losses recognised 
in previous years is recorded whenever there is 
evidence that the previously recognised impairment 
losses no longer exist or have been reduced in size. 
the reversal of impairment losses is recognised in 
the profit and loss account under the heading of 
“Reversals of impairment losses”. the impairment loss 
is reversed up to the limit of the amount that would 
be recognised (net of amortisations) if the previous 
impairment loss had not been recorded.
 

3.7. financial investments – 
other methods

the GeneRG Group has two investments in which 
it is a minority shareholder and over which it has no 
control or significant influence. these investments are 
measured using the cost method, being afforded a 
similar treatment in accounting terms to the Group’s 
other financial assets (note 3.8.).

3.8. financial assets and 
liaBilities

financial assets and liabilities are recognised in the 
balance sheet when the Group becomes party to 
the corresponding contractual provisions. for this 
purpose, the provisions of ncRf 27 – financial 
instruments are used.

financial assets and liabilities are therefore measured 
in accordance with the following criteria: (i) at cost 
or amortised cost; and (ii) at fair value with changes 
in fair value being recognised in the profit and loss 
account.
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(i) ao custo ou custo amortizado

são mensurados “ao custo ou custo amortizado”  
os activos e os passivos financeiros que apresentem 
as seguintes características:

·   sejam à vista ou tenham uma maturidade definida; 

·   tenham associado um retorno fixo ou determinável; e

·   não sejam um instrumento financeiro derivado ou 
não incorporem um instrumento financeiro derivado.

o custo amortizado é determinado através do método 
do juro efectivo.

nesta categoria, incluem-se, consequentemente,  
os seguintes activos e passivos financeiros:

a) clientes e outras contas a receber

os saldos de clientes e de outras contas a receber  
são registados ao custo amortizado deduzido  
de eventuais perdas por imparidade. usualmente,  
o custo amortizado destes activos financeiros não 
difere do seu valor nominal.

b) outros activos financeiros

os saldos da rubrica de outros activos financeiros 
são registados ao custo amortizado. usualmente, 
o custo amortizado destes activos financeiros não 
difere do seu valor nominal.

c) caixa e depósitos bancários

os montantes incluídos na rubrica de “caixa  
e depósitos bancários” correspondem aos valores  
de caixa, depósitos bancários e depósitos a prazo  
e outras aplicações de tesouraria vencíveis a menos 
de doze meses.

estes activos são mensurados ao custo amortizado. 
em regra, o custo amortizado destes activos 
financeiros não difere do seu valor nominal. 

d) fornecedores e outras contas a pagar

os saldos de fornecedores e de outras contas a 
pagar são registados ao custo amortizado. em regra, 
o custo amortizado destes passivos financeiros não 
difere do seu valor nominal.

e) financiamentos obtidos

os financiamentos obtidos são registados no passivo 
ao custo amortizado.

eventuais despesas incorridas com a obtenção 
desses financiamentos, os encargos com juros e 
despesas similares, são reconhecidas pelo método 
do juro efectivo em resultados do exercício ao 
longo do período de vida desses financiamentos. 
as referidas despesas incorridas, enquanto não 
estiverem reconhecidas, são apresentadas a deduzir 
à rubrica de ”financiamentos obtidos”.

(ii)  ao justo valor com as alterações 
reconhecidas na demonstração  
dos resultados

todos os activos e passivos financeiros não incluídos 
na categoria “ao custo ou custo amortizado” são 
incluídos na categoria “ao justo valor com as alterações 
reconhecidas na demonstração dos resultados”.

(i) at cost or amortised cost

financial assets and liabilities with the following 
characteristics are measured “at cost or amortised 
cost”:

·   they are payable on demand or have a fixed 
maturity date; 

·   they have an associated fixed or determinable 
return; and

·   they are not derivative financial instruments or they 
do not incorporate a derivative financial instrument.

amortised cost is determined through the effective 
interest rate method.

the following financial assets and liabilities are 
consequently included in this category:

a) customers and other accounts receivable

the balances of customers and other accounts 
receivable are recorded at amortised cost, less any 
impairment losses. normally, the amortised cost of 
these assets does not differ from the nominal value.

b) other financial assets

the balances of other financial assets are recorded at 
amortised cost. normally, the amortised cost of these 
financial assets does not differ from the nominal 
value.

c) cash and bank deposits

the sums included under “cash and bank deposits” 
correspond to the values of cash, bank deposits and 
term deposits and other cash investments maturing in 
less than twelve months.

these assets are measured at amortised cost. as 
a general rule, the amortised cost of these financial 
assets does not differ from the nominal value. 

d) suppliers and other accounts payable

the balances of suppliers and other accounts payable 
are recorded at amortised cost, as a general rule, the 
amortised cost of these financial liabilities does not 
differ from the nominal value.

e) loans obtained 

loans obtained are registered in the liabilities at 
amortised cost.

any expenses incurred in obtaining these loans, 
interest charges and similar expenses, are recognised 
by the effective interest method in income for 
the year during the lifetime of these loans. When 
the aforementioned expenses incurred are not 
recognised, they are presented to debit under “loans 
obtained”.

(ii)  at fair value with the alterations recognised 
in the profit and loss account

all financial assets and liabilities not classified under 
“at cost or amortised cost” are included under “at fair 
value with the alterations recognised in the profit and 
loss account”.
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imparidade de activos financeiros

os activos financeiros incluídos na categoria “ao 
custo ou custo amortizado” são sujeitos a testes 
de imparidade em cada data de relato. tais activos 
financeiros encontram-se em imparidade quando 
existe uma evidência objectiva de que, em resultado 
de um ou mais acontecimentos ocorridos após o seu 
reconhecimento inicial, os seus fluxos de caixa futuros 
estimados são afectados. 

para os activos financeiros mensurados ao custo 
amortizado, a perda por imparidade a reconhecer 
corresponde à diferença entre a quantia escriturada  
do activo e o valor presente na data de relato dos 
novos fluxos de caixa futuros estimados descontados  
à respectiva taxa de juro efectiva original.

para os activos financeiros mensurados ao custo,  
a perda por imparidade a reconhecer corresponde à 
diferença entre a quantia escriturada do activo e a melhor 
estimativa do justo valor do activo na data de relato.

as perdas por imparidade são registadas em 
resultados na rubrica “perdas por imparidade”  
no período em que são determinadas. 

subsequentemente, se o montante da perda 
por imparidade diminui e tal diminuição pode ser 
objectivamente relacionada com um acontecimento 
que teve lugar após o reconhecimento da perda, esta 
deve ser revertida por resultados. a reversão deve 
ser efectuada até ao limite da quantia que estaria 
reconhecida (custo amortizado) caso a perda não 
tivesse sido inicialmente registada. a reversão  
de perdas por imparidade é registada em resultados 
na rubrica “Reversões de perdas por imparidade”. 

desreconhecimento de activos  
e passivos financeiros

o Grupo desreconhece activos financeiros apenas 
quando os direitos contratuais aos seus fluxos  
de caixa expiram por cobrança, ou quando 
transfere para outra entidade o controlo desses 
activos financeiros e todos os riscos e benefícios 
significativos associados à posse dos mesmos.

o Grupo desreconhece passivos financeiros apenas 
quando a correspondente obrigação seja liquidada, 
cancelada ou expire.

3.9. instrumentos financeiros 
derivados e contaBilidade de 
coBertura

no âmbito da sua política de gestão de riscos 
financeiros, nomeadamente do risco de flutuação  
de taxa de juro, o Grupo contrata “swaps” de taxa  
de juro (“interest Rate swap”) como forma de garantir 
a cobertura dos seus fluxos de caixa. não são 
utilizados instrumentos financeiros derivados com  
o objectivo de negociação (especulação).

os instrumentos financeiros derivados são registados 
inicialmente pelo seu justo valor na data em que são 
contratados e subsequentemente reavaliados ao seu 
justo valor, em cada data de relato. as alterações  
de justo valor destes instrumentos são reconhecidas 

impairment of financial assets

the financial assets included in the “at cost or 
amortised cost” category are subject to impairment 
tests on each report date. such financial assets are 
impaired when there is objective evidence that, as 
a result of one or more events occurring after their 
initial recognition, their estimated future cash flows 
are affected.

for financial assets measured at amortised cost, 
the impairment loss to be recognised corresponds 
to the difference between the book value of the 
asset and the current value on the report date of the 
new estimated future cash flows, discounted at the 
effective original interest rate.

for financial assets measured at cost, the impairment 
loss to be recognised corresponds to the difference 
between the book value of the asset and the best 
estimate of the asset’s fair value on the report date.

impairment losses are recorded in the profit and 
loss account under the heading “impairment losses”, 
during the period when they are determined. 

subsequently, if the amount of the impairment loss 
decreases and this decrease can be objectively 
linked to an event that took place after recognition 
of the loss, this must be reverted to the profit and 
loss account. the reversal must be carried out up 
to the limit of the amount that would be recognised 
(amortised cost) if the loss had not been recorded 
initially. Reversal of impairment losses is recorded 
in the profit and loss account under the heading 
“Reversals of impairment losses”.

derecoGnition of financial assets  
and liaBilities

the Group derecognises financial assets only 
when the contractual rights to its cash flows have 
expired through collection, or when control of these 
financial assets and all of the significant risks and 
benefits associated with the possession of these are 
transferred to another entity.

the Group derecognises financial assets only when 
the corresponding obligation has been settled, 
cancelled or expires.

3.9. derivative financial 
instruments and hedGinG 
accountinG

as part of its policy for the management of financial 
risks, namely the risk of interest rate fluctuation, 
the Group transacts interest rate swaps as a way of 
guaranteeing coverage of its cash flows. derivative 
financial instruments are not used for speculation 
purposes.

derivative financial instruments are initially recorded 
at fair value on the date of their transaction and 
are subsequently remeasured at fair value at each 
balance sheet date. changes in the fair value of 
these instruments are immediately recognised in the 
profit and loss account, unless such instruments are 
designated as hedging instruments. When they are 



RELATÓRIO & CONTAS 2012
annual rePortgruPo generg 97

de imediato em resultados, salvo se tais instrumentos 
forem designados como instrumentos de cobertura. 
quando forem designados como instrumento  
de cobertura, as alterações no seu justo valor  
são registadas por contrapartida da rubrica de “outras 
reservas” no capital próprio, sendo transferidas para 
resultados quando a posição coberta afectar resultados.

um instrumento financeiro derivado com um 
justo valor positivo é reconhecido como um activo 
financeiro na rubrica “outros activos financeiros”.  
um instrumento financeiro derivado com um justo 
valor negativo é reconhecido como um passivo 
financeiro na rubrica “outros passivos financeiros”.

um instrumento financeiro derivado é apresentado 
como não corrente se a sua maturidade remanescente 
for superior a 12 meses e não for expectável a sua 
realização ou liquidação no prazo de 12 meses.

os critérios para a aplicação das regras de contabilidade 
de cobertura são os seguintes:

·   adequada documentação da operação  
de cobertura;

·   o risco a cobrir é um dos riscos descritos  
na ncRf 27 – instrumentos financeiros, que  
no caso do Grupo é o risco de taxa de juro;

·    É esperado que as alterações no justo valor  
ou fluxos de caixa do item coberto, atribuíveis ao 
risco a cobrir, sejam praticamente compensadas 
pelas alterações no justo valor do instrumento  
de cobertura.

no início da operação da cobertura, o Grupo documenta 
a relação entre o instrumento de cobertura e o item 
coberto, os seus objectivos e estratégia de gestão do 
risco e a sua avaliação da eficácia do instrumento de 
cobertura a compensar variações nos justos valores e 
fluxos de caixa do item coberto.

3.10. activos detidos  
para venda

os activos para alienação são classificados como 
detidos para venda quando a sua quantia escriturada 
for essencialmente recuperada através de uma venda 
e não através de do seu uso continuado. considera-se 
que esta condição se verifica apenas quando  
a venda é altamente provável e o activo ou grupo 
para alienação está disponível para venda imediata 
nas suas condições presentes. a correspondente 
venda deve estar concluída no prazo de um ano  
a contar da data da classificação do activo ou  
do grupo para alienação como disponível para venda.

quando o Grupo está comprometido com um plano 
de venda de uma subsidiária que envolva a perda de 
controlo sobre a mesma, todos os activos e passivos 
dessa subsidiária são classificados como detidos para 
venda, desde que se cumpram os requisitos referidos 
no parágrafo anterior, ainda que o Grupo retenha algum 
interesse minoritário na subsidiária após a venda.

os activos e os grupos para alienação classificados como 
detidos para venda são mensurados ao menor  
de entre a sua quantia escriturada antes da classificação 
e o seu justo valor menos os custos para vender. 

designated as hedging instruments, the changes in 
their fair value are offset by being included under 
“other reserves” in equity. they are transferred to the 
profit and loss account when the hedging position 
affects results.

a derivative financial instrument with a positive fair 
value is recognised as a financial asset under the 
item “other financial assets”. a derivative financial 
instrument with a negative fair value is recognised 
as a financial liability under the item “other financial 
liabilities”.

a derivative financial instrument is presented as 
non-current if its remaining maturity is longer than 12 
months and it is not expected to be realised or settled 
within 12 months.

the criteria used for applying the rules of hedge 
accounting are as follows:

·   suitable documentation for the hedging operation;

·   the risk to be hedged is one of the risks described 
in ncRf 27 – financial instruments, which in the 
Group’s case is the interest rate risk;

·   changes in the fair value or cash flows of the 
hedged item, which can be attributed to the risk 
to be hedged, are expected to be practically offset 
by the changes in the fair value of the hedging 
instrument.

at the beginning of the hedging operation, the 
Group documents the relationship between the 
hedging instrument and the hedged item, its risk 
management strategy and aims and its assessment 
of the effectiveness of the hedging instrument in 
compensating for changes in the fair values and cash 
flows of the hedged item.

3.10. assets held for sale

assets are classified as being held for sale when their 
book value is essentially recovered through a sale 
and not through their continued use. this condition 
is considered to be met only when the sale is highly 
likely to take place and the asset or group of assets 
in question are available for immediate sale in their 
current state. the corresponding sale must be 
completed within a year to be counted from the date 
of classification of the asset or group of assets as 
being available for sale.

When the Group is committed to a plan to sell one 
of its subsidiaries which involves the loss of control 
over this same company, all the assets and liabilities 
of that subsidiary are classified as being held for sale, 
provided that they meet the requirements mentioned 
in the previous paragraph, even though the Group still 
retains some minority interest in the subsidiary after 
its sale.

assets or groups of assets classified as being held 
for sale are measured by the lower of these two 
amounts: the book value of the asset before its 
classification and its fair value, less sales costs. 
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3.11. encarGos financeiros com 
financiamentos

os encargos financeiros com financiamentos  
são reconhecidos como gastos à medida  
que são incorridos, de acordo com o princípio  
da especialização de exercícios.

os encargos financeiros de financiamentos obtidos 
directamente relacionados com a aquisição ou 
construção de activos fixos tangíveis e intangíveis  
são capitalizados, fazendo parte do custo do activo.  
a capitalização destes encargos começa após  
o início da preparação das actividades de construção 
ou desenvolvimento do activo e é interrompida após  
o início de utilização ou final de produção  
ou construção do activo, ou quando o projecto 
em causa se encontra suspenso. quaisquer 
ganhos financeiros gerados por financiamentos 
obtidos antecipadamente e correspondentes a um 
investimento específico, são deduzidos aos gastos 
financeiros elegíveis para capitalização.

3.12. provisões, activos  
e passivos continGentes

as provisões são reconhecidas, quando e somente 
quando, o Grupo tem uma obrigação presente (legal 
ou implícita) resultante de um evento passado e seja 
provável que para a resolução dessa obrigação ocorra 
uma saída de recursos e o montante da obrigação 
possa ser razoavelmente estimado. o montante das 
provisões registadas consiste na melhor estimativa, 
na data de reporte, dos recursos necessários  
para liquidar essas obrigações.

o Grupo constitui uma provisão, no início de cada 
projecto, para fazer face aos gastos a incorrer  
na reposição dos locais utilizados pelo Grupo,  
nas condições iniciais de utilização. esta provisão 
é registada, no momento da sua constituição 
inicial, por contrapartida da rubrica de “activos 
fixos tangíveis”. as provisões são revistas na data 
de cada relato e são ajustadas de modo a reflectir 
o valor presente da melhor estimativa a essa data. 
anualmente, o montante da provisão é actualizado, 
pelo efeito da passagem temporal e pela inflação, 
sendo o montante correspondente reconhecido por 
contrapartida da demonstração dos resultados. 

os passivos contingentes não são reconhecidos  
nas demonstrações financeiras consolidadas, sendo 
os mesmos divulgados no anexo, a menos que  
a possibilidade de uma saída de fundos afectando 
benefícios económicos futuros seja remota, caso  
em que não são objecto de divulgação.

os activos contingentes não são reconhecidos 
nas demonstrações financeiras consolidadas, mas 
divulgados no anexo quando é provável a existência 
de um benefício económico futuro. 

3.13. imposto soBre  
o rendimento

o imposto sobre o rendimento do exercício  
é calculado com base nos resultados tributáveis  
do Grupo e considera a tributação diferida.

3.11. financial charGes incurred 
with financinG operations

the financial charges incurred with financing 
operations are recognised as expenses when they 
are incurred, according to the principle of accruals 
accounting.

the financial charges of loans obtained that are 
directly related with the acquisition or construction 
of tangible fixed assets and intangible assets are 
capitalised and form part of the asset’s cost. the 
capitalisation of these charges begins after the 
beginning of the preparation of the activities involved 
in the construction or development of the asset and is 
interrupted after it begins to be used or at the end of 
its production or construction, or when the project in 
question is suspended. any financial gains generated 
by loans obtained in advance and corresponding to a 
specific investment are deducted from the financial 
expenses eligible for capitalisation.

3.12. provisions, continGent 
assets and liaBilities

provisions are recognised when and only when the 
Group has a present (legal or constructive) obligation 
resulting from a past event, it is likely that it will be 
necessary to spend internal funds for the payment of 
this obligation and the amount of the obligation can 
be estimated with reasonable accuracy. the amount 
of the provisions that are recorded consists of the 
best estimate, on the report date, of the funds that 
will be needed to pay these obligations. 

the Group sets up a provision at the beginning 
of each project to cover the expenses that will be 
incurred in restoring the sites used by the Group 
to their original condition. this provision is charged 
against “tangible fixed assets” at the time when it is 
first set up. provisions are reviewed on the date of 
each report and are adjusted in order to reflect the 
current value of the best estimate at that date. each 
year, the amount of the provision is updated, taking 
into account the passage of time and inflation, and 
the corresponding amount is recognised in the profit 
and loss account. 

contingent liabilities are not recognised in the 
consolidated financial statements, but are disclosed 
in the notes to the accounts, unless the possibility 
that there will be an outflow of funds affecting future 
benefits is a remote one, in which case they are  
not disclosed.

contingent assets are not recognised in the 
consolidated financial statements, but are disclosed 
in the notes to the accounts when it is likely that there 
will be a future economic benefit. 

3.13. income tax

income tax for the period is calculated on the basis 
of the Group’s taxable income and takes into account 
deferred taxes.

the GeneRG Group is taxed under the special tax 
Regime of Group taxation (RetGs), so that those 
companies in which the Group has held more than 
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o Grupo é tributado em iRc pelo Regime especial de 
tributação dos Grupos de sociedades (“RetGs”), pelo 
que as empresas do Grupo detidas em pelo menos 
90% e há mais de um ano, integram o grupo fiscal 
e são globalmente tributadas pela soma algébrica 
dos respectivos resultados tributáveis, excluindo as 
empresas que usufruem de uma taxa de iRc inferior  
à normal, decorrente de benefícios à interioridade.

na mensuração do gasto relativo ao imposto sobre o 
rendimento do exercício, para além do imposto corrente 
é ainda considerado o efeito do imposto diferido.

os impostos diferidos referem-se a diferenças 
temporárias entre os montantes dos activos e dos 
passivos para efeitos de registo contabilístico e os 
respectivos montantes para efeitos de tributação, 
bem como os resultantes de benefícios fiscais 
obtidos e de diferenças temporárias entre o resultado 
fiscal e contabilístico.

os activos e passivos por impostos diferidos são 
calculados e anualmente avaliados utilizando as 
taxas de tributação que se espera estarem em vigor 
à data da reversão das diferenças temporárias, com 
base nas taxas de tributação (e legislação fiscal) que 
esteja formal ou substancialmente emitida à data da 
demonstração da posição financeira.

os passivos por impostos diferidos são reconhecidos 
para todas as diferenças temporárias tributáveis, 
caso existam, e os activos por impostos diferidos são 
reconhecidos unicamente quando existem expectativas 
razoáveis de lucros fiscais futuros suficientes para a sua 
utilização, ou nas situações em que existam diferenças 
temporárias tributáveis que compensem as diferenças 
temporárias dedutíveis no período da sua reversão. no 
final de cada exercício é efectuada uma revisão desses 
impostos diferidos, sendo os mesmos reduzidos sempre 
que deixe de ser provável a sua utilização futura.

os impostos diferidos são registados como gasto 
ou rendimento do exercício, excepto se resultarem 
de itens registados directamente em capital próprio, 
situação em que o imposto diferido é também 
registado na mesma rubrica.

3.14. suBsídios e apoios  
do Governo  

o Grupo reconhece os subsídios do estado 
português, da união europeia ou organismos 
semelhantes pelo seu justo valor quando existe  
uma certeza razoável de que o Grupo irá cumprir  
com as condições de atribuição dos mesmos  
e de que os mesmos irão ser recebidos.

os subsídios do Governo não reembolsáveis 
associados à aquisição ou produção de activos não 
correntes são reconhecidos inicialmente na rubrica 
de capital próprio “outras variações no capital 
próprio”, sendo subsequentemente imputados numa 
base sistemática como rendimentos do exercício 
durante as vidas úteis dos activos com os quais  
se relacionam.

outros subsídios do Governo são, de uma forma 
geral, reconhecidos como rendimentos de uma 
forma sistemática durante os períodos necessários 
para os balancear com os gastos que é suposto 

90% of shares for longer than one year belong to 
the taxation group and are taxed as a whole on the 
algebraic sum of the respective profits and losses, 
excluding the companies that benefit from a lower 
than normal corporate income tax rate (tax benefits 
to inland regions).

besides current taxes, measurement of the amount 
spent on income tax for the period also takes into 
account the effect of deferred taxes.

deferred taxes relate to the temporary differences 
between the amounts of assets and liabilities 
recorded for accounting purposes and their 
respective amounts for tax purposes, as well as those 
amounts resulting from tax benefits obtained and 
from temporary differences between the tax base 
of assets and liabilities and their consolidated book 
values.

deferred tax assets and liabilities are calculated 
and reviewed each year using the tax rates that 
are expected to be in force on the date when the 
temporary differences are reversed, based on the 
tax rates (and tax legislation) that are formally or 
substantially issued on the date when the company’s 
financial position is made known.

deferred tax liabilities are recognised on all taxable 
temporary differences, should these exist, while 
deferred tax assets are only recognised when 
there are reasonable expectations that there will be 
future tax profits that are sufficient for their use, or 
in situations where there exist taxable temporary 
differences that will compensate for the deductible 
temporary differences in the period when they are 
reversed. at the end of each tax year, these deferred 
taxes are reviewed, and they are reduced whenever it 
ceases to be likely that they will be used in the future.

deferred taxes are recorded as income or 
expenditure for the year, except when they result from 
items that are directly recorded in equity, since in this 
situation the deferred tax is also recorded in the  
same item.

3.14. Government suBsidies  
and support 

the GeneRG Group recognises subsidies from 
the portuguese state, the european union or 
similar bodies at their fair value when there is 
reasonable certainty that the Group will comply with 
the conditions established for the award of these 
subsidies and that they will be received.

non-repayable government subsidies associated with 
the acquisition or production of non-current assets 
are initially recognised under the item of “other 
changes in equity”, and are subsequently imputed 
on a systematic basis to income for the year during 
the useful lives of the assets with which they are 
associated.

other government subsidies are generally recognised 
as income in a systematic manner during the 
periods that are necessary to match them against 
the expenditure that they are supposed to offset. 
Government subsidies designed to offset losses 
that have already been incurred or which have no 
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compensarem. subsídios do Governo que têm 
por finalidade compensar perdas já incorridas 
ou que não têm custos futuros associados são 
reconhecidos como rendimentos do período em  
que se tornam recebíveis.   

3.15. rédito

os rendimentos do Grupo decorrem da venda  
de energia eólica, hídrica, solar e outros serviços.  
o rédito é reconhecido líquido de quaisquer 
impostos, descontos comerciais e descontos 
financeiros atribuídos, sendo que os rendimentos são 
reconhecidos no exercício a que respeitam de acordo 
com o princípio da especialização de exercícios.

o rédito proveniente da venda de bens é reconhecido 
quando todas as seguintes condições são satisfeitas:

.  os riscos e vantagens significativos associados 
à propriedade dos bens foram transferidos para 
o comprador;

.  o Grupo não mantém qualquer controlo sobre  
os bens vendidos;

.  o montante do rédito pode ser mensurado com 
fiabilidade;

.  É provável que benefícios económicos futuros 
associados à transacção fluam para o Grupo; e

.  os custos incorridos ou a incorrer com a 
transacção podem ser mensurados com fiabilidade.

aproveitamentos hídricos

o rédito corresponde ao valor dos serviços  
de produção de electricidade prestados ao sep  
e facturados à edp serviço universal, conforme  
o “contrato de compra de energia eléctrica” assinado  
e de acordo com os preços estabelecidos em 
legislação própria. o rédito é registado líquido 
de quaisquer impostos. o rédito é reconhecido 
mensalmente com base na energia medida em 
contador no ponto de interligação da central com  
a rede de distribuição de electricidade.

Relativamente aos serviços de construção/expansão/
requalificação prestados no âmbito da atribuição 
do alvará para o aproveitamento hídrico, o rédito 
é reconhecido à medida que o investimento é 
efectuado por contrapartida de activos intangíveis.

o rédito dos serviços de construção resulta  
do estudo de viabilidade e financeiro acordado  
entre as empresas detentoras de mini hídricas  
e a entidade concedente do alvará, relativamente  
aos investimentos a efectuar no estabelecimento  
do aproveitamento hídrico (a central).

aproveitamentos eólicos e solares

o rédito corresponde ao valor dos serviços de produção 
de electricidade prestados ao sep e facturados à edp 
serviço universal, conforme o “contrato de compra 
de energia eléctrica” assinado e de acordo com os 
preços estabelecidos em legislação própria. o rédito 
é registado líquido de quaisquer impostos. o rédito é 
reconhecido mensalmente com base na energia medida 

associated future costs are recognised as income for 
the period in which they become receivable. 

3.15. revenue

the Group’s income derives from the sale of wind 
power, hydroelectricity, solar power and other 
services. the revenue is recognised net of any taxes, 
trade discounts and financial discounts that may 
be awarded, and is recognised in the year to which 
it relates, in keeping with the principle of accruals 
accounting.

Revenue from the sale of products is recognised 
when all of the following conditions are met: 

·   the significant risks and advantages associated 
with the ownership of the goods sold have been 
transferred to the buyer;

·   the Group does not maintain any control over the 
goods sold;

·   the amount of the revenue can be reliably 
measured;

·   it is probable that any future economic benefits 
associated with the transaction will flow to the 
Group; and

·   the costs incurred or to be incurred with the 
transaction can be reliably measured.

hydroelectric power plants

Revenue corresponds to the value of the services of 
electricity generation rendered to the public service 
electricity system (sep) and invoiced to edp serviço 
universal, in keeping with the “contract for the 
purchase of electric power” that has been signed,  
and in accordance with the prices established in  
their own legislation. Revenue is recorded net of  
all taxes. Revenue is recognised monthly, based 
on the electricity measured in a meter at the point 
where the power plant is connected to the electricity 
distribution grid.

in the case of services of construction/expansion/
upgrading rendered under the scope of the award of 
the licence for the hydroelectric power plant, revenue 
is recognised as the investment is made, through a 
contra entry in intangible assets.

Revenue from construction services results from 
the financial feasibility study agreed between the 
companies with mini-hydroelectric power plants 
and the body that awards the licence, relating to 
the investments to be made in establishing the 
hydroelectric power plant. 

wind farms and solar power plants

Revenue corresponds to the value of the services of 
electricity generation rendered to the public service 
electricity system (sep) and invoiced to edp serviço 
universal, in keeping with the “contract for the 
purchase of electric power” that has been signed 
and in accordance with the prices established in their 
own legislation. Revenue is recorded net of all taxes. 
Revenue is recognised monthly, based on the electricity 
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em contador no ponto de interligação do parque com  
a rede de distribuição de electricidade.

outros serviços

os outros serviços prestados são reconhecidos como 
rédito de acordo com o método da percentagem  
de acabamento ou prestação do serviço. 

a totalidade destes serviços é prestada em  
território nacional.

o rédito de juros é reconhecido utilizando o método 
do juro efectivo, desde que seja provável que 
benefícios económicos fluam para o Grupo e o seu 
montante possa ser mensurado com fiabilidade.

3.16. matérias amBientais

serão reconhecidas provisões para matérias 
ambientais sempre que o Grupo tenha uma  
obrigação legal ou construtiva, como resultado  
de acontecimentos passados, relativamente à qual 
seja provável que uma saída de recursos se torne 
necessária para a liquidar, e possa ser efectuada  
uma estimativa fiável do montante dessa obrigação. 

em relação aos encargos de carácter ambiental,  
o Grupo poderá incorrer, no âmbito do desenvolvimento 
da sua actividade, em diversos encargos  
de carácter ambiental, os quais, dependendo  
das suas características, estão a ser capitalizados  
ou reconhecidos como gasto nos resultados 
operacionais do período.

os dispêndios de carácter ambiental incorridos para 
preservar recursos ou para evitar ou reduzir danos 
futuros, e que se considera que permitem prolongar  
a vida ou aumentar a capacidade ou melhorar  
a segurança ou eficiência de outros activos detidos 
pelo Grupo, são capitalizados.

3.17. principais estimativas  
e JulGamentos apresentados

na preparação das demonstrações financeiras 
consolidadas anexas foram efectuados juízos de valor 
e utilizadas estimativas e diversos pressupostos que 
afectam as quantias relatadas de activos e passivos, 
assim como as quantias relatadas de rendimentos  
e gastos do exercício.

as estimativas e os pressupostos subjacentes foram 
determinados por referência à data de relato com 
base no melhor conhecimento existente à data de 
aprovação das demonstrações financeiras consolidadas 
dos eventos e transacções em curso, assim como  
na experiência de eventos passados e/ou correntes. 
contudo, poderão ocorrer situações em períodos 
subsequentes que, não sendo previsíveis à data 
de aprovação das demonstrações financeiras 
consolidadas, não foram consideradas nessas 
estimativas. as alterações às estimativas que ocorram 
posteriormente à data das demonstrações financeiras 
consolidadas serão corrigidas de forma prospectiva. 
por este motivo e dado o grau de incerteza associado, 
os resultados reais das transacções em questão 
poderão diferir das correspondentes estimativas. 

measured in a meter at the point where the power plant 
is connected to the electricity distribution grid.

other services

other services rendered are recognised as revenue 
in accordance with the percentage-of-completion 
method. 

all of these services are rendered on national 
territory.

Revenue from interest is recognised using the 
effective interest method, provided that it is likely that 
economic benefits will flow to the group and that their 
amount can be measured with reliability.

3.16. environmental matters

provisions for environmental matters are recognised 
whenever the Group has a legal or constructive 
obligation as a result of past events, for which it is 
likely that funds will have to be released in order to 
settle it and for which it is possible to make a reliable 
estimate of the amount needed to meet  
this obligation. 

as far as environmental costs are concerned, 
the Group may incur various costs of this type 
in the course of its activity. depending on their 
characteristics, such costs are either being 
capitalised or are recognised as an expenditure in the 
operating results for the period.

environmental outlays incurred in order to preserve 
resources or to avoid or reduce future damage, and 
which are considered to make it possible to prolong 
the life, increase the capacity, or improve the safety 
or efficiency of other assets held by the Group,  
are capitalised.

3.17. main estimates and 
JudGements presented

in the preparation of the consolidated financial 
statements annexed to this report, value judgements 
and estimates were made and various assumptions 
were used that affect the reported amounts of assets 
and liabilities, as well as the reported amounts of 
income and expenditure for the period.

the estimates and their underlying assumptions were 
determined in reference to the date of the report 
based on the best knowledge existing about events 
and transactions in progress on the date when the 
consolidated financial statements were approved, 
and on the experience of past and/or current events. 
situations may, however, occur in subsequent periods 
that, because they were not foreseeable on the date 
when the consolidated financial statements were 
approved, were not considered in these estimates. 
alterations of the estimates after the date of approval 
of the consolidated financial statements will be 
corrected prospectively. for this reason, given the 
degree of uncertainty associated with this situation, 
the real results of the transactions in question may 
differ from the corresponding estimates. 
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os principais juízos de valor e estimativas efectuadas 
na preparação das demonstrações financeiras 
consolidadas anexas foram os seguintes:

3.17.1. provisões

o Grupo analisa de forma periódica eventuais 
obrigações que resultem de eventos passados e que 
devam ser objecto de reconhecimento ou divulgação.

a subjectividade inerente à determinação  
da probabilidade e montante de recursos internos 
necessários para o pagamento das obrigações 
poderá conduzir a ajustamentos significativos, quer 
por variação dos pressupostos utilizados, quer por 
outros acontecimentos não controlados pelo Grupo.

3.17.2. activos tangíveis  
e intangíveis – vidas úteis

a determinação das vidas úteis dos activos, bem como 
o método de depreciação a aplicar é essencial para 
determinar o montante das depreciações a reconhecer 
na demonstração dos resultados de cada período.

estes dois parâmetros são definidos de acordo  
com o melhor julgamento da administração para  
os activos e negócio do Grupo, considerando 
também as práticas adoptadas por empresas  
do sector ao nível nacional e internacional. 

3.17.3. activos tangíveis  
e intangíveis – provisão  
de desmantelamento

o Grupo reconhece no seu balanço uma  
estimativa do valor a desembolsar aquando  
do desmantelamento e remoção dos equipamentos de 
produção. também a vida útil associada ao parque, que 
determina a cadência de reconhecimento desta provisão 
nos resultados do Grupo tem por base o julgamento 
da administração. estes dois parâmetros são definidos 
de acordo com o melhor julgamento da administração, 
considerando também as práticas adoptadas por 
empresas do sector ao nível nacional e internacional. 
esta provisão destinada ao desmantelamento do 
parque no final da sua vida útil, a qual incorpora uma 
parte de componente ambiental (reposição de terrenos 
nas suas condições iniciais). o Grupo utilizou o seu 
melhor conhecimento do negócio, bem como o seu 
conhecimento das melhores práticas do mercado, de 
forma a estimar os gastos que deverá vir a incorrer 
no final do período de exploração. esta provisão 
foi reconhecida nas demonstrações consolidadas 
do Grupo pelo valor presente do desmantelamento 
constituindo-se por incremento do activo, sendo 
reconhecida anualmente a depreciação deste.

no decurso do exercício findo em 31 de dezembro 
de 2012, o Grupo procedeu à actualização desta 
provisão tendo em consideração a extensão do 
regime de remuneração garantida previsto no número 
3 do artigo 4º do dl 33-a/2005 de 16 de fevereiro.

the main value judgements and estimates made 
in the preparation of the consolidated financial 
statements annexed to this report were as follows:

3.17.1. provisions

the GeneRG Group carries out periodical analyses 
of possible obligations resulting from past events 
which should be the subject of recognition or 
disclosure.

the subjectivity involved in determining the probability 
and amount of internal resources required for the 
payment of obligations may lead to significant 
adjustments, whether because of changes in the 
assumptions used or because of other events that are 
not controlled by the Group.

3.17.2. useful lives of tangible 
and intangible assets

the determination of the useful lives of assets, 
as well as the depreciation method to be applied, 
is essential for calculating the amount of the 
depreciation to be recognised in the profit and loss 
account for each year. 

these two parameters are defined in accordance with 
the board of directors’ best estimate for the Group’s 
assets and business, considering also the practices 
adopted by companies that operate in the same 
sector at a national and international level. 

3.17.3. provision for 
dismantling tangible and 
intangible fixed assets

in its balance sheet, the GeneRG Group recognises 
an estimated amount to be paid when dismantling 
and removing production equipment from wind farms 
and solar power plants. the useful life associated 
with the plant’s equipment, which determines the 
rate of recognition of this provision in the Group’s 
results is based on the best estimate of the board 
of directors. these two parameters are defined in 
keeping with the best judgement of the board of 
directors, also taking into account the practices 
adopted by other companies from the sector at the 
national and international level. this provision made 
for the dismantling of the farm or plant at the end of 
its useful life also includes a part of the environmental 
component (covering the costs of restoring the land 
to its original state). the Group used its best business 
knowledge, as well as its knowledge of the best 
practices in the market, to estimate the expenditure 
that will be incurred at the end of the operating 
period. this provision was recognised in the Group’s 
consolidated financial statements at the current value 
of the costs of such dismantling as an increase in the 
value of the asset. the depreciation of this asset is 
recognised on an annual basis.

in the course of the year ending on 31 december 
2012, the Group updated this provision, taking 
into account the extension of the guaranteed 
remuneration regime, as provided for in paragraph 3 
of article 4 of decree-law no. 33-a/2005,  
of 16 february.
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3.17.4. imparidade

a determinação de uma eventual perda por imparidade 
pode ser despoletada pela ocorrência de diversos 
eventos, muitos dos quais fora da esfera de influência 
do Grupo.

a identificação dos indicadores de imparidade, 
a estimativa de fluxos de caixa futuros e a 
determinação do justo valor de activos implicam 
um elevado grau de julgamento por parte da 
administração no que respeita à identificação e 
avaliação dos diferentes indicadores de imparidade, 
fluxos de caixa esperados, taxas de desconto 
aplicáveis, vidas úteis e valores residuais.

3.17.5. valorização do interest 
rate swap de cobertura

o Grupo valoriza o “interest Rate swap” que 
contratou para cobertura do risco associado aos  
cash flows do financiamento / project finance 
contratado em 2008 ao seu justo valor, através  
do método “mark-to-market”. a aplicação do mesmo 
implica a utilização de taxas futuras estimadas.  
o melhor julgamento da administração é que  
as taxas utilizadas à data de balanço são as que  
se apresentam mais fidedignas e comummente 
aceites pelos mercados.

3.18. especialização  
do exercício

o Grupo regista os seus rendimentos e gastos  
de acordo com o princípio da especialização  
de exercícios, pelo qual os rendimentos e gastos 
são reconhecidos à medida que são gerados, 
independentemente do momento do respectivo 
recebimento ou pagamento. as diferenças entre os 
montantes recebidos e pagos e os correspondentes 
rendimentos e gastos gerados são registadas como 
activos ou passivos.

3.19. acontecimentos 
suBsequentes 

os acontecimentos após a data do balanço que 
proporcionam informação adicional sobre condições 
que existiam à data do balanço (“adjusting events”) 
são reflectidos nas demonstrações financeiras 
consolidadas. os eventos após a data do balanço que 
proporcionam informação sobre condições ocorridas 
após a data do balanço (“non adjusting events”) 
são divulgados nas demonstrações financeiras 
consolidadas, se forem considerados materiais. 

3.17.4. impairment

the determination of a possible impairment loss may 
be triggered by the occurrence of various events, 
many of which lie outside the sphere of influence of 
the GeneRG Group. 

the identification of impairment indicators, 
estimation of future cash flows and determination 
of the fair value of assets involve a high degree of 
judgement on the part of the board of directors in 
their identification and assessment of the different 
impairment indicators, expected cash flows, 
applicable discount rates, useful lives and residual 
amounts.

3.17.5. valuation of the interest 
rate swaps of cash flow 
hedges

the Group makes a valuation of the interest rate 
swap that it has taken out to cover the risk associated 
with the cash flows from the financing/project finance 
contracted in 2008 at their fair value, through the 
“mark-to-market” method. the application of this 
method implies the use of estimated future interest 
rates. the board of directors’ best estimate is 
that the rates used at the balance sheet date are 
those that show themselves to be more reliable and 
commonly accepted by the markets.

3.18. accruals accountinG

the Group records its income and expenditure 
in accordance with the principle of accruals 
accounting, through which income and expenditure 
are recognised as they are generated, regardless 
of the time when they are actually received or paid. 
the differences between the amounts received and 
paid and the corresponding income and expenditure 
generated are recorded as assets or liabilities.

3.19. suBsequent events 

events occurring after the balance sheet date that 
provide additional information about the conditions 
that existed at the balance sheet date (“adjusting 
events”) are reflected in the consolidated financial 
statements. events occurring after the balance sheet 
date that provide information about conditions that 
have occurred after the balance sheet date (“non-
adjusting events”) are disclosed in the consolidated 
financial statements, if they are considered to be 
material events.
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para efeitos da demonstração dos fluxos  
de caixa, caixa e seus equivalentes inclui numerário, 
depósitos bancários imediatamente mobilizáveis  
(de prazo inferior ou igual a três meses) e aplicações 
de tesouraria no mercado monetário, líquidos  
de descobertos bancários e de outros financiamentos 
de curto prazo equivalentes.

4.1. depósitos Bancários não 
disponíveis para uso

em 31 de dezembro de 2012 e 2011, o detalhe 
dos depósitos bancários que não se encontram 
disponíveis para uso, é como segue:

4.2. desaGreGação dos valores 
inscritos na ruBrica de caixa e 
depósitos Bancários

em 31 de dezembro de 2012 e 2011, o saldo  
da rubrica de “caixa e depósitos bancários”  
é detalhado conforme se segue:

o montante de “depósitos disponíveis para uso” 
respeita a depósitos bancários, efectuados por períodos 
inferiores a 3 meses, os quais são imediatamente 
convertíveis em dinheiro e encontram-se sujeitos  
a um risco insignificante de alterações de valor. 

for the purposes of demonstrating cash flows, cash 
and cash equivalents includes cash, bank deposits 
that can be immediately mobilised (term deposits 
of three months or less) and cash investments in 
the money market, net of bank overdrafts and other 
equivalent short-term loans.

4.1. Bank deposits that are not 
availaBle for use

the details of cash and cash equivalents that were 
not available for use, as at 31 december 2012 and 
2011, were as follows:

4.2. Breakdown of the amounts 
recorded as cash and Bank 
deposits

as at 31 december 2012 and 2011, the balance of 
the item “cash and bank deposits” had the following 
breakdown:

the amount of “deposits available for use” refers to 
bank deposits made for periods of less than three 
months, which are immediately convertible into cash 
and are subject to an insignificant risk of change in 
their value. 

4. 
CAIxA E SEUS 
EQUIVALENTES 
CaSh and CaSh 
equivalentS

 Grupo GenerG impacto eneop 2 (20%) total 
 GenerG Group impact eneop 2 (20%) total

     

 12 11 12 11 12 11
numerário cash    

- caixa cash in hand 2 917  2 836  -  -  2 917  2 836

depósitos Bancários Bank deposits      

- depósitos à ordem sight deposits 10 129 130  6 608 879  4 507 551  8 759 748  14 636 681  15 368 627 

- depósitos a prazo term deposits 30 314 484  34 061 000  12 526 024  5 824 142  42 840 508 39 885 142 

depósitos disponíveis para uso 40 443 614  40 669 879  17 033 575  14 583 890  57 477 189  55 253 769 
deposits available for use

caixa e aplicações disponíveis para uso 40 446 531  40 672 715  17 033 575  14 583 890  57 480 106  55 256 606
cash and financial investments
available for use

caixa e equivalente de caixa (activo) 40 446 531  40 672 715  17 033 575  14 583 890  57 480 106  55 256 606
cash and cash equivalents (assets)

 Grupo GenerG impacto eneop 2 (20%) total 
 GenerG Group impact eneop 2 (20%) total

     

 12 11 12 11 12 11
outros depósitos bancários (nota 7) 30 591 857 21 870 320 - - 30 591 857 21 870 320
other bank deposits (note 7)

 30 591 857 21 870 320 - - 30 591 857 21 870 320
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4.3. desaGreGação dos 
valores inscritos em caixa 
e equivalentes de caixa, na 
demonstração dos fluxos  
de caixa consolidados

para efeitos da demonstração dos fluxos de caixa 
consolidados, caixa e seus equivalentes inclui 
numerário, depósitos bancários imediatamente 
mobilizáveis (de prazo inferior ou igual a 3 meses)  
e aplicações de tesouraria no mercado monetário.

em 31 de dezembro de 2012 e 2011, a rubrica  
de “caixa e equivalentes de caixa” apresentado  
na demonstração dos fluxos de caixa consolidados  
é detalhado conforme se segue:

4.3. Breakdown of the 
amounts recorded as cash 
and cash equivalents, in the 
consolidated statement  
of cash flows

for the purposes of demonstrating consolidated 
cash flows, cash and cash equivalents includes cash, 
bank deposits that can be immediately mobilised 
(term deposits of three months or less) and cash 
investments in the money market.

as at 31 december 2012 and 2011, the item “cash 
and cash equivalents” presented in the consolidated 
statement of cash flows had the following breakdown:

 Grupo GenerG impacto eneop 2 (20%) total 
 GenerG Group impact eneop 2 (20%) total

     

 12 11 12 11 12 11
numerário cash    

- caixa cash in hand 2 917 2 836 - - 2 917 2 836

depósitos Bancários - disponíveis para uso       
Bank deposits - available for use

- depósitos à ordem sight deposits 10 129 130 6 608 879 4 507 551 8 759 748 14 636 681 15 368 627

- depósitos a prazo term deposits 30 314 484 34 061 000 12 526 024 5 824 142 42 840 508 39 885 142

depósitos disponíveis para uso 40 443 614 40 669 879 17 033 575 14 583 890 57 477 189 55 253 769 
deposits available for use

aplicações financeiras       
financial investments

- aplicações financeiras financial investments 23 645 438 13 870 000 - - 23 645 438 13 870 000

depósitos disponíveis para uso 23 645 438 13 870 000 - - 23 645 438 13 870 000
deposits available for use

caixa e seus equivalentes no final do período 64 091 969 54 542 715 17 033 575 14 583 890 81 125 544 69 126 606
cash and cash equivalents at year end

mosqueiros ii 
projecto eneop eneop project
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durante os exercícios findos em 31 de dezembro  
de 2012 e 2011, o movimento ocorrido na rubrica  
de activos fixos tangíveis, bem como nas respectivas 
amortizações acumuladas e perdas por imparidade 
acumuladas, foi o seguinte:

dos activos fixos tangíveis classificados na rubrica  
de “equipamento básico” constam, essencialmente, 
os equipamentos de produção de energia eléctrica 
dos aproveitamentos eólicos e solares fotovoltaicos 
das empresas do Grupo.

o montante apresentado na rubrica de “edifícios  
e outras construções” resulta das obras realizadas  
no quadro da construção e entrada em 
funcionamento dos aproveitamentos energéticos  
das empresas de produção do Grupo.

os aumentos verificados nas rubricas de “edifícios 
e outras construções “ e “equipamento básico” 
referem-se, essencialmente à: (i) aquisição efectuada 
por 2 subsidiárias da eneop 2 – falperra e 
malhanito, de 2 projectos chave-na-mão no montante 
de 25.309.006 euros, com uma capacidade 
instalada de 44 mW e 58 mW, respectivamente; 
(ii) ampliação dos parques por 4 subsidiárias da 
eneop 2 – salgueiro, terra fria, alto douro e Raia, 
no montante global de 6.650.690 euros, o que 

during the years ending on 31 december 2012 and 
2011, the movements recorded in tangible fixed 
assets, as well as in the respective accumulated 
amortisations and accumulated impairment losses, 
were as follows:

the tangible fixed assets classified as ‘basic 
equipment’ essentially consist of the equipment used 
for the production of electricity at the wind farms and 
photovoltaic solar power plants of the companies 
belonging to the GeneRG Group.

the amount presented as ‘buildings and other 
constructions’ results from the works undertaken for 
the construction and entry into operation of the power 
plants of the Group’s production companies.

the increases noted in the items “buildings and other 
constructions” and “basic equipment” essentially refer 
to: (i) the acquisition by 2 subsidiaries of eneop 
2 – falperra and malhanito, of 2 key-in-hand projects 
amounting to 25,309,006 euros, with an installed 
capacity of 44 mW and 58 mW, respectively; (ii) the 
enlargement of the wind farms made by 4 subsidiaries 
of eneop 2 – salgueiro, terra fria, alto douro and 
Raia, amounting to 6,650,690 euros in total, which 
made it possible to increase the installed capacity by 
30 mW; and (iii) the acquisition of support equipment 

5. 
ACTIVOS FIxOS 
TANGÍVEIS  
tangible fixed aSSetS

 terrenos edifícios e outras  equipamento equipamento equipamento outros activos activos total 
 land construções Básico transporte administrativo fixos tanGíveis em curso total 

  BuildinGs and others Basic transport administrative other tanGiBle assets under 
  constructions equipment equipment equipment fixed assets constructions 

1 de Janeiro de 2012  
at 1 January 2012

custo de aquisição acquisition cost 376 778 60 857 718 673 975 670 1 333 696 776 223 365 799 1 617 073 739 302 957

depreciações acumuladas - (8 189 220) (166 619 734) (849 253) (528 362) (271 911) - (176 458 480) 
accumulated depreciations

valor líquido  net value 376 778 52 668 498 507 355 935 484 443 247 860 93 889 1 617 073 562 844 477
       

31 de dezembro de 2012  
at 31 december 2012       

adições additions 1 854 2 531 083 721 132 382 445 36 030 49 733 33 370 361 37 092 639

alienações disposals - - (30 407) (409 454) (3 917) - (835 562) (1 279 341)

transferências e abates   - 2 632 23 721 692 - 51 872 17 179 (32 088 212) (8 294 837) 
transfers and write-offs

depreciação - exercício (nota 29) - (2 145 651) (42 432 240) (293 370) (85 965) (52 783) - (45 010 008) 
depreciation for the year (note 29)

depreciação - alienações - - 4 551 350 191 3 917 - - 358 659 
depreciation - disposals

depreciação - transf. e abates (nota 29) - 8 439 909 - - - - 439 917 
depreciation - transf. and write-offs  
(note 29)

valor líquido net value 378 632 53 056 569 489 780 573 514 255 249 798 108 018 2 063 660 546 151 505
       

31 de dezembro de 2012     
at 31 december 2012    

custo de aquisição acquisition cost 378 632  63 391 433  698 388 087  1 306 687  860 207  432 711  2 063 660  766 821 418

depreciações acumuladas -  (10 334 863) (208 607 514) (792 432) (610 410) (324 694) -  (220 669 912) 
accumulated depreciations

valor líquido net value 378 632  53 056 569  489 780 573  514 255  249 798  108 018  2 063 660  546 151 505 

movimentos nos activos fixos tanGíveis em 2012
movements in tanGiBle fixed assets in 2012
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 terrenos edifícios e outras  equipamento equipamento equipamento outros activos activos total 
 land construções Básico transporte administrativo fixos tanGíveis em curso total 

  BuildinGs and others Basic transport administrative other tanGiBle assets under 
  constructions equipment equipment equipment fixed assets constructions 

1 de Janeiro de 2011  
at 1 January 2011

custo de aquisição acquisition cost 366 595  51 455 454  570 719 097  1 259 178  715 819  301 346  43 120 062  667 937 551 

depreciações acumuladas - (6 142 228) (126 006 493) (881 645) (449 114) (205 385) -  (133 684 865) 
accumulated depreciations

valor líquido net value 366 595  45 313 226  444 712 604  377 533  266 705  95 961  43 120 062 534 252 686 

31 de dezembro de 2011         
at 31 december 2011       

adições additions 9 583  7 815 477  (9 163 692) 389 341  57 603  67 253  71 635 982  70 811 548 

alienações disposals -  -  -  (314 822) -  -  (370 341) (685 163)

transferências e abates 600  1 586 786  112 420 265  -  2 800  (2 800) (112 768 630) 1 239 022 
transfers and write-offs 

depreciação - exercício (nota 30) -  (2 049 477) (40 617 955) (269 530) (79 248) (66 525) -  (43 082 736) 
depreciation for the year (note 30)

depreciação - alienações -  -  7 047  301 922  -  -  -  308 969 
depreciation - disposals 

depreciação - transf. e abates -  2 486  (2 334) -  -  -  -  152  
depreciation - transf. and write-offs

valor líquido net value 376 778  52 668 498  507 355 935  484 443  247 860  93 889  1 617 073  562 844 477 
         

31 de dezembro de 2011         
at 31 december 2011       

custo de aquisição acquisition cost 376 778  60 857 718  673 975 670  1 333 696  776 223  365 799  1 617 073 739 302 957 

depreciações acumuladas -  (8 189 220) (166 619 734) (849 253) (528 362) (271 911) -  (176 458 480) 
accumulated depreciations

valor líquido net value 376 778  52 668 498  507 355 935 484 443  247 860  93 889  1 617 073  562 844 477 

movimentos nos activos fixos tanGíveis em 2011
movements in tanGiBle fixed assets in 2011

permitiu um aumento da capacidade instalada em  
30 mW; e (iii) aquisição de equipamento de suporte 
para medição de cavas de tensão para a GeneRG 
ventos do caramulo, lda. e para a Generventos  
do pinhal interior, lda., no montante de 3.600.000 
euros (1.800.000 euros para cada subsidiária).

o montante de 23.721.692 euros registado na 
rubrica de “equipamento básico – transferências 
e abates”, inclui o montante de 8.395.083 euros, 
relativo ao efeito do recálculo da provisão para 
desmantelamento efectuado no exercício, pelo 
registo do efeito da actualização monetária, cujo 
impacto nas amortizações acumuladas foi  
de 247.574 euros (nota 18).

o saldo da rubrica de “activos em curso” em 31  
de dezembro de 2011 respeita à fase de estudos dos 
parques eólicos de 3 novas empresas subsidiárias 
da eneop 2, bem como de obras relacionadas com 
infra-estruturas a instalar em parques da eneop 2 
já em funcionamento. o montante de 112.768.630 
euros registado na rubrica de “activos em curso  
– transferências e abates” respeita, à conclusão  
e entrada em funcionamento da central solar  
de porteirinhos a de alguns parques da eneop2.

não se verificou, no exercício findo em 31 de 
dezembro de 2012, qualquer reavaliação de activos 
fixos tangíveis das empresas do Grupo GeneRG. 

em 31 de dezembro de 2012, não existe qualquer 
indício de imparidade dos activos fixos tangíveis  
do Grupo.

for the measurement of voltage sags for GeneRG 
ventos do caramulo, lda. and for Generventos do 
pinhal interior, lda., amounting to 3,600,000 euros 
(1,800,000 euros for each subsidiary).

the amount of 23,721,692 euros recorded under 
the item “basic equipment – transfers and write-
offs”, includes the amount of 8,395,083 euros, 
relating to the effect of recalculating the provision 
for dismantling operations carried out during 
the year, through the recording of the effect of 
monetary revaluation, whose impact on accumulated 
amortisations amounted to 247,574 euros (note 18).

the balance of the item “assets under construction” 
as at 31 december 2011 relates to the phase during 
which studies were carried out at the wind farms of 
three new subsidiary companies of eneop 2, as well 
as works related with infrastructures to be installed 
at the wind farms of eneop 2 already in operation. 
the amount of 112,768,630 euros recorded under 
the item of “assets under construction – transfers 
and write-offs” relates to the completion of the 
porteirinhos solar power station and some wind 
farms of eneop 2 and their entry into operation.

in the year ending on 31 december 2012, no 
revaluation was made of the tangible fixed assets of 
the companies of the GeneRG Group. 

as at 31 december 2012, there were no signs of 
impairment of the Group’s tangible fixed assets.
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o movimento ocorrido nos activos intangíveis, bem 
como nas respectivas amortizações e perdas por 
imparidade acumuladas, durante os exercícios findos em 
31 de dezembro de 2012 e 2011, foram como segue:

the movements taking place in the intangible assets 
account, as well as the respective accumulated 
amortisations and accumulated impairment losses, 
during the years ending 31 december 2012 and 
2011, were as follows:

6. 
ACTIVOS 
INTANGÍVEIS 
intangible aSSetS

 propriedade estudos proGramas de diferenças investimento total 
 industrial e proJectos computador de compra em curso total 
 industrial property studies computer purchase investment  
 constructions and proJects proGrammes differences in proGress  

1 de Janeiro de 2012  
at 1 January 2012

custo de aquisição acquisition cost 78 306 454 14 332 477 223 560 13 810 992 527 097 107 200 580

depreciações acumuladas (60 833 993) (12 271 639) (200 150) (758 964) - (74 064 746) 
accumulated depreciations

valor líquido net value 17 472 461 2 060 838 23 410 13 052 028 527 097 33 135 834
     

31 de dezembro de 2012       
at 31 december 2012     

adições additions 1 618 494 798 334 70 336 292 944 1 488 346 4 268 454

transferências e abates 66 946 141 346 899 - (440 600) (26 614) 
transfers and write-offs

amortização - exercício (nota 29) (2 699 368) - (152 227) (814 667) - (3 666 262) 
amortisation for the year (note 29)

amortização - transf. e abates 5 917 240 721 - - - 246 639 
amortisation – transfers and write-offs 

valor líquido net value 16 464 451 3 100 034 288 418 12 530 305 1 574 843 33 958 051
       

31 de dezembro de 2012       
at 31 december 2012     

custo de aquisição acquisition cost 79 991 894 15 130 952 640 795 14 103 936 1 574 843 111 442 420

depreciações acumuladas (63 527 443) (12 030 918) (352 377) (1 573 631) - (77 484 369) 
accumulated depreciations

valor líquido net value 16 464 451 3 100 034 288 418 12 530 305 1 574 843 33 958 051

movimentos nos activos intanGíveis em 2012
movements in intanGiBle  assets in 2012

meadas 
parque eólico Wind farm
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o valor dos activos intangíveis refere-se, essencialmente, 
a: (i) equipamentos de produção de energia eléctrica 
dos aproveitamentos hídricos associados à actividade 
concessionada, que se encontram registadas  
ao abrigo da ifRic 12; (ii) ao gasto suportado  
com a construção dos ramais necessários  
ao fornecimento da energia eléctrica produzida  
e a gastos incorridos com estudos e projectos;  
e (iii) diferenças de compra entre o valor pago pela 
aquisição de participações em parques eólicos  
e centrais mini-hídricas e os correspondentes  
capitais próprios, com vidas úteis definidas.

o aumento da rubrica de “diferenças de compra” 
refere-se à aquisição da participação de 100% detida 
na Gravitangle – fotovoltaica unipessoal, lda., a qual 
foi adquirida pela GeneRG novos desenvolvimentos, 
s.a., em 29 de março de 2012 pelo montante  
de 1.200.000 euros, com o objectivo de proceder 
à sua alienação no curto prazo, tendo gerado uma 
diferença de compra de 292.944 euros.

a concretização desta transacção está pendente  
da aprovação da autoridade da concorrência,  
a qual à data da aprovação destas demonstrações 
financeiras consolidadas ainda não se tinha pronunciado.

em 31 de dezembro de 2012, não existe qualquer 
indício de imparidade dos activos intangíveis do Grupo.

the value recorded for intangible assets essentially 
relates to: (i) equipment used for the production 
of electricity at the hydroelectricity power plants 
associated with the licensed activity, which are 
recorded in accordance with ifRic 12; (ii) the 
expenses incurred with the construction of the 
connecting lines necessary for the supply of the 
electricity produced, and the expenses incurred with 
studies and projects; and (iii) purchase differences 
between the value paid for the acquisition of 
shareholdings in wind farms and mini-hydroelectric 
power stations and the corresponding equity, with 
definite useful lives.

the increase in the item “purchase differences” 
refers to the acquisition of the 100% shareholding 
held in Gravitangle – fotovoltaica unipessoal, 
lda., which was purchased by GeneRG novos 
desenvolvimentos, s.a., on 29 march 2012 for 
the amount of 1,200,000 euros, with the aim of 
disposing of it in the short term, having generated a 
purchase difference of 292,944 euros.

the realisation of this transaction is awaiting 
the approval of the portuguese competition 
authority, which at the date of the approval of these 
consolidated financial statements had not yet issued 
its ruling on the matter.

as at 31 december 2012, there were no signs of any 
impairment of the Group’s intangible assets.

 propriedade estudos proGramas de diferenças investimento total 
 industrial e proJectos computador de compra em curso total 
 industrial property studies computer purchase investment  
 constructions and proJects proGrammes differences in proGress  

1 de Janeiro de 2011  
at 1 January 2011

custo de aquisição acquisition cost 77 272 142 11 791 247 192 884 13 721 992 283 193 103 261 457

depreciações acumuladas (57 348 268) (10 326 731) (177 799) - - (67 852 798) 
accumulated depreciations

valor líquido net value 19 923 874 1 464 516 15 085 13 721 992 283 193 35 408 659
     

31 de dezembro de 2011       
at 31 december 2011      

adições additions 1 024 154 2 456 015 30 676 89 000 407 569 4 007 414

transferências e abates 10 158 85 216 - - (163 664) (68 291) 
transfers and write-offs

amortização- transf. e abates 2 794 - - - - 2 794 
amortisation for the year (note 29)

amortização - exercício (nota 29) (3 488 519) (1 944 908) (22 351) (758 964) - (6 214 742) 
amortisation – transfers and write-offs 

valor líquido net value 17 472 461 2 060 838 23 410 13 052 028 527 097 33 135 834
       

31 de dezembro de 2011       
at 31 december 2011     

custo de aquisição acquisition cost 78 306 454 14 332 477 223 560 13 810 992 527 097 107 200 580

depreciações acumuladas (60 833 993) (12 271 639) (200 150) (758 964) - (74 064 746) 
accumulated depreciations

valor líquido net value  17 472 461 2 060 838 23 410 13 052 028 527 097 33 135 834

movimentos nos activos intanGíveis em 2011
movements in intanGiBle  assets in 2011
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os outros activos financeiros do Grupo em 31  
de dezembro de 2012 e 2011 são como segue:

os valores apresentados respeitam, essencialmente, 
a aplicações financeiras de prazo definido que 
se encontram restringidas para uso, podendo o 
mesmo ser exercido no cumprimento de condições 
contratualmente definidas com as entidades em  
que aqueles se encontram depositados. o saldo  
de 6.000.000 euros, classificado como não corrente 
em 31 de dezembro de 2011 respeitava a uma 
reserva requerida pelo project finance contratado 
em 2008 para as empresas eólicas do Grupo, a qual 
deixou de ser aplicável para o exercício 2012.  
o saldo corrente respeita a aplicações de uso 
restrito, sendo que cerca de 7 milhões de euros 
são destinados ao serviço da dívida ao bei 
(aproximadamente 8 milhões de euros em 2011)  
e cerca de 23,645 milhões de euros relativos  
a depósitos constituídos como colateral  
ao financiamento da eneop 2 (13,8 milhões  
de euros em 2011), efectuados pela subsidiária 
GeneRG expansão.

o montante reflectido como “financiamentos 
concedidos – corrente” respeita a um financiamento 
por obrigações convertíveis, de carácter corrente. 
este financiamento encontra-se mensurado ao seu 
valor nominal, que não difere significativamente  
do seu justo valor.

the Group’s other financial assets as at 31 december 
2012 and 2011 were as follows:

the amounts presented essentially relate to 
fixed-term financial investments that have a limited 
availability and may be used in the fulfilment of 
contractual conditions established with the entities 
with which they are deposited. the balance of 
6,000,000 euros, classified as non-current on 31 
december 2011, related to a reserve required by the 
project finance taken out in 2008 for the Group’s 
wind farms, which ceased to be applicable for 2012. 
the current balance relates to financial investments of 
limited availability, with roughly 7 million euros being 
used to service the debt to the european investment 
bank (roughly 8 million euros in 2011) and roughly 
23,645,000 euros relating to deposits set up as 
collateral for the financing of eneop 2 (13.8 million 
euros in 2011), made by the subsidiary company 
GeneRG expansão.

the amount recorded as “loans granted – current” 
relates to finance provided through current convertible 
bonds. such financing is measured at its nominal 
value, which is not significantly different from its fair 
value.

7. 
OUTROS ACTIVOS 
FINANCEIROS
other finanCial aSSetS

 Grupo GenerG impacto eneop 2 (20%) total 
 GenerG Group impact eneop 2 (20%) total

     

  12 11 12 11 12 11
não corrente non-current    

financiamentos concedidos loans granted  116 100 000 58 940 000 (116 100 000) (58 940 000) - -

prestações acessórias    3 068 940 3 068 940 (3 068 940) (3 068 940) - - 
supplementary capital contribuitions

aplicações financeiras de uso restrito  - 6 000 000 - - - 6 000 000 
financial investments of limited availability

 total não corrente total non-current 119 168 940 68 008 940 (119 168 940) (62 008 940) - 6 000 000

corrente current      

financiamentos concedidos loans granted  45 030 940 77 679 008 (4 030 940) (51 679 008) 41 000 000 26 000 000

aplicações financeiras de uso restrito (nota 4)  30 591 857 21 870 320 - - 30 591 857 21 870 320 
financial investments of limited availability  
(note 4)

 total corrente total current 75 622 797 99 549 328 (4 030 940) (51 679 008) 71 591 857 47 870 320

 outros activos financeiros 194 791 737 167 558 268 (123 199 880) (113 687 948) 71 591 857 53 870 320
  other financial investments
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o Grupo encontra-se sujeito ao imposto sobre 
o Rendimento das pessoas colectivas (“iRc”), 
aplicando uma taxa de 25% sobre a matéria 
colectável, acrescida de derrama até à taxa máxima 
de 1,5% sobre o lucro tributável, atingindo a taxa 
agregada de 26,5%. adicionalmente, a partir  
de 1 de Janeiro de 2012 os lucros tributáveis  
que excedam os 1,5 milhões de euros são sujeitos  
a derrama estadual à taxa de 3%, nos termos  
do artigo 87º - a do código do imposto sobre  
o Rendimento das pessoas colectivas, e para  
os lucros tributáveis que excedam os 10 milhões  
de euros são sujeitos a derrama estadual à taxa  
de 5%. para os exercícios que iniciem a partir  
de 2013, o limite para aplicação da derrama 
estadual à taxa de 5% passa de 10 milhões  
de euros para 7,5 milhões de euros.

nos termos do artigo 88º do código do imposto 
sobre o Rendimento das pessoas colectivas em vigor 
até 31 de dezembro de 2012, o Grupo encontra-se 
sujeito a tributações autónomas sobre um conjunto  
de encargos às taxas previstas no artigo mencionado.

o Grupo é tributado em sede de iRc ao abrigo  
do RetGs da GeneRG sGps s.a., nos termos  
dos artigos 69º a 71º do código do iRc.

de acordo com a legislação em vigor,  
as declarações fiscais estão sujeitas a revisão  
e correcção por parte das autoridades fiscais 
durante um período de quatro anos (cinco anos 
para a segurança social), excepto quando tenham 
havido prejuízos fiscais, tenham sido concedidos 
benefícios fiscais ou estejam em curso inspecções, 
reclamações ou impugnações, casos estes em 
que, dependendo das circunstâncias, os prazos 
são prolongados ou suspensos. deste modo, as 
declarações fiscais do Grupo de 2009 a 2012 
poderão ainda vir a ser sujeitas a revisão. a 
administração entende que eventuais correcções 
resultantes de revisões/inspecções por parte das 
autoridades fiscais àquelas declarações  
de impostos, não terão um efeito significativo nas 
demonstrações financeiras consolidadas em 31  
de dezembro de 2012.

o gasto com imposto sobre o rendimento em 31  
de dezembro de 2012 e 2011 é detalhado conforme 
se segue:

the Group is subject to the payment of corporate 
income tax (iRc) at the rate of 25% on the taxable 
amount, further increased by the local municipal tax 
charged at the maximum rate of 1.5%, which results 
in an aggregate tax rate of 26.5%. furthermore, as 
from 1 January 2012, taxable profits in excess of 1.5 
million euros are subject to a state surtax charged at 
the rate of 3% under the terms of article 87 of the 
corporate income tax code (ciRc), while taxable 
profits in excess of 10 million euros are subject to a 
state surtax charged at the rate of 5%. for the tax 
years from 2013 onwards, the limit for the application 
of the state surtax at the rate of 5% will be lowered 
from 10 million euros to 7.5 million euros.

under the terms of article 88 of the corporate 
income tax code that was in force until 31 december 
2012, the Group is subject to autonomous taxes on 
a series of charges at the rates established in this 
article.

the Group is taxed in accordance with the special 
tax Regime of Group taxation (RetGs) of GeneRG 
sGps s.a., under the terms of articles 69 to 71 of 
the corporate income tax code.

in accordance with the legislation in force, tax 
declarations are subject to revision and correction by 
the tax authorities during a period of four years (five 
years for social security), except when there have 
been tax losses, tax benefits have been granted, or 
there are inspections, complaints or impugnations 
in progress. depending on the circumstances, 
the deadlines for tax declaration are extended or 
suspended in such cases. thus, the Group’s tax 
declarations for 2009 and 2012 may still be subject 
to revision. the board of directors does not expect 
that any possible corrections to those tax declarations 
resulting from revisions or inspections by the tax 
authorities are likely to have a significant effect on the 
Group’s consolidated financial statements as at 31 
december 2012. 

the expenses incurred with income tax at 31 
december 2012 and 2011 had the following 
breakdown:

8. 
IMPOSTO SOBRE 
O RENDIMENTO
inCome tax

   
 12 11

imposto sobre o rendimento corrente 13 846 418 9 402 912 
current income tax  

imposto sobre o rendimento diferido (1 307 741) (1 375 536)
deferred income tax

 12 538 677 8 027 376
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a reconciliação numérica entre o gasto de imposto e o 
produto tributável pela taxa de imposto é como segue:

impostos diferidos

o movimento ocorrido nos activos e passivos por 
impostos diferidos (saldo líquido) nos exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2012 e 2011 foi como segue: 

the numerical reconciliation between the amount 
spent in taxation and the product taxable at the 
income tax rate is as follows:

deferred taxes

movements occurring in the items of deferred tax 
assets and liabilities (net balance) for the years ending 
on 31 december 2012 and 2011 were as follows:

   
 12 11

Resultado consolidado antes de imposto 46 591 185 27 952 717 
consolidated pre-tax profit  

taxa de imposto - iRc normal tax rate – normal rate of corp. tax 25.0% 25.0%

derrama municipal - máxima municipal tax – maximum 1.5% 1.5%

 12 346 664 7 407 470
 

Gastos não dedutíveis/Rendimentos não tributáveis (846 584) 162 184 
non-deductible costs/non-taxable income  

derrama estadual state surtax 1 121 114 503 815

diferenças de taxa - derrama municipal (473 889) (367 278) 
tax rate differences – municipal tax  

diferenças de taxa - benefício à interioridade - (54 207) 
tax rate differences – tax benefits to inland regions  

tributações autónomas  autonomous taxes 391 372 375 391

 12 538 677 8 027 376
 

imposto sobre o rendimento corrente   13 846 418 9 402 912 
current income tax  

imposto sobre o rendimento diferido (1 307 741) (1 375 536) 
deferred income tax

 12 538 677 8 027 376

taxa efectiva de imposto effective tax rate  26.9% 28.7%

    12 11
impactos no capital próprio impact on equity  

activos por impostos diferidos deferred tax assets 6 807 355 8 495 544

passivos por impostos diferidos deferred tax liabilities  46 839 (1 415 967)

 6 854 194 7 079 577
  

impacto na demonstração dos resultados 
impact on the profit and loss account  

activos por impostos diferidos deferred tax assets 1 293 520 1 373 407

passivos por impostos diferidos deferred tax liabilities 14 221 2 129

 1 307 741 1 375 536
  

impacto líquido dos impostos diferidos 8 161 935 8 455 113
net impact of deferred taxes
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os movimentos ocorridos nas rubricas de activos e 
passivos por impostos diferidos para os exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011 foram 
como segue:

os saldos e movimentos reflectidos na coluna “outros” 
respeitam, essencialmente, aos ajustamentos de 
harmonização de critérios contabilísticos da eneop 2, 
bem como dos ajustamentos económicos decorrentes 
da consolidação.

em 31 de dezembro de 2012 e 2011, os prejuízos 
fiscais reportáveis ascendiam a 1.207.176 euros 
e 1.761.676 euros, respectivamente. em 31 de 
dezembro de 2012, o Grupo tem reconhecido activos 
por impostos diferidos no montante de 301.794 euros.

a data limite de utilização dos prejuízos fiscais 
existentes em 31 de dezembro de 2012 e 2011  
é conforme segue:

movements occurring in the items of deferred tax 
assets and liabilities for the years ending on 31 
december 2012 and 2011 were as follows:

the balances and movements reflected in the 
“others” column essentially relate to the adjustments 
made in order to harmonise the accounting criteria 
of eneop 2, as well as the economic adjustments 
arising from consolidation.

as at 31 december 2012 and 2011, the tax losses 
carried forward amounted to 1,207,176 euros and 
1,761,676 euros, respectively. as at 31 december 
2012, the Group had recognised deferred tax assets 
amounting to 301,794 euros.

the deadline for the use of the tax losses existing as 
at 31 december 2012 and 2011 is as follows:

 preJuízos fiscais custos swap outros total 
 tax losses desmantelamento swap others total
  dismantlinG expenses 

a 1 de Janeiro de 2011 at 1 january 2011 613 856 123 130 6 205 466 2 892 961 9 835 413

período findo em 31 de dezembro   
year ending on 31 december     

constituição/reversão por capital (nota 15) - - 8 495 544 - 8 495 544 
creation/reversal through capital (note 15)

Reversão por resultados Reversal through results  (333 715) - - (47 934) (381 649)

constituição por resultados creation through results 89 581 54 149 - 1 611 326 1 755 056

movimento do período movements for the year (244 134) 54 149 8 495 544 1 563 392 9 868 951

31 de dezembro de 2011 at 31 december 2011 369 722 177 279 14 701 010 4 456 353 19 704 364

a 1 de Janeiro de 2012 at 1 january 2012 369 722 177 279 14 701 010 4 456 353 19 704 364

período findo em 31 de dezembro   
year ending on 31 december     

constituição/reversão por capital (nota 15) - - 6 807 355 - 6 807 355 
creation/reversal through capital (note 15)

Reversão por resultados Reversal through results  (67 929) - - - (67 929)

constituição por resultados creation through results - 296 182 - 1 065 267 1 361 449

movimento do período movements for the year (67 929) 296 182 6 807 355 1 065 267 8 100 875

31 de dezembro de 2012 at 31 december 2012 301 794 473 461 21 508 365 5 521 620 27 805 239

 montante data limite de utilização montante data limite de utilização 
 amount deadline for the use amount deadline for the use

Gerados em 2008  Generated in 2008 852 115 2014 1 131 160 2014

Gerados em 2009  Generated in 2009 - 2015 241 059 2015

Gerados em 2010  Generated in 2010 79 362 2014 109 954 2014

Gerados em 2011  Generated in 2011 275 219 2015 279 503 2015

Gerados em 2012  Generated in 2012 480 2017 - 2017

 1 207 176  1 761 676

activos por impostos diferidos 
deferred tax assets 
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 swap suBsídios outros total 
 swap suBsidies others total

a 1 de Janeiro de 2011 at 1 january 2011 19 890 6 448 063 97 978 6 565 931

período findo em 31 de dezembro year ending on 31 december    

constituição/reversão por capital (nota 15 e 16) (19 890) 1 435 857 - 1 415 967 
creation/reversal through capital (note 15 and 16)

constituição/reversão por resultados creation/reversal through results  - - (2 129) (2 129)

movimentos do período movements for the year (19 890) 1 435 857 (2 129) 1 413 838

31 de dezembro de 2011 at 31 december 2011 - 7 883 920 95 849 7 979 769

a 1 de Janeiro de 2012 at 1 january 2011 - 7 883 920 95 849 7 979 769

período findo em 31 de dezembro year ending on 31 december    

constituição/reversão por capital (nota 16) - (46 839) - (46 839) 
creation/reversal through capital (note 16)

constituição/reversão por resultados creation/reversal through results  - - 14 221 14 221

movimentos do período movements for the year - (46 839) 14 221 (32 618)

31 de dezembro de 2012 at 31 december 2012 - 7 837 081 110 070 7 947 151

passivos por impostos diferidos
deferred tax liaBilities

em 31 de dezembro de 2012 e 2011, a rubrica de 
“clientes” detalha-se como segue:

os valores apresentados resultam, essencialmente, 
das vendas de energia eléctrica à rede pública  
de distribuição.

não existe, à data de balanço, qualquer indício  
de imparidade dos saldos a receber.

as at 31 december 2012 and 2011, the item 
“customers” had the following breakdown:

the amounts presented essentially result from the 
sales of electricity to the public electricity distribution 
grid.

at the balance sheet date, there were no signs 
of impairment in the balances of the accounts 
receivable.

9. 
CLIENTES
CuStomerS

 Grupo GenerG impacto eneop 2 (20%) total 
 GenerG Group impact eneop 2 (20%) total

     

 12 11 12 11 12 11
corrente current      

clientes - não Grupo customers non-group 28 651 658 25 554 123 3 888 941 3 081 314 32 540 599 28 635 437

total - saldo não corrente 28 651 658 25 554 123 3 888 941 3 081 314 32 540 599 28 635 437
total - non current balance
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em 31 de dezembro de 2012 e 2011, a rubrica  
de “adiantamentos a fornecedores” detalhava-se 
como segue:

em 31 de dezembro de 2012 e 2011, os saldos 
da rubrica de “estado e outros entes públicos” 
detalham-se como segue:

as at 31 december 2011 and 31 december 2010, 
the item “advances to suppliers” had the following 
breakdown:

in the years ending on 31 december 2012 and 31 
december 2011, the balances of the item “state and 
other public entities” related to:

10.
ADIANTAMENTOS 
A FORNECEDORES
advanCeS to SuPPlierS

11.  
ESTADO E 
OUTROS ENTES 
PúBLICOS
State and other PubliC 
entitieS to SuPPlierS

 Grupo GenerG impacto eneop 2 (20%) total 
 GenerG Group impact eneop 2 (20%) total

     

 12 11 12 11 12 11
saldo corrente current balance      

fornecedores c/c sup. – current accounts 33 730 25 840 1 658 1 449 35 388 27 289

fornecedores de investimentos - 3 776 - - - 3 776 
investment suppliers

total - saldo corrente total – current bal. 33 730 29 616 1 658 1 449 35 388 31 065

 Grupo GenerG impacto eneop 2 (20%) total 
 GenerG Group impact eneop 2 (20%) total

     

 12 11 12 11 12 11
 devedor credor devedor credor devedor credor devedor credor devedor credor devedor credor 
 deBtors creditors deBtors creditors deBtors creditors deBtors creditors deBtors creditors deBtors creditors

imposto s/ rendimento - iRc - 2 727 238 2 025 960 - 1 598 064 2 368 888 607 702 284 683 1 598 064 5 096 126 2 633 662 284 683 
corporate income tax - iRc

imposto s/ rendimento - iRs 143 956 - - 178 355 - - - 314 266 143 956 - - 492 621 
personal income tax - iRs

imposto s/ valor acrescentado - iva - 4 452 254 - 3 415 621 366 801 1 425 452 252 170 1 326 287 366 801 5 877 706 252 170 4 741 908 
value added tax - vat

contribuições p/ segurança social - 60 226 - 65 575 - 752 - 678 - 60 978 - 66 254 
social security contributions

outros impostos - - - - - - - 7 - - - 7 
other taxes

 143 956 7 239 718 2 025 960 3 659 551 1 964 865 3 795 092 859 872 1 925 921 2 108 821 11 034 810 2 885 832 5 585 473
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para os períodos apresentados o saldo da rubrica 
“imposto sobre o rendimento – iRc” tem a seguinte 
decomposição: 

a GeneRG, sGps, s.a. tem diversas empresas 
a efectuar as suas prestações de iRc através 
do Regime especial de tributação de Grupos de 
sociedades (“RetGs”). a GeneRG, sGps, s.a.  
é a entidade dominante do consolidado fiscal do 
Grupo. desta forma, o seu saldo de iRc reflecte  
os valores a pagar e/ou receber relativos a todas  
as entidades que fazem parte deste regime fiscal.

for the periods presented, the iRc (corporate income 
tax) balance had the following breakdown: 

GeneRG, sGps, s.a. has various companies that 
make their corporate income tax payments under the 
special tax Regime of Group taxation. GeneRG, 
sGps, s.a. is the dominant entity of the consolidated 
fiscal group. its iRc (corporate income tax) balance 
consequently reflects the amounts payable and/or 
receivable relating to all the entities belonging to this 
tax regime.

 Grupo GenerG impacto eneop 2 (20%) total 
 GenerG Group impact eneop 2 (20%) total

     

 12 11 12 11 12 11
pagamentos por conta payments on account 1 509 069 5 696 443 267 286 232 903 1 776 355 5 929 346

Retenções na fonte tax deductions at source 174 798 1 261 657 (479 616) - (304 818) 1 261 657

estimativa de iRc estimation of iRc (7 345 520) (7 736 794) (558 493) 90 116 (7 904 013) (7 646 678)

iRc a pagar (ajustamentos snc) (85 840) (128 761) - - (85 840) (128 761)
iRc payable (snc adjustments)

iRc a recuperar (ajustamentos snc) 419 788 1 533 016 - - 419 788 1 533 016
iRc recoverable (snc adjustments)

Rfai Generg sol e Generg sol 2 2 600 467 1 400 399 - - 2 600 467 1 400 399 
Rfai Generg sol and Generg sol 2

total  total (2 727 238) 2 025 960 (770 823) 323 019 (3 498 061) 2 348 980

 Grupo GenerG impacto eneop 2 (20%) total 
 GenerG Group impact eneop 2 (20%) total

     

 12 11 12 11 12 11
devedores por acréscimo de rendimentos 368 364 332 526 153 - 368 517 332 526
debtors by accrued income

devedores diversos sundry debtors 1 160 892 604 759 3 600 1 190 991 1 164 492 1 795 750

pessoal staff 1 445 3 570 - - 1 445 3 570

saldos devedores 1 530 701 940 856 3 753 1 190 991 1 534 454 2 131 846
debit balances

em 31 de dezembro de 2012 e 2011 a rubrica de 
“outras contas a receber” detalha-se como segue:

o conselho de administração entende que o valor 
contabilístico das contas a receber é próximo do seu 
justo valor.

as at 31 december 2012 and 2011, the item “other 
accounts receivable” had the following breakdown:

the board of directors considers that the book value 
of the accounts receivable is close to its fair value.

12.
OUTRAS CONTAS 
A RECEBER
other aCCountS 
reCeivable
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 Grupo GenerG impacto eneop 2 (20%) total 
 GenerG Group impact eneop 2 (20%) total

     

 12 11 12 11 12 11
diferimentos activos deferred assets

seguros insurance - 8 928 123 254 112 960 123 254 121 888

operação e manutenção   1 257 808 314 412 - - 1 257 808 314 412 
operations and maintenance

Rendas e direitos de superfície 48 513 48 222 550 692 440 796 599 205 489 018 
lands rents and rights

outros diferimentos activos 34 042 44 596 7 316 047 7 709 343 7 350 089 7 753 939 
other deferred assets

total diferimentos activos 1 340 363 416 158 7 989 993 8 263 099 9 330 356 8 679 257
total deferred assets

diferimentos passivos deferred liabilities      

subsídios à exploração - Rfai 2 554 322 1 963 516 - - 2 554 322 1 963 516 
operating subsidies – Rfai

Rendimentos a reconhecer - cedência  
de infraestruturas 1 398 357 1 734 342 (279 671) (346 868) 1 118 686 1 387 474 
income to be recognised - infrastructures

Wavebob - subsídio união europeia 23 181 - - - 23 181 - 
Wavebob – european union subsidy

total diferimentos passivos 3 975 860 3 697 858 (279 671) (346 868) 3 696 189 3 350 990
total deferred liabilities

em 31 de dezembro de 2012 e 2011 a rubrica de 
“outras contas a receber” detalha-se como segue:

capital realizado 

em 31 de dezembro de 2012 e 2011 o capital 
encontra-se integralmente subscrito e realizado. os 
detentores e percentagens detidas apresentam-se 
em seguida:

o montante reflectido na linha de “outros diferimentos 
activos”, respeita, essencialmente, ao investimento 
inicial feito no fundo de inovação pela eneop 2,  
o qual fez parte das condições da proposta que ganhou  
o concurso de atribuição de 1.200 mW  
de potência. o mesmo será reconhecido ao longo 
do período de exploração dos parques associados a 
este empreendimento, na medida em que os mesmos 
entram em funcionamento, por um período de 20 anos.

as at 31 december 2012 and 2011, the items 
“deferred assets and liabilities” had the following 
breakdown:

paid-up capital 

as at 31 december 2012 and 2011, the capital was 
fully subscribed and paid-up. the shareholders and 
the percentages of shares that they held were as 
follows:

the amount recorded under the heading “other 
deferred assets”, essentially originating from eneop 
2, corresponds to the initial investment made in 
the innovation fund, which formed part of the 
conditions outlined in the tender that was selected 
for the attribution of 1,200 mW of power. the same 
investment will be recognised throughout the period 
of operation of the wind farms associated with this 
venture, as these same farms enter into operation, for 
a period of 20 years.

13.
DIFERIMENTOS 
ACTIVOS  
E PASSIVOS
deferred aSSetS  
and liabilitieS

14.
CAPITAL
CaPital

 nÚmero de acções valor nominal % capital social valor 
 numBer of shares nominal value % of share capital value

luseneRG-energias Renováveis  sGps  s.a. 575 000 5 57.50% 2 875 000

Gdf/sueZ inteRnational HoldinGs b.v. 425 000 5 42.50% 2 125 000

 1 000 000 5 100.00% 5 000 000
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reservas leGais

de acordo com a legislação comercial em vigor, pelo 
menos 5% do resultado líquido anual se positivo, 
tem de ser destinado ao reforço da reserva legal até 
que esta represente 20% do capital. esta reserva 
não é distribuível a não ser em caso de liquidação 
da empresa, mas pode ser utilizada para absorver 
prejuízos depois de esgotadas as outras reservas,  
ou incorporada no capital.

outras reservas

os movimentos ocorridos na rubrica de “outras 
reservas” em 31 de dezembro de 2012 e 2011, 
foram como se apresenta em seguida:

nesta rubrica são considerados os resultados 
apurados em anos anteriores e ainda não 
distribuídos. É ainda reflectido nesta rubrica  
a reserva de cobertura associada à contabilização 
dos instrumentos financeiros derivados e os impostos 
diferidos associados.

resultados transitados

a rubrica de “Resultados transitados” registou os 
seguintes movimentos durante os exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2012 e 2011:

leGal reserves

according to the commercial legislation currently in 
force, at least 5% of the annual net profit must be 
used to strengthen the legal reserve, until such time 
as this amounts to 20% of the share capital. this 
reserve cannot be distributed unless the company is 
being liquidated, but it may be used to cover losses 
after the other reserves have been used up, or 
incorporated into the capital.

other reserves

as at 31 december 2012 and 2011, the movements 
occurring in the item “other reserves” had the 
following breakdown:

this item includes the profits of previous years that 
have not yet been distributed, as well as the hedge 
reserve associated with the accounting of derivative 
financial instruments and the associated deferred 
taxes.

retained earninGs

the item “Retained earnings” recorded the following 
movements during the financial years ending on 31 
december 2012 and 2011:

15.
RESERVAS  
E RESULTADOS 
TRANSITADOS
reServeS and  
retained earningS

 outras reservas 
 others reserves

a 1 de Janeiro de 2011 at 1 january 2012 6 508 001 

Reconhecimento da variação do justo valor de swaps de cobertura Recognition of the change in the fair value of interest rate swaps (27 585 997)

Reconhecimento da variação de impostos diferidos sobre o justo valor de swaps de cobertura (nota 8) 8 514 434  
Recognition of the change in deferred taxes on the fair value of interest swaps (note 8)

distribuição de reservas livres aos accionistas distribuition of free reserves to shareholders (21 000 000)

Reclassificação de reservas de consolidação da eneop 2  de Resultados transitados (713 663)

outros impactos other impacts 32 394 

a 31 de dezembro de 2011 at 31 december 2011 (34 244 831)

aplicação do resultado líquido do exercício anterior aplication of the net profit of 2011 13 569 680 

Reconhecimento da variação do justo valor de swaps de cobertura Recognition of the change in the fair value of interest rate swaps (22 616 250)

Reconhecimento da variação de impostos diferidos sobre o justo valor de swaps de cobertura (nota 8) 6 807 355 
Recognition of the change in deferred taxes on the fair value of interest swaps (note 8) 

a 31 de dezembro de 2012 at 31 december 2012 (36 484 046)

 resultados transitados 
 retained earninGs

a 1 de Janeiro de 2011  at 1 january 2011 (31 533 025)

aplicação do resultado líquido do exercício anterior application of the net profit from the previous year 25 010 760

Reclassificação de reservas de consolidação da eneop 2, para a rubrica de “outras Reservas” 713 663 
Reclassification of the eneop 2 consolidation reserves to the item “other Reserves”

a 31 de dezembro de 2011 at 31 december 2011 (5 808 602)

aplicação do resultado líquido do exercício anterior application of the net profit from the previous year 6 295 868

a 31 de dezembro de 2012 at 31 december 2012 487 266
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a rubrica “outras variações no capital próprio” reflecte 
os subsídios ao investimento não reembolsáveis.  
os movimentos do ano resultam do reconhecimento 
nos resultados do período de parte do subsídio e 
correspondentes impostos diferidos. a movimentação 
da rubrica em 2012 e 2011 é como se apresenta:

o movimento ocorrido nos interesses minoritários nos 
exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 foi 
como segue:

the item “other changes in equity” reflects the 
non-repayable investment grants. the movements 
for the year result from the recognition in the results 
for the period of part of the grant and corresponding 
deferred taxes. during 2012 and 2011, the item 
recorded the following movements:

the movements taking place in minority interests 
for the year ending on 31 december 2012 were as 
follows:

16.
OUTRAS 
VARIAÇÕES NO 
CAPITAL PRÓPRIO
other ChangeS  
in equity

17.
INTERESSES 
MINORITáRIOS
minority intereStS

 outras variações no capital próprio 
 other chanGes in equity

a 1 de Janeiro de 2011 at 1 January 2011 27 345 151

Reconhecimento dos subsídios nos resultados do exercício Recognition of subsidies in the results for the year (2 848 694)

ajustamentos por impostos diferidos (nota 8) adjustments for deferred taxes (note 8) (1 435 857)

a 31 de dezembro de 2011 at 31 december 2011 23 060 600 

Reconhecimento dos subsídios nos resultados do exercício  Recognition of subsidies in the results for the year (2 689 546)

ajustamentos por impostos diferidos (nota 8)  adjustments for deferred taxes (note 8) 46 839

a 31 de dezembro de 2012 at 31 december 2012 20 417 893

 12
empresas saldo outras outras resultado dividendos saldo 
companies inicial reservas variações líquido dividends final 
 openinG other other net profit  closinG 
 Balance reserves variations   Balance

Hidroeléctrica de manteigas  lda. 150 201 (3 673) - 43 684 (61 297) 128 915

ventos do seixo amarelo  lda. (147 047) (43 896) (5 338) 35 473 - (160 808)

 3 154 (47 569) (5 338) 79 157 (61 297) (31 893)

manteiGas 
mini-hídrica small Hydro power plant



120
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS
ConSolidated finanCial StatementS

o Grupo reconhece nas suas demonstrações 
financeiras consolidadas dois tipos de provisões:

i)  as relativas a gastos de desmantelamento a 
incorrer pelas empresas subsidiárias de produção 
de energia eléctrica no final do período de 
exploração dos aproveitamentos, e;

ii) as relativas a processos judiciais em curso.

o detalhe e evolução das provisões reconhecidas nas 
demonstrações financeiras consolidadas do Grupo 
em 31 de dezembro de 2012 e 2011 é como segue:

o montante das dotações efectuadas em 31 de 
dezembro de 2012 decorre da actualização financeira 
da provisão para desmantelamento e da actualização 
com base no Índice preços do consumidor.

the GeneRG Group recognises two types of 
provisions in its consolidated financial statements:

i)  those relating to the expenses incurred by the 
subsidiary companies in the dismantling of 
electricity production plants at the end of their 
period of operation, and;

ii) those relating to litigation in progress.

the provisions recognised in the Group’s consolidated 
financial statements as at 31 december 2012 and 
2011 had the following breakdown:

the amount of appropriations made as at 31 
december 2012 arises from the financial revaluation 
of the dismantlement provision based on the 
consumer price index.

18.
PROVISÕES
ProviSionS

    
 Grupo GenerG GenerG Group impacto eneop 2 - 20% impact eneop 2 - 20%

 provisão processos provisão total 
 desmantelamento Judiciais desmantelamento total 
 dismantlement provision lawsuits dismantlement provision  

a 1 de Janeiro de 2011   
at 1 january 2011 13 602 313 100 000 - 13 702 313

constituição provisão desmantelamento 323 400 - 1 895 985 2 219 385 
setting up the dismantlement provision

dotação  appropriations 503 286 - - 503 286

a 31 de dezembro de 2011 14 428 999 100 000 1 895 985 16 424 983
at 31 december 2011

     
a 1 de Janeiro de 2012   
at 1 january 2012 14 428 999 100 000 1 895 985 16 424 983

constituição provisão desmantelamento - - 297 371 297 371
setting up the dismantlement provision

dotação appropriations 442 045 - 98 178 540 223

efeito da actualização Revaluation effect (8 147 509) - - (8 147 509)

a 31 de dezembro de 2012 6 723 535 100 000 2 291 534 9 115 068
at 31 december 2012

Grela 
mini-hídrica small Hydro power plant
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o detalhe dos financiamentos obtidos quanto ao 
prazo (corrente e não corrente) e por natureza de 
financiamento, no final do exercício, é como segue:

at the end of the year, the item “loans obtained 
“had the following breakdown, as far as repayment 
terms (current and non-current) and the nature of the 
financing were concerned:

19.
FINANCIAMENTOS 
OBTIDOS
loanS obtained

 Grupo GenerG impacto eneop 2 (20%) total 
 GenerG Group impact eneop 2 - 20% total

     

 11 11 11
 corrente não corrente total corrente não corrente total corrente não corrente total 
 current non-current total current non-current total current non-current total

empréstimos bancários 33 154 205 524 307 900 557 462 105 5 559 952 94 954 986 100 514 939 38 714 157 619 262 886 657 977 044 
bank loans

locações financeiras 206 720 311 474 518 194 - - - 206 720 311 474 518 194 
finance leases

Juros a pagar - especialização  
- empréstimos bancários 857 929 - 857 929 107 402 - 107 402 965 331 - 965 331 
interest payable - specialisation 
- bank loans

subsídios reembolsáveis 595 212 1 785 637 2 380 849 - - - 595 212 1 785 637 2 380 849 
Repayable subsidies

Gastos com montagem  

de refinanciamento (1 139 961) (7 508 343) (8 648 304) - - - (1 139 961) (7 508 343) (8 648 304) 
costs incurred with  
refinancing operation

 33 674 106 518 896 668 552 570 774 5 667 354 94 954 986 100 622 341 39 341 460 613 851 654 653 193 114

 Grupo GenerG impacto eneop 2 (20%) total 
 GenerG Group impact eneop 2 - 20% total

     

 12 12 12
 corrente não corrente total corrente não corrente total corrente não corrente total 
 current non-current total current non-current total current non-current total

empréstimos bancários 35 384 174 488 923 725 524 307 899 13 444 037 101 344 911 114 788 948 48 828 211 590 268 636 639 096 847 
bank loans

locações financeiras 213 731 394 365 608 096 - - - 213 731 394 365 608 096 
finance leases

Juros a pagar - especialização  
- empréstimos bancários 419 114 - 419 114 127 610 - 127 610 546 724 - 546 724 
interest payable - specialisation 
- bank loans

subsídios reembolsáveis 595 212 1 190 425 1 785 637 - - - 595 212 1 190 425 1 785 637 
Repayable subsidies

Gastos com montagem  
de refinanciamento (1 146 419) (6 301 329) (7 447 748) - - - (1 146 419) (6 301 329) (7 447 748) 
costs incurred with  
refinancing operation

 35 465 812 484 207 186 519 672 998 13 571 647 101 344 911 114 916 558 49 037 459 585 552 097 634 589 556
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empréstimos Bancários 2012  data data Último até 1 ano entre 2 superior total 
loans 2012  contratação reemBolso up to 1 year e 5 anos a 5 anos total 
  date contracted date of last  2 to 5 years more than  
  Balance repayment   5 years 

banco europeu de investimento - bei (a), (b), (c) nov nov/08 dez dec/26 11 903 852 54 747 982 120 368 858 187 020 692 
bank loans – eib

Grupo - consórcio - tranche 1 (a) nov nov/08 dez dec/17 16 005 337 64 021 704 - 80 027 040 
bank loans Group – consortium – tranche 1

Grupo - consórcio - tranche 2 (a) nov nov/08 dez/ dec 17 4 179 455 21 505 834 - 25 685 289 
bank loans Group – consortium – tranche 2

Grupo - consórcio - tranche 3 (a) nov nov/08 dez dec/26 - 6 516 590 182 093 123 188 609 713 
bank loans Group – consortium – tranche 3

Generg sol - consórcio (b, (c) , (d) e (e) Jul Jul/09 Jun Jun/24 2 318 899 10 684 775 17 195 531 30 199 206 
bank loans Generg sol – consortium

Generg sol 2 - consórcio (b), (d) e (e) nov nov/10 Jun Jun/25 976 631 4 534 357 7 254 972 12 765 960 
bank loans Generg sol 2 – consortium

fundo de inovação (a) out oct/06 out oct/13 7 000 000 - - 7 000 000 
bank loan – innovation fund

bei - e. salgueiros-Guilhado (a) Jan Jan/10 dez dec/23 92 814 393 036 848 914 1 334 765 
bank loan – eib – e. salgueiros-Guilhado 

bei - e. coutada (a) Jan Jan/10 Jun Jun/25 1 133 976 4 975 482 12 792 992 18 902 449

bei - e. espigão (a) Jan Jan/10 Jun Jun/24 327 318 1 375 481 3 202 606 4 905 405

bei - e. alvarrões (a) Jan Jan/10 Jun Jun/24 251 036 1 057 973 2 457 066 3 766 075

bei - e. terra mato (a) Jan Jan/10 Jun Jun/24 417 205 1 777 585 4 348 537 6 543 327

bei - e. bravo (a) Jan Jan/10 Jun Jun/24 230 566 978 647 2 437 072 3 646 284

bei - e. alto lagoa (a) Jan Jan/10 Jun Jun/24 204 985 879 008 2 136 961 3 220 954

bei - e. terra fria (a) Jan Jan/10 dez dec/24 1 177 829 5 040 635 12 098 973 18 317 436

bei - e. carreço-outeiro (a) Jan Jan/10 Jun Jun/25 162 302 683 626 1 738 958 2 584 887

bei - e. alto teixosa (a) Jan Jan/10 dez dec/24 271 746 1 170 571 3 050 754 4 493 071

bei - e. alto mourisco (a) Jan Jan/10 Jun Jun/24 187 970 808 978 1 919 123 2 916 072

bei - e. serra beiras (a) Jan Jan/10 Jun/25 1 037 323 4 481 561 11 873 074 17 391 959

bei - eólica do alto douro  s.a  (a) dez dec/11 Jun Jun/25 771 360 2 790 218 7 870 666 11 432 244

bei - eólica do campanário  s.a (a) dez dec/11 dez dec/25 132 295 1 560 579 4 592 494 6 285 368

bei - eólica do monte das castelhanas s.a (a) dez dec/11 Jun Jun/26 45 310 477 785 1 525 555 2 048 651

total    48 828 211 190 462 406 399 806 230 639 096 847

empréstimos Bancários

os valores reflectidos na linha de “empréstimos 
bancários” reflectem os financiamentos do Grupo 
junto da banca, que incluem o project finance / 
refinanciamento do Grupo contratado em 2008, os 
financiamentos obtidos paras as empresas GeneRG 
sol do alentejo e GeneRG sol2 em 2009 e 2010, 
respectivamente, e os financiamentos da eneop 2. 
estes financiamentos detalham-se como segue:

Bank loans

the amounts recorded in the item of “bank loans” 
reflect the company’s financing obtained from banks, 
which include the project finance / refinancing of the 
Group taken out in 2008, the loans obtained for the 
companies GeneRG sol do alentejo and GeneRG 
sol 2 in 2009 and 2010, respectively, and the 
financing of eneop 2. these loans had the following 
breakdown:

(a) estes montantes encontram-se proporcionalizados de acordo com a percentagem de controlo atribuível ao Grupo.      
(b) este financiamento tem um covenant “anual debt service coverage Ratio”: Receita operacional liquida / amortização dívida curto prazo    
(c) este financiamento tem um covenant “loan life coverage Ratio”: npv do cash disponivel para pagamento financiamento / dívida a médio-longo prazo   
(d) este financiamento tem um covenant “debt to equity cover ratio”: capital próprio / passivo financeiro       
(e) como garantia deste empréstimo foi constituído penhor sobre as ações do capital social das subsidiárias.

(a) these amounts have been rendered proportional to the percentage of control that is attributable to the Group.
(b) this financing has a covenant “annual debt service coverage Ratio”: net operating income/amortisation of the short-term debt.
(c) this financing has a covenant “loan life coverage Ratio”: npv of the cash available for the payment of loans/medium-long-term debt.
(d) this financing has a covenant “debt to equity cover ratio”: equity/financial liabilities.
(e) as a guarantee for this loan, a pledge was set up on the shares in the capital of the subsidiary companies.
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empréstimos Bancários 2011  data data Último até 1 ano entre 2 superior total 
loans 2011  contratação reemBolso up to 1 year e 5 anos a 5 anos total 
  date contracted date of last  2 to 5 years more than  
  Balance repayment   5 years 

banco europeu de investimento - bei (a), (b), (c) nov nov/08 dez dez/26 11 280 819 51 308 481 135 711 189 198 300 490 
bank loans – eib

Grupo - consórcio - tranche 1 (a) nov nov/08 dez dez/17 16 005 536 64 022 146 16 006 977 96 034 659 
bank loans Group – consortium – tranche 1

Grupo - consórcio - tranche 2 (a) nov nov/08 dez dez/17 3 122 105 19 803 424 5 880 804 28 806 333 
bank loans Group – consortium – tranche 2

Grupo - consórcio - tranche 3 (a) nov nov/08 dez dez/26 -  2 846 643 185 763 070 188 609 713 
bank loans Group – consortium – tranche 3

Generg sol - consórcio (b), (c), (d) e (e) Jul Jul/09 Jun Jun/24 1 908 633 9 917 755 20 281 451 32 107 838 
bank loans Generg sol – consortium

Generg sol 2 - consórcio (b), (d) e (e) nov nov/10 Jun Jun/25 837 112 4 325 079 8 440 880 13 603 072 
bank loans Generg sol 2 – consortium

fundo de inovação (a) out oct/06 out oct/13 -  7 000 000 -  7 000 000 
bank loan – innovation fund

bei - e. salgueiros-Guilhado (a) Jan Jan/10 dez dez/23 93 151 485 851 850 689 1 429 690 
bank loan – eib – e. salgueiros-Guilhado 

bei - e. coutada (a) Jan Jan/10 Jun Jun/25 1 121 062 6 109 457 12 748 124 19 978 642

bei - e. espigão (a) Jan Jan/10 Jun Jun/24 359 564 1 356 475 3 550 396 5 266 436

bei - e. alvarrões (a) Jan Jan/10 Jun Jun/24 276 542 1 041 037 2 726 179 4 043 758

bei - e. terra mato (a) Jan Jan/10 Jun Jun/24 420 978 1 738 919 4 806 438 6 966 335

bei - e. bravo (a) Jan Jan/10 Jun Jun/24 236 376 958 961 2 683 369 3 878 706

bei - e. alto lagoa (a) Jan Jan/10 Jun Jun/24 207 913 855 241 2 369 916 3 433 070

bei - e. terra fria (a) Jan Jan/10 dez dez/24 1 192 552 4 907 426 13 419 192 19 519 170

bei - e. carreço-outeiro (a) Jan Jan/10 Jun Jun/25 159 948 664 146 1 917 642 2 741 736

bei - e. alto teixosa (a) Jan Jan/10 dez dez/24 276 056 1 134 337 3 362 559 4 772 952

bei - e. alto mourisco (a) Jan Jan/10 Jun Jun/24 191 294 790 810 2 126 145 3 108 249

bei - e. serra beiras (a) Jan Jan/10 Jun Jun/25 1 024 518 5 518 885 11 832 792 18 376 195

total    38 714 157 184 785 073 434 477 814 657 977 044

(a) estes montantes encontram-se proporcionalizados de acordo com a percentagem de controlo atribuível ao Grupo.      
(b) este financiamento tem um covenant “anual debt service coverage Ratio”: Receita operacional liquida / amortização dívida curto prazo    
(c) este financiamento tem um covenant “loan life coverage Ratio”: npv do cash disponivel para pagamento financiamento / dívida a médio-longo prazo   
(d) este financiamento tem um covenant “debt to equity cover ratio”: capital próprio / passivo financeiro       
(e) como garantia deste empréstimo foi constituído penhor sobre as ações do capital social das subsidiárias.

(a) these amounts have been rendered proportional to the percentage of control that is attributable to the Group.
(b) this financing has a covenant “annual debt service coverage Ratio”: net operating income/amortisation of the short-term debt.
(c) this financing has a covenant “loan life coverage Ratio”: npv of the cash available for the payment of loans/medium-long-term debt.
(d) this financing has a covenant “debt to equity cover ratio”: equity/financial liabilities.
(e) as a guarantee for this loan, a pledge was set up on the shares in the capital of the subsidiary companies.
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em 31 de dezembro de 2012, o Grupo possuía linhas 
de crédito contratadas e não utilizadas, no montante 
de aproximadamente 26.065.000 euros, contratada 
no âmbito do project finance / Refinanciamento,  
em 2008.

locações financeiras

o montante registado na rubrica de “locações 
financeiras” reflecte as responsabilidades associadas 
aos contratos de locação financeira associados à 
aquisição de viaturas, que se encontram ao serviço 
da GeneRG serviços de engenharia e Gestão, lda..

suBsídios ao investimento 
reemBolsáveis

a rubrica de “subsídios ao investimento 
reembolsáveis” refere-se aos valores obtidos pela 
GeneRG ventos de proença-a-nova, no montante 
global de 5.009.457 euros como subsídios ao 
investimento reembolsáveis.

Gastos com montaGem  
de financiamento

os gastos incorridos com a contratação dos 
financiamentos do Grupo são reconhecidos ao longo 
da duração do contrato de financiamento, de acordo 
com o método da taxa de juro efectiva.

as at 31 december 2012, the Group had credit lines 
that had been agreed upon and contracted, but which 
remained unused. these loans amounted to roughly 
26,065,000 euros and were contracted under the 
scope of the project finance / Refinancing taken out 
in 2008.

finance leases 

the amount recorded under the item “finance leases” 
reflects the responsibilities associated with the 
financial leasing contracts signed for the acquisition 
of vehicles that are used by GeneRG serviços de 
engenharia e Gestão, lda.

repayaBle investment Grants

the item “Repayable investment grants” refers to the 
funds obtained by GeneRG ventos de proença-a-
nova, for the amount of 5,009,457 euros, in the form 
of repayable investment grants.

costs incurred with refinancinG 
operation

this item shows the expenses incurred with the 
Group’s signing of finance agreements, which are 
recognised throughout their duration, in accordance 
with the effective interest rate method.

derivados de coBertura

a 31 de dezembro de 2012 e 2011 esta rubrica tinha 
a seguinte composição:

hedGe derivatives

as at 31 december 2012 and 2011, this item had the 
following breakdown:

20.
OUTROS 
PASSIVOS 
FINANCEIROS 
other finanCial 
liabilitieS     12 11

Justo valor dos swaps taxa de juro – não corrente 79 456 216 56 840 582 
fair value of interest rate swaps – non-current  

Juros corridos / realizados - 448 882 
interest accrued / paid  

outros passivos financeiros não correntes 79 456 216 57 289 464 
other non-current financial liabilities  

Juros corridos / realizados 658 253 - 
interest accrued / paid  

outros passivos financeiros correntes 658 253 - 
other current financial liabilities  
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a informação detalhada das características e valor dos 
swaps contratados é como se detalha em seguida:

o justo valor do “swap” foi, à data de cada balanço, 
determinado por avaliação efectuada pela entidade 
bancária com a qual esse derivado foi contratado. 
a determinação do justo valor deste instrumento 
financeiro teve por base a actualização para a data 
de relato dos “cash-flows” futuros correspondentes 
á diferença entre a taxa de juro a pagar pelo Grupo 
à contraparte do derivado e a taxa de juro variável 
a receber pelo Grupo da contraparte do derivado 
sendo que esta taxa de juro variável corresponde 
à taxa de juro indexante contratada com a 
entidade que concedeu o financiamento. foram 
adicionalmente efectuados, pelo departamento  
de planeamento e controlo de gestão, testes ao 
justo valor deste instrumento financeiro derivado,  
no sentido de revalidar o justo valor determinado por 
aquela entidade.

o justo valor deste “swap” de taxa de juro, foi 
registado no passivo a crédito da rubrica “outros 
passivos financeiros” por contrapartida da rubrica 
de “outras reservas” no capital próprio, por 
cumprir com as regras definidas para efeitos de 
contabilidade de cobertura, tendo sido considerado 
também o efeito dos impostos diferidos associados 
cujo montante ascende em 31 de dezembro  
de 2012 a 21.508.365 euros (nota 8).

the detailed breakdown of the characteristics and 
value of the swaps taken out is as follows:

the swaps are stated at their fair value at the balance 
sheet date, determined by the valuation made by 
the bank entities with which the interest swaps 
were contracted. the computation of the fair value 
of these financial instruments was made taking into 
consideration the actualisation to the balance sheet 
date of the future cash flows relating the difference 
between the interest rate to be paid by the Group to 
the bank entity with which the swap was negotiated 
and the variable interest rate to be received by the 
Group from the bank entity that granted the loan. the 
management planning and control department also 
carried out tests on the fair value of this derivative 
financial instrument, in order to confirm the fair value 
determined by the bank entity.

the fair value of this interest rate swap was recorded 
in the liabilities as credit in favour of the item “other 
financial liabilities” as a counter-entry to the item 
“other reserves” in equity, in accordance with 
the rules established for the purposes of hedge 
accounting, with the effect of the associated deferred 
taxes having also been taken into account. as at 
31 december 2012, the associated deferred taxes 
amounted to 21,508,365 euros (note 8).

entidade valor período taxas a receBer Justo valor Justo valor 
entity de referÊncia de paGamento / a paGar em 31.12.2012 em 31.12.2011 
 reference value payment period interest rates fair value as at fair value as at 
   receivaBle / payaBle 31.12.2012 31.12.2011 

GRupo GeneRG 51 730 761 28-nov-2008 a 15-Jun-2026 euR 6m / 4 01% (8 746 735) (6 361 259)

GRupo GeneRG 77 596 141 28-nov-2008 a 15-Jun-2026 euR 6m / 4 01% (8 746 735) (9 541 889)

GRupo GeneRG 51 730 760 28-nov-2008 a 15-Jun-2026 euR 6m / 4 01% (13 781 181) (6 361 259)

GRupo GeneRG 81 505 952 28-nov-2008 a 15-Jun-2026 euR 6m / 4 01% (13 120 103) (10 022 672)

GRupo GeneRG 123 606 515 28-nov-2008 a 15-Jun-2026 euR 6m / 4 01% (20 899 624) (15 199 720)

GRupo GeneRG 21 405 226 10-Jul-2009 a 15-deZ dec-2024 euR 6m / 3 57% (2 824 080) (1 911 388)

GRupo GeneRG 6 643 212 15-nov-2010 a 15-Jun-2024 euR 6m / 2 80% (571 956) (277 421)

eneop 2 (a) 762 856 08-fev feb-10 a 15-deZ-23 euR 6m / 3 495% (152 571) (100 696)

eneop 2 (a) 12 092 102 08-maR -10 a 15-Jun-25 euR 6m / 3 67% (2 418 420) (1 641 812)

eneop 2 (a) 2 828 300 08-fev feb-10 a 15-deZ dec-21 euR 6m / 3 495% (565 660) (374 247)

eneop 2 (a) 2 184 574 08-fev feb-10 a 15-deZ dec-22 euR 6m / 3 495% (436 915) (286 977)

eneop 2 (a) 3 845 256 08-fev feb-10 a 15-Jun-24 euR 6m / 3 53% (769 051) (505 974)

eneop 2 (a) 2 159 900 08-fev feb-10 a 15-Jun-24 euR 6m / 3 495% (431 980) (280 878)

eneop 2 (a) 1 958 018 08-fev feb-10 a 15-Jun-24 euR 6m / 3 495% (391 604) (254 319)

eneop 2 (a) 10 957 056 08-fev feb-10 a 15-deZ dec-24 euR 6m / 3 53% (2 191 411) (1 441 681)

eneop 2 (a) 1 530 248 08-fev feb-10 a 15-Jun-23 euR 6m / 3 53% (306 050) (200 489)

eneop 2 (a) 2 660 629 08-fev feb-10 a 15-deZ dec-24 euR 6m / 3 495% (532 126) (343 894)

eneop 2 (a) 1 731 246 08-fev feb-10 a 15-Jun-24 euR 6m / 3 495% (346 249) (226 171)

eneop 2 (a) 11 118 828 08-fev feb-10 a 15-deZ dec-24 euR 6m / 3 67% (2 223 765) (1 507 836)

 461 590 689   (79 456 216) (56 840 582)

(a) estes montantes encontram-se proporcionalizados de acordo com a percentagem de controlo atribuível ao Grupo.
(a) these amounts have been rendered proportional to the percentage of control that is attributable to the Group.
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em 31 de dezembro de 2012 e 2011, a rubrica  
de “fornecedores” detalha-se como segue:

em 31 de dezembro de 2012 e 2011, a rubrica de 
“outras contas a pagar” detalhava-se como segue:

a rubrica de “fornecedores de investimento” refere-se, 
essencialmente, aos valores relativos à aquisição de 
equipamentos de produção e relacionados, bem como 
outros materiais incorporados nos activos fixos do 
Grupo. destacam-se nestes, os equipamentos dos 
parques eólicos da enop2 em construção.

o saldo da rubrica de “acréscimos de gastos – 
manutenção e reparação” respeita, essencialmente, 
aos gastos incorridos e não facturados dos 
contratos de prestação de serviços de manutenção 
e conservação dos equipamentos de produção dos 
aproveitamentos energéticos.

as at 31 december 2012 and 2011, the item 
“suppliers” had the following breakdown:

as at 31 december 2012 and 2011, the item “other 
accounts payable” had the following breakdown:

the item “suppliers of investments” refers mainly 
to the amounts invoiced for the acquisition of 
production and related equipment, as well as other 
materials incorporated into the Group’s fixed assets. 
among these, attention is drawn in particular to the 
wind farms of eneop 2, which are already under 
construction.

the item “accrued expenses – maintenance and 
repairs” essentially relates to the expenses incurred 
and not invoiced with the contracts for the rendering 
of services of maintenance and conservation of the 
production equipment at power plants.

21.
FORNECEDORES
SuPPlierS

22.
OUTRAS  
CONTAS A PAGAR
other aCCountS 
Payable

 Grupo GenerG impacto eneop 2 (20%) total 
 GenerG Group impact eneop 2 (20%) total

     

 12 11 12 11 12 11
corrente current      

fornecedores - não Grupo 867 949  2 126 343  1 702 456  343 019  2 570 405  2 469 361 
suppliers - non-Group

fornecedores em recepção e conferência 1 164 175  60 139  2 624 776  2 834 335  3 788 951 2 894 474  
suppliers - received and checked

 2 032 124  2 186 482  4 327 232  3 177 354  6 359 356  5 363 835 

 Grupo GenerG impacto eneop 2 (20%) total 
 GenerG Group impact eneop 2 (20%) total

     

 12 11 12 11 12 11
fornecedores de investimentos 55 495 452 595 1 656 370 3 496 492 1 711 865 3 949 087 
suppliers of investments

credores por acréscimos de gastos       
creditors through accrued expenses

pessoal staff 546 230 482 906 - - 546 230 482 906

manutenção e conservação 195 525 494 444 - - 195 525 494 444 
maintenance and conservation

outros others 718 568 798 510 908 453 2 251 615 1 627 021 3 050 125

 1 460 323 1 775 860 908 453 2 251 615 2 368 776 4 027 475

facturas em recepção e conferência 17 761 - - - 17 761 - 
invoices being received and checked

credores diversos sundry creditors 1 004 769 945 735 218 033 191 744 1 222 802 1 137 479

outras contas a pagar 2 538 348 3 174 190 2 782 856 5 939 851 5 321 204 9 114 041  
other accounts payable
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o saldo da rubrica de “credores diversos” refere-se, 
essencialmente, a montantes por liquidar no quadro 
das contrapartidas devidas, por imposição legal 
ou protocolar, aos municípios onde se encontram 
instalados os equipamentos de produção do Grupo.

a natureza dos saldos é, na totalidade, corrente, uma 
vez que o desembolso destes passivos deverá ocorrer 
no início do exercício subsequente.

the item “sundry creditors” essentially refers 
to the amounts payable under the scope of the 
considerations due, through legal or contractual 
obligations, to the municipalities where the 
company’s production equipment is installed.

all balances are current in nature, since the 
disbursement of these liabilities is only due to take 
place at the beginning of the subsequent year.

o montante das vendas e prestações de serviços 
reconhecido na demonstração dos resultados 
consolidada, é detalhado como segue:

em 31 de dezembro de 2012 e 2011, o saldo  
da rubrica está relacionado, essencialmente, com  
a venda de projectos, peças de reserva  
e equipamentos e bens similares.

as “outras prestações de serviços” resultam, 
essencialmente, de serviços de engenharia prestados 
a terceiros. todas as prestações de serviços foram 
efectuadas no mercado nacional.

the amount for the provision of services recognised 
in the consolidated profit and loss account had the 
following breakdown:

as at 31 december 2012 and 2011, the balance of 
this item related essentially to the sale of projects, 
spare parts and equipment, and similar goods.

“other services rendered” essentially resulted from 
the engineering services provided to third parties. 
all services rendered were provided on the national 
market.

23.
VENDAS E 
PRESTAÇÃO  
DE SERVIÇOS
SaleS and ProviSion  
of ServiCeS

24.
CUSTO DAS 
MERCADORIAS 
VENDIDAS 
E MATÉRIAS 
CONSUMIDAS
CoSt of goodS 
Sold and materialS 
ConSumed

 Grupo GenerG impacto eneop 2 (20%) total 
 GenerG Group impact eneop 2 (20%) total

     

 12 11 12 11 12 11
vendas de electricidade electricity sales      

aproveitamentos eólicos 103 815 146 92 674 620 29 177 174 20 932 681 132 992 319 113 607 301
Wind farms

aproveitamentos hídricos 5 387 535 6 649 159 - - 5 387 535 6 649 159
Hydroelectric power plants

aproveitamentos solares 10 476 584 9 141 228 - - 10 476 584 9 141 228
solar power plants

energia Reactiva Reactive energy (73 139) - - - (73 139) -

perdas exploração operating losses 84 464 - - - 84 464 -

 119 690 589 108 465 007 29 177 174 20 932 681 148 867 763 129 397 688
     

prestação de serviços services rendered      

outras prestações de serviços 1 176 623 737 544 (201 025) (146 709) 975 598 590 835
other services rendered 

 120 867 212 109 202 551 28 976 150 20 785 972 149 843 362 129 988 523
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os valores apresentados como “trabalhos para a 
própria entidade” são como segue:

o detalhe da rubrica de “fornecimentos e serviços 
externos” é como segue

os valores apresentados resultam da capitalização  
de despesas como parte da construção/produção  
de activos fixos, no quadro das políticas 
contabilísticas do Grupo.

o saldo da rubrica de “conservação e reparação” 
inclui os gastos incorridos com os serviços  
de manutenção dos equipamentos de produção  
de energia em actividade.

o montante registado na rubrica de “contrapartidas” 
respeita aos montantes devidos aos municípios nos 
quais se encontram instalados os equipamentos de 
produção, em função da facturação de energia nos 
períodos apresentados.

the amounts presented as “Work done for own 
company” are as follows:

the item “external supplies and services” had the 
following breakdown:

these amounts result from the capitalisation of 
expenses as part of the construction/production of 
fixed assets, under the framework of the Group’s 
accounting policies.

the conservation and repair costs incurred in the 
periods presented relate mainly to the services of 
maintaining the electricity generating equipment in 
working order.

the amounts recorded under the item 
“considerations due” relate to the amounts owed 
to the municipalities where the Group’s production 
equipment is installed, in keeping with the energy 
turnover in the periods presented.

25.
TRABALHOS 
PARA A PRÓPRIA 
ENTIDADE
work done  
for own ComPany

26.
FORNECIMENTOS 
E SERVIÇOS 
ExTERNOS
external SuPPlierS  
and ServiCeS

 Grupo GenerG impacto eneop 2 (20%) total 
 GenerG Group impact eneop2 (20%) total

     

 12 11 12 11 12 11
trabalhos para a própria entidade 729 196 971 824 138 448 266 072 867 644 1 237 896 
Work done for own company

 729 196 971 824 138 448 266 072 867 644 1 237 896

 Grupo GenerG impacto eneop 2 (20%) total 
 GenerG Group impact eneop2 (20%) total

     

 12 11 12 11 12 11
conservação e reparação 9 249 865 8 751 825 1 719 165 870 067 10 969 030 9 621 891 
conservation and repair

contrapartidas considerations due 2 741 304 2 478 064 654 685 523 317 3 395 989 3 001 381

Rendas e alugueres Rents and leases 1 683 546 1 646 197 659 674 427 795 2 343 220 2 073 992

trabalhos especializados specialised works 1 285 442 1 175 819 884 613 707 397 2 170 055 1 883 215

seguros insurance 1 465 987 1 814 664 404 730 285 816 1 870 717 2 100 480

Honorários fees 265 175 299 902 11 450 13 153 276 625 313 055

outros others 1 212 605 1 253 850 204 431 13 367 1 417 036 1 267 217

fornecimentos e serviços externos 17 903 924 17 420 320 4 538 748 2 840 912 22 442 672 20 261 232
external supplies and services
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o detalhe dos “Gastos com pessoal” em 31  
de dezembro de 2012 e 2011 é como segue:

as at 31 december 2012 and 2011, “staff costs” had 
the following breakdown:27.

GASTOS  
COM PESSOAL
Staff CoStS

o montante registado na rubrica de “Rendas  
e alugueres” respeita aos gastos incorridos com  
a ocupação dos terrenos onde estão instalados  
os equipamentos de produção do Grupo.

o saldo da rubrica de “seguros” respeita aos gastos 
incorridos com o seguro dos equipamentos  
de produção em actividade, responsabilidade civil  
do Grupo e perdas de exploração e também aos 
gastos com seguros de viaturas do Grupo.

the amounts presented as “Rents and leases” relate 
to the costs incurred in the periods presented with the 
occupation of the land where the Group’s production 
equipment is installed.

the balance of the item “insurance” relates to 
the expenses incurred with the insurance of the 
production equipment in activity, the Group’s third 
party liability and operating losses, and also to the 
Group’s expenditure on vehicle insurances.

 Grupo GenerG impacto eneop 2 (20%) total 
 GenerG Group impact eneop2 (20%) total

     

 12 11 12 11 12 11
remunerações regulares      
regular remunerations

vencimentos dos orgãos sociais 1 071 960 763 926 - - 1 071 960 763 926 
Remuneration of governing bodies

vencimentos do pessoal staff salaries 2 324 757 2 317 256 35 304 30 450 2 360 061 2 347 706

outras others 43 583 89 700 - - 43 583 89 700

 3 440 300 3 170 882 35 304 30 450 3 475 603 3 201 332

prémios e outros benefícios       
Bonuses and other benefits

prémios atribuídos aos orgãos sociais 894 999 900 000 - - 894 999 900 000 
bonuses awarded to governing bodies

prémios atribuídos ao pessoal 387 130 384 825 - - 387 130 384 825 
bonuses awarded to staff

outros  others 152 851 114 427 - - 152 851 114 427

 1 434 980 1 399 252 - - 1 434 980 1 399 252

encargos sociais social charges 565 986 526 469 7 203 5 646 573 189 532 115

outros gastos other expenses      

seguros insurance 142 719 141 607 905 697 143 624 142 305

formação training 13 613 12 518 - - 13 613 12 518

Gastos de acção social 5 350 5 499 - - 5 350 5 499 
expenses with social action

outros others 19 173 7 183 - - 19 173 7 183

 180 855 166 807 905 697 181 759 167 505

Gastos com pessoal staff costs 5 622 120 5 263 411 43 411 36 793 5 665 531 5 300 204
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as rubricas de “outros rendimentos e ganhos”  
e de “outros gastos e perdas” em 31 de dezembro 
de 2012 e 2011, detalham-se como segue:

em 31 de dezembro de 2012 e 2011, as 
amortizações do exercício detalham-se como segue:

as at 31 december 2012 and 2011, the items “other 
income and gains” and “other expenses and losses” 
had the following breakdown:

as at 31 december 2012 and 2011, amortisations for 
the year had the following breakdown:

28.
OUTROS 
RENDIMENTOS 
E GANHOS E 
OUTROS GASTOS 
E PERDAS
other inCome  
and gainS and other 
exPenSeS and loSSeS

29.
AMORTIzAÇÕES 
DO ExERCÍCIO
amortiSationS  
for the year

 Grupo GenerG impacto eneop 2 (20%) total 
 GenerG Group impact eneop2 (20%) total

     

 12 11 12 11 12 11
outros rendimentos e ganhos      
other income and gains

Reconhecimento de subsídios ao investimento 2 696 871 2 854 149 - - 2 696 871 2 854 149 
Recognition of investment grants

alienação de investimentos fíxos 56 721 73 583 - - 56 721 73 583 
disposal of fixed investments

cedência de infraestruturas 335 985 335 985 (67 197) (69 209) 268 788 266 776 
assignment of infrastructures

outros rendimentos  other income 617 382 788 452 1 306 862 618 688 789 315

 3 706 959 4 052 169 (65 891) (68 347) 3 641 068 3 983 822

outros gastos e perdas       
other expenses and losses

donativos  donations 64 536 65 589 - 1 000 64 536 66 589

impostos e taxas  taxes 56 150 37 228 176 975 9 658 233 125 46 886

alienações e abates de activos fixos 19 430 593 811 - - 19 430 593 811 
disposals and write-offs of fixed assets

outros  others 150 426 156 754 492 623 444 496 643 049 601 250

 290 542 853 382 669 598 455 154 960 140 1 308 537

    12 11
amortizações do exercício - activos fixos tangíveis (nota 5) 45 010 008 43 082 736 
amortisations for the year - tangible fixed assets (note 5)  

amortizações do exercício - activos intangíveis (nota 6) 3 666 262 6 214 742 
amortisations for the year - intangible assets (note 6)  

Regularização de amortizações adjustment of amortisations (204 163) -

Gastos/ reversões de depreciação e de amortização 48 472 106 49 297 478
expenses/reversals of depreciation and amortisation 
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o detalhe dos juros e rendimentos e gastos similares 
dos exercícios de 2012 e 2011 é como segue:

o saldo da rubrica de “Juros obtidos – financiamentos 
concedidos” respeita, essencialmente, ao empréstimo 
concedido pelo Grupo ao nip novenergia ii italian 
portfolio. este financiamento foi remunerado a uma 
taxa de mercado.

o saldo da rubrica de “Juros suportados – 
financiamentos bancários” inclui os gastos suportados 
com os diversos financiamentos que o Grupo 
GeneRG contratou junto da banca, nomeadamente:

.  project finance / refinanciamento do Grupo 
GeneRG, englobando as empresas hídricas e 
eólicas do Grupo;

.  project finance da GeneRG sol do alentejo;

.  project finance da GeneRG sol do alentejo 2;

.  financiamento para o fundo de inovação da 
eneop 2;

.  project finance da eneop 2.

as at 31 december 2012 and 2011, amortisations for 
the year had the following breakdown:

interest and similar income and expenses for 2012 
and 2011 had the following breakdown:

the balance off the item “interest earned – bank 
loans” essentially relates to the loan granted by the 
Group to nip novenergia ii italian portfolio. this loan 
was remunerated at a market rate.

the balance of the item “interest paid – bank loans” 
includes the costs incurred with the various forms of 
finance that the GeneRG Group took out with the 
banks, namely:

.  project finance/refinancing of the GeneRG Group, 
including the Group’s hydroelectric and wind power 
companies;

.  project finance of GeneRG sol do alentejo;

.  project finance of GeneRG sol do alentejo 2;

.  finance for the eneop 2 innovation fund;

.  project finance of eneop 2

30.
jUROS  
E RENDIMENTOS 
E GASTOS 
SIMILARES
intereSt and Similar 
inCome and exPenSeS

 Grupo GenerG impacto eneop 2 (20%) total 
 GenerG Group impact eneop2 (20%) total

     

 12 11 12 11 12 11
Juros e rendimentos similares      
interest and similar income

Juros obtidos - financiamentos concedidos 868 166 233 120 - - 868 166 233 120 
interest earned - loans granted 

Juros obtidos - aplicações financeiras  
e depósitos 1 201 246 3 591 911 237 130 145 137 1 438 376 3 737 048 
interest earned - financial investments 
and bank deposits

outros rendimentos financeiros 3 756 2 419 - - 3 756 2 419 
other financial income

 2 073 168 3 827 449 237 130 145 137 2 310 298 3 972 586

Juros e gastos similares      
interest and similar expenses

Juros suportados - financiamentos bancários 15 870 917 18 244 215 2 780 485 2 370 521 18 651 402 20 614 736 
interest paid – bank loans

Juros suportados - derivados de cobertura 11 232 824 10 684 309 1 749 795 1 710 703 12 982 619 12 395 012 
interest paid – Hedge derivatives

leasings financeiros  finance leases 72 172 61 130 - - 72 172 61 130

Juros de descobertos bancários 258 333 257 627 - - 258 333 257 627 
interest on bank overdrafts

montagem de refinanciamento 1 193 381 1 235 488 - - 1 193 381 1 235 488 
Refinancing operations

outros juros  other interest 139 281 129 898 73 141 38 682 212 422 168 580

 28 766 908 30 612 667 4 603 421 4 119 906 33 370 329 34 732 573
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o saldo da rubrica de “Juros suportados – derivados 
de cobertura” refere-se aos juros corridos de swaps 
de cobertura de risco de cash flow associado ao 
risco de taxa variável dos financiamentos referidos no 
parágrafo acima.

o saldo da rubrica de “leasings financeiros” reflecte 
os gastos financeiros associados aos contratos de 
leasing automóvel das empresas do Grupo.

o montante considerado na rubrica de “montagem 
de refinanciamento” reflecte o reconhecimento 
nos resultados do exercício dos gastos incorridos 
aquando da contratação dos financiamentos referidos 
nos parágrafos anteriores. de acordo com as 
políticas contabilísticas já apresentadas, estes gastos 
são mantidos no balanço e reconhecidos durante o 
período de vigência dos financiamentos, de acordo 
com o método da taxa de juro efectiva.

the item “interest paid – Hedge derivatives” refers 
to the interest accrued from the interest rate swaps 
of the cash flow hedge associated with the variable 
rate risk of the finance referred to in the previous 
paragraph.

the balance of the item “finance leases” reflects the 
financial expenses associated with the vehicle leasing 
agreements of the Group’s companies.

the amount considered under the item “Refinancing 
operations” reflects the recognition in the income for 
the year of the expenses incurred when taking out 
the finance referred to in the previous paragraphs. 
in accordance with the accounting policies already 
presented, these expenses are maintained in the 
balance sheet and recognised during the validity 
period of the finance agreements, using the effective 
interest rate method.

em 2012 não foram efectuadas quaisquer 
distribuições de dividendos aos seus accionistas. 
em 2011, o Grupo distribuiu aos seus accionistas 
21.000.000 euros de reservas livres constituídas em 
exercícios anteriores.

em 2012, o Grupo apresenta, na rubrica  
de “fornecimentos e serviços externos”, um montante 
que ascende a aproximadamente 15,1 milhões  
de euros (14,3 milhões de euros em 31 de dezembro  
de 2011), sendo estes montantes de carácter 
recorrente. estes gastos fixos resultam  
de responsabilidades assumidas com contratos 
de manutenção, seguros, direitos de superfície 
e contrapartidas (imposição legal), que foram 
estabelecidos, na sua maioria, para a duração da 
exploração, e nos quais o Grupo incorrerá anualmente, 
durante o período de exploração dos aproveitamentos.

o Grupo espera que este valor, constituído por 
componentes fixas e variáveis, dos compromissos 
assumidos e imposições legais, e cuja evolução 
depende de diversos factores produtivos (incluindo, 
mas não se limitando, ao nível de actividade do 
parque) se vença anualmente por valores similares, 
actualizados por valores próximos do ipc.

in 2012, no dividends were distributed to the 
Group’s shareholders. in 2011, the Group distributed 
dividends to its shareholders of 21,000,000 euros of 
free reserves set up in previous years.

in 2012, the Group’s accounts show an amount of 
roughly 15.1 million euros (14.3 million euros at 31 
december 2011), recorded under the item “external 
supplies and services”. such amounts are recurrent in 
nature and reflect the fixed expenses resulting from 
undertakings made with contracts for maintenance, 
insurance, development Rights and compensations 
(a legal imposition), which were mainly established 
for the duration of operations, and which are incurred 
annually by the Group during the operating period of 
its plants.

the company expects this figure (consisting of fixed 
and variable components) of the commitments that 
it has entered into and their legal impositions, and 
whose evolution depends on various production 
factors (including, but not limited to, the level of 
activity of its plant and equipment), to amount each 
year to similar sums, updated by amounts close to the 
consumer price index.

31.
DIVIDENDOS
dividendS

32.
COMPROMISSOS
CommitmentS
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passivos continGentes

em 31 de dezembro de 2012 e 2011, o Grupo 
apresenta os seguintes passivos contingentes, 
decorrentes de garantias bancárias prestadas:

em 31 de dezembro de 2012, o Grupo tem processos 
fiscais em fase de contestação, sendo entendimento 
do conselho de administração que os montantes que 
constam das notificações não são devidos.

verifica-se ainda a existência de processos judiciais 
em curso, sendo que é provável que o Grupo venha 
a incorrer em algumas despesas, pelo que foi 
reconhecida em exercícios anteriores uma provisão  
de 100.000 euros.

 o conselho de administração não tem conhecimento 
de quaisquer outros eventos passados, que possam 
resultar, com impacto material, em encargos futuros 
para o Grupo, à data da divulgação das presentes 
demonstrações financeiras consolidadas.

activos continGentes

a administração não tem conhecimento de quaisquer 
outros eventos passados, que possam resultar, com 
impacto material, em benefícios económicos futuros 
para o Grupo, à data da divulgação das presentes 
demonstrações financeiras consolidadas.

continGent liaBilities

as at 31 december 2012 and 2011, the company 
presented the following contingent liabilities, arising 
from bank guarantees provided:

em 31 de dezembro de 2012, o Grupo tem 
processos fiscais em fase de contestação, sendo 
entendimento do conselho de administração que os 
montantes que constam das notificações não são 
devidos.

verifica-se ainda a existência de processos judiciais 
em curso, sendo que é provável que o Grupo venha 
a incorrer em algumas despesas, pelo que foi 
reconhecida em exercícios anteriores uma provisão 
de 100.000 euros.

 o conselho de administração não tem conhecimento 
de quaisquer outros eventos passados, que possam 
resultar, com impacto material, em encargos futuros 
para o Grupo, à data da divulgação das presentes 
demonstrações financeiras consolidadas.

activos continGentes

a administração não tem conhecimento de quaisquer 
outros eventos passados, que possam resultar, com 
impacto material, em benefícios económicos futuros 
para o Grupo, à data da divulgação das presentes 
demonstrações financeiras consolidadas.

33.
CONTINGÊNCIAS
ContingenCieS

por conta da empresa Beneficiário oBJecto 12 11
Generg serviços de engenharia e Gestão Galp energia plano de cartões de combustível 2 494 2 494

Generg sGps dGi lisboa Garantia de execução fiscal  665 188 665 188

Generg sGps iapmei poe / mape 729 135 833 297

Generg sGps Galp energia plano de cartões de combustível 25 000 25 000

Generg ventos da beira baixa direcção-Geral de energia e Geologia capacidade de cumprimento da obrigação lote 3 625 000 625 000

Generg ventos de trancoso dGi Guarda Garantia de execução fiscal  626 010 507 550

Generg ventos do caramulo dGi viseu Garantia de execução fiscal  588 132 1 793 096

megavento dGi viseu Garantia de execução fiscal  170 377 352 283

eneop 2 (a) edp - distribuição energia  sa constr. insfra-estruturas eléctricas de ramais 130 729 254 061

eneop 2 (a) edp - infraestruturas  sa constr. insfra-estruturas eléctricas 10 328 10 328

eneop 2 (a) município de lamego constr. acessos urbanização parque eólico fonte mesa ii 683 683

eneop 2 (a) banco europeu de investimento financiamento bancário 26 027 180 58 932 164

   29 600 257 64 001 144 

(a) estes montantes encontram-se proporcionalizados de acordo com a percentagem de controlo atribuível ao Grupo.
(a) these amounts have been rendered proportional to the percentage of control that is attributable to the Group.
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durante os exercícios de 2012 e 2011 não foram 
atribuídos ao Grupo quaisquer subsídios ou incentivos 
relacionados com matérias ambientais.

não foram também reconhecidos nesses períodos 
quaisquer rendimentos ou gastos relacionados com 
estas matérias.

o Grupo não tem reflectido nas suas contas 
quaisquer activos ou passivos, nem é conhecedora 
de quaisquer activos ou passivos contingentes 
que possam vir a afectar as contas do Grupo em 
exercícios futuros.

foram incluídas nestas demonstrações financeiras 
consolidadas, pelo método da consolidação integral 
a empresa-mãe, GeneRG, sGps, s.a. e todas as 
suas subsidiárias detidas directa ou indirectamente.

para além destas, foi consolidado pelo método 
proporcional o investimento na entidade 
conjuntamente controlada, ou seja, o Grupo eneop. 
o Grupo eneop é composto pela eneop- eólicas 
de portugal, s.a. que por sua vez detém 100% 
da eneop 2 – exploração de parques eólicos, 
s.a. (projecto eólico) e 100% da eneop 3 – 
desenvolvimento de projecto industrial, s.a. (projecto 
industrial), e as respectivas subsidiárias.

apesar da GeneRG expansão, entidade detida 
a 100% pela GeneRG, sGps, s.a., deter uma 
participação financeira directa na eneop – eólicas 
de portugal, s.a., por via do acordo assinado entre 
os accionistas a percentagem detida nesta entidade 
equivale exclusivamente à quota-parte no negócio 
detido pela eneop 2. desta forma o Grupo GeneRG 
apenas consolida proporcionalmente nas suas 
demonstrações financeiras a proporção dos saldos  
e transacções controlados pela GeneRG, na entidade 
eneop 2 e nas suas subsidiárias.

apresenta-se abaixo o resumo das principais 
componentes das demonstrações financeiras da 
eneop 2 em 31 de dezembro de 2012 e 2011, e a 
quota-parte integrada nas demonstrações financeiras 
consolidadas:

following the full consolidation method, these 
consolidated financial statements include the parent 
company, GeneRG, sGps, s.a., and all the 
subsidiary companies held directly or indirectly thereby.

furthermore, the investments in jointly controlled 
entities, or, in other words, in the eneop Group, are 
also consolidated using the proportional method. the 
eneop Group is composed of eneop – eólicas 
de portugal, s.a., which in turn holds 100% of 
eneop 2 – exploração de parques eólicos, s.a. 
(the wind power project) and 100% of eneop 
3 – desenvolvimento de projecto industrial, s.a. 
(the industrial project), and the respective subsidiary 
companies.

although GeneRG expansão, which is held 100% 
by GeneRG, sGps, s.a., has a direct financial 
investment in eneop – eólicas de portugal, 
s.a., through the agreement signed between the 
shareholders, the percentage of the shareholding in 
that company is exclusively equivalent to the share 
in the business held by eneop 2. the GeneRG 
Group therefore only proportionally consolidates in its 
financial statements the proportion of the balances and 
transactions controlled by GeneRG, in eneop 2 and 
its subsidiary companies.

presented below is a summary of the main 
components of the financial statements of eneop 2 
as at 31 december 2012 and 2011, and the part that 
is included in the consolidated financial statements:

during the economic periods ending on 31 december 
2012 and 2011, no subsidies or incentives relating to 
environmental matters were awarded to the Group.

nor was any income or expenditure related with these 
matters recognised in these same periods.

the Group has no assets or liabilities reflected in 
these accounts, nor is it aware of any contingent 
assets or liabilities that may affect the Group’s 
consolidated accounts in future years.

34.
MATÉRIAS 
AMBIENTAIS
environment matterS

35.
EMPRESAS 
CONSOLIDADAS
ConSolidated 
ComPanieS
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 12 11
 eneop 2 saldos inteGrados eneop 2 saldos inteGrados 
 eneop 2 por consolidação eneop 2 por consolidação 
  proporcional  proporcional 
  Balances Joined toGether  Balances Joined toGether 
  throuGh proportional  throuGh proportional 
  consolidation  consolidation 

Balanço Balance sheet

activos não corrente   1 125 880 826 225 176 165 1 011 219 312 202 246 492 
non-current assets

activos corrente current assets 191 186 278 38 237 256 160 352 880 33 867 946

 1 317 067 104 263 413 421 1 171 572 192 236 114 438

passivo não corrente non-current liabilities 1 149 162 892 229 832 578 812 354 928 162 470 986

passivos corrente current liabilities 146 786 149 29 357 230 344 896 389 68 979 278

 1 295 949 041 259 189 808 1 157 251 317 231 450 263

capital próprio equity 21 118 063 4 223 613 14 320 875 4 664 175

demonstração dos resultados   
profit and loss account    

Rendimentos income 147 076 007 29 415 201 105 393 398 21 078 680

Gastos expenditure (132 727 669) (26 545 534) (98 180 705) (19 636 141)

resultado líquido net profit 11 373 235 2 274 647 5 435 973 1 087 195

% participação detida % of shareholding 17,98% 20% 17,98% 20%

variação do perímetro

em 2012 verificou-se a entrada da sociedade 
Gravitangle, fotovoltaica, lda., no perímetro  
do Grupo GeneRG.

sempre que considerado relevante, em cada nota do 
presente anexo, incluiu-se detalhe da contribuição 
da eneop 2 exploração de parques eólicos, 
consolidada proporcionalmente.

as empresas do Grupo GeneRG incluídas na 
consolidação à data de 31 de dezembro de 2012  
e 2011 são as seguintes:

variation of the perimeter

in 2012, the company Gravitangle, fotovoltaica, lda., 
entered the perimeter of the GeneRG Group.

Whenever it was considered relevant, in each of these 
notes annexed to the present report, details have 
been included of the contribution made by eneop 
2 exploração de parques eólicos, proportionally 
consolidated.

the companies of the GeneRG Group included in 
the consolidation as at 31 december 2012 and 2011 
were as follows:

ferreira do alenteJo 
central solar solar power plant
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   12
entidade participação consolidação activos passivos capital próprio rendimentos Gastos resultado 
entity shareholdinG consolidation assets liaBilities 31 dez 2012 income expenditure exercício 2012 

     equity   profit/loss 
     31 dec 2012   2012 

Generg - serviços de Gestão,  100% integral full 3 995 157 3 130 707 864 449 7 667 083 6 803 643 708 390 
soc. unipessoal, lda.

Generg novos desenvolvimentos, s.a. 100% integral full 10 456 910 9 307 158 1 149 752 2 638 663 658 635 1 988 144

Generg expansão, s.a. 100% integral full 150 078 404 155 253 923 (5 175 519) 5 967 395 8 952 008 (2 693 912)

Generg portfólio, sGps, s.a. 100% integral full 213 771 754 16 845 492 196 926 262 23 943 318 11 251 997 12 690 388

Hidrinveste, lda. 100% integral full 3 480 906 1 018 989 2 461 917 881 044 409 678 346 154

Hidroeléctrica do monte, lda. 100% integral full 1 948 488 1 444 583 503 905 647 852 302 736 253 153

sociedade exploradora 100% integral full 2 042 826 1 315 807 727 019 440 467 290 565 109 288 
de Recursos energéticos, lda.

sociedade Hidroeléctrica da Grela, lda. 100% integral full 1 774 648 997 263 777 385 319 746 289 136 24 387

Hidroeléctrica de manteigas 90% integral full 3 436 261 1 668 262 1 767 999 968 002 385 553 436 836

Generg - Gestão de projectos de energia, s.a. 100% integral full 6 833 100 5 047 214 1 785 886 2 337 471 1 058 750 934 424

Generg ventos de proença-a-nova, lda. 100% integral full 7 427 499 7 282 618 144 881 2 040 240 1 786 349 196 315

Generg ventos de viana, lda. 100% integral full 18 978 005 18 345 895 632 110 5 086 155 3 482 851 1 185 191

Generg ventos de sines, lda. 100% integral full 6 231 033 6 094 630 136 403 1 414 051 1 213 820 144 483

megavento, lda. 100% integral full 7 865 405 7 501 197 364 208 1 962 250 1 429 119 393 924

Generg ventos do caramulo, lda. 100% integral full 87 042 422 84 120 065 2 922 357 20 258 013 13 019 303 5 199 058

Generg ventos da Gardunha, lda. 100% integral full 138 900 998 134 073 675 4 827 323 32 195 266 18 748 674 9 748 326

Generventos do pinhal interior, lda. 100% integral full 126 989 672 118 578 495 8 411 177 34 985 698 20 517 644 10 423 723

ventos do seixo amarelo, lda. 90% integral full 12 749 201 12 852 288 (103 086) 2 655 347 2 275 249 354 729

Generg ventos de trancoso, s.a. 100% integral full 41 142 406 40 529 013 613 393 8 171 379 5 582 372 1 927 420

Generg sol do alentejo, soc. unipessoal, lda. 100% integral full 38 707 923 38 108 334 599 589 7 116 274 5 404 787 1 257 846

Generg sol do alentejo 2, soc. unipessoal, lda. 100% integral full 14 952 129 14 331 188 620 941 3 457 109 2 422 376 761 937

Generg ventos da beira-baixa,   100% integral full 33 213 34 927 (1 714) 76 6 128 (4 681) 
soc. unipessoal, lda.

Gravitangle - fotovoltaica unipessoal, lda.  100% integral full 988 371 983 731 4 640 40 720 41 199 (360)

eneop 2 - exploração de parques eólicos, s.a. (a) 20% proporcional 1 317 067 105 1 295 949 041 21 118 064 147 076 007 132 727 669 11 373 235 
  proportional

  11
entidade participação consolidação activos passivos capital próprio rendimentos Gastos resultado 

entity shareholdinG consolidation assets liaBilities 31 dez 2011 income expenditure exercício 2011 

     equity   profit/loss 
     31 dec 2011   2011 

Generg - serviços de Gestão,   100% integral full 3 534 805 3 378 746 156 059 6 353 238 6 170 832 74 095 
soc. unipessoal, lda.

Generg novos desenvolvimentos, s.a. 100% integral full 13 599 001 14 200 081 (601 080) 1 474 220 1 163 114 323 397

Generg expansão, s.a. 100% integral full 129 120 895 136 887 293 (7 766 398) 4 147 838 9 839 850 (5 011 925)

Generg portfólio, sGps, s.a. 100% integral full 226 908 599 23 561 004 203 347 595 19 153 221 12 020 943 7 131 650

Hidrinveste, lda. 100% integral full 3 628 170 1 063 323 2 564 847 1 152 955 552 579 442 228

Hidroeléctrica do monte, lda. 100% integral full 1 870 801 1 328 634 542 166 660 348 330 592 243 653

sociedade exploradora 100% integral full 2 011 313 1 205 103 806 210 517 137 322 658 143 235 
de Recursos energéticos, lda.

sociedade Hidroeléctrica da Grela, lda. 100% integral full 1 620 400 810 721 809 679 356 829 281 301 40 832

Hidroeléctrica de manteigas 90% integral full 3 334 812 1 353 953 1 980 859 1 226 450 410 991 612 969

Generg - Gestão de projectos de energia, s.a. 100% integral full 6 804 152 4 294 077 2 510 075 3 105 215 1 105 099 1 494 908

Generg ventos de proença-a-nova, lda. 100% integral full 8 281 262 7 792 313 488 949 1 981 826 1 641 766 250 883

Generg ventos de viana, lda. 100% integral full 20 206 423 19 019 565 1 186 858 4 826 964 3 380 243 1 061 038

Generg ventos de sines, lda. 100% integral full 6 039 638 5 640 967 398 671 1 347 035 1 145 847 169 583

megavento, lda. 100% integral full 7 386 698 6 819 585 567 114 1 763 456 1 382 364 321 063

Generg ventos do caramulo, lda. 100% integral full 84 708 709 80 350 248 4 358 460 17 790 484 12 848 211 3 609 131

Generg ventos da Gardunha, lda. 100% integral full 135 293 340 129 022 534 6 270 805 28 411 489 19 918 298 6 196 455

Generventos do pinhal interior, lda. 100% integral full 131 649 303 119 969 802 11 679 502 32 550 988 19 875 275 9 197 586

ventos do seixo amarelo, lda. 90% integral full 11 897 290 12 162 766 (265 476) 2 332 502 2 256 001 (15 033)

Generg ventos de trancoso, s.a. 100% integral full 40 917 806 39 819 879 1 097 927 7 192 368 5 630 368 1 171 524

Generg sol do alentejo, soc. unipessoal, lda. 100% integral full 40 435 269 42 022 697 (1 587 428) 6 669 095 5 924 095 541 414

Generg sol do alentejo 2, soc. unipessoal, lda. 100% integral full 18 593 865 18 518 378 75 488 2 721 662 2 348 691 275 609

Generg ventos da beira-baixa, soc. unipessoal, lda. 100% integral full 184 911 581 944 (397 033) 31 210 625 366 (445 638)

eneop 2 - exploração de parques eólicos, s.a. (a) 20% proporcional 1 180 572 192 1 157 251 317 23 320 875 105 393 398 98 180 705 5 435 973 
  proportional

(a) estes montantes encontram-se proporcionalizados de acordo com a percentagem de controlo atribuível ao Grupo.
(a) these amounts have been rendered proportional to the percentage of control that is attributable to the Group.
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a) natureza do relacionamento com as partes 
relacionadas: 

accionistas

lusenerg sGps, s.a. – o relacionamento entre 
o Grupo e a lusenerg, sGps, s.a. resulta 
essencialmente da distribuição de resultados via 
dividendos da primeira e da concessão e obtenção  
de financiamentos accionistas.

Gdf sueZ international Holdings b.v. –  
o relacionamento entre o Grupo e a Gdf suez resulta 
essencialmente da distribuição de resultados  
da empresa-mãe GeneRG, sGps, s.a.

suBsidiárias e outras partes 
relacionadas

consideram-se, igualmente, partes relacionadas,  
as seguintes:

i) empresas controladas directamente:

as seguintes empresas constituem o Grupo, pelo que 
todas as transacções e saldos entre elas se encontram 
eliminados no âmbito das contas consolidadas:

(a) nature of the relationship with the related 
parties: 

shareholders

lusenerg sGps, s.a. – the relationship between 
the GeneRG Group and lusenerg, sGps, s.a. 
essentially results from the distribution of profits via 
dividends from the first party and from the granting 
and obtaining of shareholder financing.

Gdf sueZ international Holdings b.v. – the 
relationship between the GeneRG Group and Gdf 
suez essentially results from the distribution of profits 
from the parent company, GeneRG, sGps, s.a.

suBsidiary companies  
and other related parties

the following entities are also considered to be 
related parties:

i) directly controlled companies:

the following companies constitute the GeneRG 
Group, so that all transactions and balances 
between them are eliminated under the scope of the 
consolidated accounts:

36.
PARTES 
RELACIONADAS 
related PartieS

   
empresas  companies

Generg sGps, s.a.

Generg - Gestão e projectos de energia, s.a.

Generg - serviços de engenharia e Gestão, soc. unipessoal, lda.

Generg expansão, s.a.

Generg novos desenvolvimentos, s.a.

Generg portfólio, sGps, s.a.

Generg ventos da Gardunha - energias Renováveis, lda.

Generg ventos de proença-a-nova - energias Renováveis, lda.

Generg ventos de sines - energias Renováveis, lda.

Generg ventos de trancoso - energias Renováveis, s.a.

Generg ventos de viana do castelo - energias Renováveis, lda.

Generg ventos do caramulo - energias Renováveis, lda.

Generventos do pinhal interior - energias Renováveis, lda.

Hidrinveste - investimentos energéticos, lda.

Hidroeléctrica de manteigas, lda.

Hidroeléctrica do monte, lda.

megavento - produção de electricidade, lda.

sociedade exploradora de Recursos energéticos, lda.

sociedade Hidroeléctrica da Grela, lda.

ventos do seixo amarelo - energias Renováveis, lda.

Generg sol do alentejo - energias Renováveis, soc. unipessoal, lda.

Generg sol do alentejo 2 - energias Renováveis, soc. unipessoal, lda.

Generg ventos da beira-baixa - energias Renováveis, soc. unipessoal, lda.

Gravitangle - fotovoltaica unipessoal, lda.
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ii) empresas controladas conjuntamente:

são ainda partes relacionadas as empresas detidas 
pelo Grupo eneop, nomeadamente as participadas 
pela eneop 2, no qual se incluem:

o relacionamento entre o Grupo e as entidades 
apresentadas inclui a prestação de serviços técnicos 
de apoio à instalação daqueles aproveitamentos 
eólicos, o financiamento da empresa eneop  
e a participação no conselho de administração  
desta última entidade

iii) pessoal chave da gestão da entidade

em fevereiro de 2012 foi nomeado novo conselho 
de administração e os novos Órgãos sociais.

o relacionamento entre o pessoal apresentado  
e o Grupo é resultante da sua participação, integral, 
nos órgãos sociais daquela, nomeadamente  
o conselho de administração e, neste âmbito, das 
remunerações por si auferidas.

as remunerações dos órgãos sociais em 2012  
e 2011 foram como segue:

ii) Jointly controlled companies:

the companies held by the eneop Group are also 
related parties, namely those in which eneop 2 has 
investments. these include:

the relationship between the GeneRG Group and 
the entities presented includes the rendering of 
technical support services for the installation of wind 
power plants, the financing of the company eneop 
and the participation in the board of directors of this 
latter entity.

iii) Key personnel in the management of the entity

in february 2012, a new board of directors and new 
Governing bodies were appointed.

the relationship between the key personnel 
presented and the Group results from their full 
participation in the governing bodies of that company, 
namely the board of directors, and from the 
remunerations that they receive for their involvement 
in this way.

in 2012 and 2011, the remuneration of the governing 
bodies was as follows:

   
empresas  companies

eneop 2 - exploração de parques eólicos, s.a.

eólica da coutada, s.a.

eólica da fraga, s.a

eólica da lomba, s.a.

eólica da serra das beiras, s.a.

eólica da terra do mato, s.a.

eólica da terra fria, s.a.

eólica de alvarrões, s.a.

eólica de salgueiros-Guilhado, s.a.

eólica do alto da lagoa, s.a.

eólica do alto da teixosa, s.a.

eólica do alto dos mouriscos, s.a.

eólica do alto douro, s.a.

eólica do bravo, s.a.

eólica do cachopo, s.a.

eólica do campanário, s.a.

eólica do carreço-outeiro, s.a.

eólica do cotão, s.a.

eólica do espigão, s.a.

eólica do monte das castelhanas, s.a.

eneop - eólicas de portugal, s.a.

   
 12 11
vencimentos salaries 1 113 942 853 626

prémios de desempenho performance bonuses 895 000 900 000

outros benefícios other benefits 152 851 114 427

 2 161 793 1 868 053
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(b) transacções e saldos pendentes 

durante o exercício, o Grupo apresenta as seguintes 
transacções com aquelas entidades:

(b) transactions and outstanding balances

during the year, the Group presented the following 
transactions with those entities:

    12 11
serviços prestados services rendered  

serviços de gestão management services 162 987  152 395 

serviços de manutenção maintenance services 187 854  178 776 

outros serviços other services 624 758  259 664 

 975 599  590 835 

vendas, prestações de serviços e outros rendimentos
sales, services and other income

os honorários totais facturados ao Grupo pela 
sociedade de Revisores oficiais de contas, 
ascenderam no exercício de 2012 a 77.000 euros,  
dos quais 57.000 euros são relativos à revisão oficial 
de contas e os restantes 20.000 euros, relativos  
a outros serviços.

in the financial year of 2012, the total fees invoiced to 
the Group by the sociedade de Revisores oficiais de 
contas (the audit firm) amounted to 77,000 euros, 
of which 57,000 euros related to the auditing of the 
accounts and the remaining 20,000 euros related to 
other services.

37.
DIVULGAÇÕES 
ExIGIDAS POR 
DIPLOMAS LEGAIS 
legally required 
diSCloSureS

pinhal interior 
parque eólico Wind farm
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rElatÓriOS EStatutáriOS  
gEnErg SgpS COnSOlidada
Statutory rePortS generg SgPS ConSolidated

06.

leGal certification of the consolidated accounts

introduction

1. We have examined the consolidated financial statements of Generg – 
s.G.p.s., s.a. (the “company”) and its subsidiaries (the “Group”), which 
comprise the consolidated balance sheet at 31 december, 2012 (showing 
total assets of 782,540,375 euros and a total equity of 24,362,571 
euros, including a net profit attributable to the company’s shareholders of 
33,973,351 euros), the consolidated profit and loss account by nature, the 
consolidated statement of changes in equity and the consolidated statement 
of cash flows for the year then ended, and the corresponding notes.

responsibilities

2. the board of directors is responsible for the preparation of the consolidated 
financial statements, which truly and appropriately present the financial position 
of the group of companies included in the consolidation, the consolidated 
statement of its operations, the consolidated changes in its equity and the 
consolidated cash flows, as well as the adoption of adequate accounting policies 
and criteria and the maintenance of an appropriate system of internal control. 
our responsibility is to express a professional and independent opinion, based on 
our examination of the said consolidated financial statements.

scope

3. our examination was performed in accordance with the technical Rules 
and Recommendations for Review/auditing of the portuguese institute of 
chartered accountants (“ordem dos Revisores oficiais de contas”), which 
require that we plan and perform the examination to obtain a reasonable 
degree of assurance as to whether or not the consolidated financial statements 
are free of relevant material misstatements. accordingly, our examination 
included the verification, based on sampling, of information underlying the 
figures and disclosures contained in the consolidated financial statements, 
and an assessment of the estimates, based on the judgements and criteria 
defined by the board of directors, which were used in their preparation. 
this examination also included the verification of the consolidation process 
and of the fact that the financial statements of the companies included in 
the consolidated accounts were properly audited, an assessment of the 
appropriateness of the accounting policies adopted and of disclosure, taking 
into account the circumstances, the verification of the applicability of the 
continuity principle, and the assessment of the appropriateness of the overall 
presentation of the consolidated financial statements. our examination also 
included verification of the fact that the consolidated financial information 
stated in the consolidated management Report matched that given in the 
consolidated financial statements. We believe that our audit provides a 
reasonable basis for the expression of our opinion.

opinion

4. in our opinion, the consolidated financial statements referred to in paragraph 
1 above present, in all material respects, a true and appropriate picture of the 
consolidated financial position of Generg – s.G.p.s., s.a. and its subsidiaries as 
at 31 december, 2012, as well as the consolidated statement of its operations, 
the consolidated changes in its equity and the consolidated cash flows for 
the year then ended, in accordance with the accounting principles generally 
accepted in portugal.

emphasis

5. the consolidated financial statements as at 31 december 2011, which are 
presented for comparative purposes, were reviewed by other official auditors, 
who issued their opinion upon them in the form of a legal certification of 
accounts without any reservations or emphases, dated 20 march 2012.

report on other legal requirements

6. it is also our opinion that the financial information contained in the 
consolidated management report matches that given in the consolidated 
financial statements for the year.

lisbon, 28 february, 2013

deloitte & associados, sRoc s.a. 
represented by Jorge carlos batalha duarte catulo
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report and opinion of the statutory auditor

to the shareholders of 
GeneRG – s.G.p.s., s.a.

in compliance with the legislation currently in force and the mandate that 
has been entrusted to us, we hereby submit our Report and opinion about 
the auditing work undertaken by us and about the documents relating to the 
accounts of Generg – s.G.p.s., s.a. (the “company”), relating to the year 
ended 31 december 2012, which are the responsibility of the board  
of directors.

in the course of the year, we accompanied, with the periodicity and extension 
that we considered adequate, the evolution of the activity of the company, 
the regularity of its accounting records and their compliance with the 
statutory and legal requirements in force, having received the information 
and the clarifications that we requested from the board of directors and the 
company’s various departments and services.

as part of our functions, we examined the balance sheet at 31 december, 
2012, the profit and loss account by nature, the statement of changes in 
equity and the statement of cash flows for the year then ended, as well as 
the corresponding notes. furthermore, we analysed the management Report 
for the financial year of 2012, prepared by the board of directors, and the 
proposal that was made within this report for the application of the profit 
for the year. as a consequence of the work of legal auditing that we carried 
out, we issued the legal certification of the accounts, which includes two 
emphases in its paragraphs 5 and 6.

in view of what has been stated above, we are of the opinion that the 
above-mentioned financial statements and the management Report, as well 
as the proposal that was made within this report for the application of the 
profit for the year, are in accordance with the applicable statutory and legal 
accounting requirements, so that they may be approved in a General meeting 
of shareholders.

We also wish to express our gratitude to the board of directors and the 
company’s departments and services for the collaboration that we received 
in carrying out our work.

lisbon, 28 february, 2013

deloitte & associados, sRoc s.a.  
represented by Jorge carlos batalha duarte catulo
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12 11acTIVo aSSeTS NoTaS NoTeS

BalançO  
gEnErg SgpS
balanCe Sheet generg SgPS

01.

Não correNTe  NoN-curreNT

activos intangíveis  intangible assets 5  3 280 909 3 500 484
participações financeiras - mep  financial investments - equity method 6  55 495 652 43 578 319
participações financeiras - outros métodos  financial investments - other methods  2 500 2 500
outros activos financeiros  other financial assets 7  143 672 740 142 222 920
activos por impostos diferidos  deferred tax assets 8  4 573 315 5 037 442
  207 025 116 194 341 664
correNTe  curreNT   
clientes  customers  1 808 -
estado e outros entes públicos  state and other public entities 9  - 2 691 674
outras contas a receber  other accounts receivable 10  15 851 160 3 183 986
outros activos financeiros other financial assets 7  41 000 000 26 000 000
caixa e depósitos bancários  cash and bank deposits 4  30 835 175 34 562 590
  87 688 143 66 438 250
total do activo  total assets  294 713 259 260 779 915

capITal prÓprIo  equITy   

capital e reservas atribuíveis aos detentores de capital    
capital and reserves attributable to equity holders   
capital realizado  paid-up capital 11  5 000 000 5 000 000
Reservas legais legal reserves 12  1 000 000 1 000 000
outras reservas  other reserves 12  9 361 220 (5 495 756)
Resultados transitados  Retained earnings 12  (351 439) (6 295 867)
ajustamentos em activos financeiros  adjustments to financial assets 13  (24 588 667) (5 201 208)
  (9 578 886) (10 992 832)
Resultado líquido do período  net profit for the period  33 973 351 19 865 548
total do capital próprio  total equity  24 394 465 8 872 716

paSSIVo  lIaBIlITIeS   

Não correNTe  NoN-curreNT   
provisões  provisions 14  24 361 812 20 031 505
financiamentos obtidos  loans obtained 15  101 778 093 127 222 474
outros passivos financeiros  other financial liabilities 16  17 257 791 19 179 813
  143 397 696 166 433 792
correNTe  curreNT   
fornecedores  suppliers  25 7 253
estado e outros entes públicos  state and other public entities  9  3 148 956 288 038
financiamento obtidos  loans obtained 15  119 787 438 83 002 447
outras contas a pagar  other accounts payable 17  1 282 235 212 153
diferimentos  deferred 18  2 554 322 1 963 516
outros passivos financeiros  other financial liabilities 16  148 122 -
  126 921 098 85 473 407
total do passivo  total liabilities  270 318 794 251 907 199
total do capital próprio e do passivo  total equity and liabilities  294 713 259 260 779 915

balanços em 31 de dezembro de 2012 e 2011
balance sheet at 31 december 2012 and 2011

montantes expressos em euros
amounts expressed in euros

o anexo faz parte integrante do balanço em 31 de dezembro de 2012.
this annex is an integral part of the balance sheet as at 31 december 2012.
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o anexo faz parte integrante da demonstração dos resultados por naturezas do exercício findo em 31 de dezembro de 2012.
this annex is an integral part of the profit and loss account by nature for the year ended 31 december 2012.

o técnico oficial de contas                     o conselho de administração
chief accountant                         board of directors

12 11 NoTaS NoTeS

dEMOnStraçãO dOS
rESultadOS pOr naturEzaS 
gEnErg SgpS
Profit and loSS aCCount by nature generg SgPS

02.

demonstrações dos resultados por naturezas  
dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011
profit and loss account by nature for the years ended 
on 31 december 2012 and 2011

montantes expressos em euros
amounts expressed in euros

prestação de serviços  services rendered      19  2 633 400 2 394 000
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empr. conjuntos 20  34 152 433 20 408 751 
imputed gains/losses of subsidiary, associated  and jointly controlled companies
fornecimentos e serviços externos  external supplies and services 21  (318 294) (425 230)
Gastos com o pessoal  staff costs 22  (2 274 394) (1 949 655)
provisões (aumentos/reduções)  provisions (increases/decreases)  (603) -
outros rendimentos e ganhos  other income and gains 23  34 916 117 868
outros gastos e perdas  other expenses and losses 23  (75 030) (52 617)
resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos  34 152 428 20 493 118 
results before depreciations, financing expenses and taxes

Gastos/ reversões de depreciação e de amortização 5  (219 575) (203 190) 
expenses/reversals of depreciation and amortisation
resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)  33 932 853 20 289 928 
operating results (before financing expenses and taxes)

Juros e rendimentos similares obtidos  interest and similar income obtained 24  8 820 628 10 542 812 
Juros e gastos similares suportados  interest and similar expenses paid 24  (8 327 837) (10 647 481)
resultados antes de impostos  pre-tax profit  34 425 644 20 185 259

imposto sobre o rendimento do período  income tax for the period 8  (452 293) (319 712)
resultado líquido do exercício  net profit for the year  33 973 351 19 865 547
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o anexo faz parte integrante da demonstração das alterações no capital próprio do exercício findo em 31 de dezembro de 2012.
this annex is an integral part of the statement of changes in equity for the year ended 31 december 2012.

o técnico oficial de contas                     o conselho de administração
chief accountant                         board of directors

dEMOnStraçãO da 
altEraçãO dOS CapitaiS 
prÓpriOS gEnErg SgpS
Statement of ChangeS in equity generg SgPS

03.

aTrIBuíVel aoS accIoNISTaS aTTrIBuTaBle To ShareholDerS

 NoTaS capITal  reSerVaS ouTraS reSulTaDoS ajuSTameNToS reSulTaDo ToTal 
 NoTeS realIzaDo legaIS reSerVaS TraNSITaDoS em acTIVoS líquIDo  ToTal 
  paID-up legal oTher reTaINeD fINaNceIroS Do períoDo  
  capITal reSerVeS reSerVeS earNINgS aDjuSTmeNTS NeT profIT  
      To fINaNcIal for The  
      aSSeTS perIoD  

a 1 de Janeiro de 2011  at 1 January 2011  5 000 000 1 000 000 21 932 037 (31 306 627) 11 694 719 25 010 760 33 330 889

alterações no exercício  changes in the period        

aplicação do resultado  application of profit 12 - - - 25 010 760 - (25 010 760) -

outras alterações reconhecidas no capital próprio 13 - - - - (16 895 927) - (16 895 927) 
other changes recognised in equity

impostos diferidos  deferred taxes 12 - - 2 317 502 - - - 2 317 502

Justo valor de swaps  fair value of swaps 12 - - (8 745 295) - - - (8 745 295)

  5 000 000 1 000 000 15 504 244 (6 295 867) (5 201 208) - 10 007 169

Resultado líquido do exercício  net profit for the year       9 865 548 19 865 548

Resultado integral  comprehensive result       19 865 548 19 865 

operações com detentores de capital no exercício   
operations with shareholders in the period        

distribuição de dividendos  distribution of dividends 25 - - (21 000 000) - -  - (21 000 000)

a 31 de dezembro de 2011  at 31 december 2011  5 000 000 1 000 000 (5 495 756) (6 295 867) (5 201 208) 19 865 548 8 872 716

alterações no exercício  changes in the period        

aplicação do resultado  application of profit 12 - - 13 569 680 6 295 867 - (19 865 548) -

Reconhecimento de subsídios ao investimento 13 - - - - (2 689 522) - (2 689 522) 
Recognition of investment grants

impostos diferidos  deferred taxes 12 e 13 - - (464 128) - 7 318 322 - 6 854 194

Justo valor de swaps  fair value of swaps 12 e 13 - - 1 751 424 - (24 367 698) - (22 616 274)

lucros não distribuídos  undistributed profits 12 e 13 -   (351 439) 351 439  -

  5 000 000 1 000 000 9 361 220 (351 439) (24 588 667) - (9 578 886)

Resultado líquido do exercício  net profit for the year       33 973 351 33 973 351

Resultado integral  comprehensive result       33 973 351 33 973 351

a 31 de dezembro de 2012  at 31 december 2012  5 000 000 1 000 000 9 361 220 (351 439) (24 588 667) 33 973 351 24 394 465

demonstrações  das alterações no capital próprio  
dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011
statement of changes in equity for the years ended 
on 31 december 2012 and 2011

montantes expressos em euros
amounts expressed in euros
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o anexo faz parte integrante da demonstração dos fluxos de caixa do exercício findo em 31 de dezembro de 2012.
this annex is an integral part of the statement of changes in equity for the year ended 31 december 2012.

o técnico oficial de contas                     o conselho de administração
chief accountant                         board of directors

12 11ruBrIcaS  ITemS NoTaS NoTeS

dEMOnStraçãO dOS FluxOS 
dE Caixa gEnErg SgpS
Statement of CaSh flowS generg SgPS

04.

fluxoS De caIxa DaS acTIVIDaDeS operacIoNaIS - méToDo DIrecTo  caSh flowS from operaTINg acTIVITIeS – DIrecT meThoD  
Recebimentos de clientes  Receivables from customers   7 487 749 3 586 342
pagamentos de fornecedores  payments to suppliers   (574 875) (452 695)
pagamentos ao pessoall  payments to staff   (1 299 275) (1 181 852)
 caixa gerada pelas operações  5 613 600 1 951 795 
 cash flow generated by operations
pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento   (401 459) (1 397 831) 
payment/receivable from taxes on income (iRc)
outros recebimentos/pagamentos  other receivables/payments    (1 738 007) (1 241 544)
 fluxos de caixa das actividades operacionais (1)  3 474 134 (687 580) 
 cash flow from operating activities (1)

fluxoS De caIxa DaS acTIVIDaDeS De INVeSTImeNTo  caSh flowS from INVeSTmeNT acTIVITIeS    
pagamentos respeitantes a:  payments in respect of:    

investimentos financeiros  financial investments   (15 300 000) (26 000 000)
outros activos (apoio tesouraria)  other assets (cash support)   (28 551 500) (67 214 287)

recebimentos provenientes de:  receivables from:    
investimentos financeiros  financial investments   (1 707 559) 2 864 626
Juros e rendimentos similares  interest and similar income   1 204 244 2 315 167
dividendos  dividends  6 13 315 714 13 235 846
 fluxos de caixa das actividades de investimento (2)  (31 039 100) (74 798 648) 
 cash flows from investment activities (2)   
    

fluxoS De caIxa DaS acTIVIDaDeS De fINaNcIameNTo  caSh flowS from fINaNcINg acTIVITIeS    
recebimentos provenientes de:  receivables from:    

financiamentos obtidos  loans obtained   23 874 099 45 805 806
pagamentos respeitantes a:  payments in respect of:    

Juros e gastos similares  interest and similar expenses   (36 548) (49 498)
dividendos  dividends  25 - (21 000 000)
 fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)  23 837 551 24 756 308 
 cash flow from operating activities (3)   
    
variação de caixa e seus equivalentes  changes in cash and cash equivalents  (1+2+3)  (3 727 416) (50 729 920)
efeito das diferenças de câmbio effect of exchange rate differences   - 3 151
caixa e seus equivalentes no início do período  4 34 562 590 85 289 359 
cash and cash equivalents at beginning of period
caixa e seus equivalentes no fim do período  4 30 835 175 34 562 590 
cash and cash equivalents at end of period

demonstrações dos fluxos de caixa dos exercícios findos  
em 31 de dezembro de 2012 e 2011
statement of cash flows for the years ended on 31 december 2012 and 2011

montantes expressos em euros
amounts expressed in euros



148
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS GENERG SGPS
finanCial StatementS for generg SgPS

anExO àS dEMOnStraçõES 
FinanCEiraS gEnErg SgpS
noteS to the finanCial StatementS generg SgPS

05.

montantes expressos em euros
amounts expressed in euros

a GeneRG sGps, s.a. (referida neste documento 
como “GeneRG sGps” ou “empresa”), com 
sede em lisboa, foi constituída sobre a forma de 
sociedade anónima, em 14 de dezembro de 1999 
tendo por objecto social a Gestão de participações 
sociais noutras sociedades. foi objectivo dos seus 
accionistas concentrar numa única sociedade todas 
as participações financeiras noutras sociedades 
do Grupo, diferenciando claramente as actividade 
de gestão operacional das actividades de gestão 
financeira e estratégica. a GeneRG sGps é detida 
pela luseneRG – energias Renováveis, sGps, 
s.a. e pela Gdf sueZ international Holdings b.v., 
em 57,5% e 42,5% respectivamente.

as demonstrações financeiras da empresa e 
respectivas notas deste anexo são apresentadas 
em euros, sendo esta divisa igualmente a moeda 
funcional da empresa, dado que esta é a divisa 
utilizada preferencialmente no ambiente económico 
em que a empresa opera.

estas demonstrações financeiras reflectem apenas 
as contas individuais da empresa preparadas nos 
termos legais para aprovação em assembleia de 
accionistas e publicação, sendo que a empresa irá 
preparar também contas consolidadas nos termos da 
legislação em vigor. as participações financeiras em 
subsidiárias e associadas encontram-se registados 
pela equivalência patrimonial, pelo qual se encontram 
reflectidos nas demonstrações financeiras da 
empresa os efeitos de consolidação ao nível do 
resultado líquido e capitais próprios.

a empresa é a empresa-mãe de um conjunto de 
empresas descritas na nota 28.

estas demonstrações financeiras foram aprovadas 
pelo conselho de administração, na reunião de 27 
de fevereiro de 2013. É opinião do conselho de 
administração que estas demonstrações financeiras 
reflectem de forma verdadeira e apropriada as 
operações da empresa, bem como a sua posição e 
desempenho financeiro e fluxos de caixa.

GeneRG sGps, s.a. (henceforth referred to in this 
document as “GeneRG sGps” or the “company”), 
with its head offices in lisbon, was set up as a 
public limited company on 14 december 1999, 
its object being the management of investments in 
the other companies. the aim of its shareholders 
was to concentrate all the holdings in the Group’s 
other companies in one single company, clearly 
differentiating operating management activities 
from financial and strategic management activities. 
GeneRG sGps is owned by luseneRG – energias 
Renováveis, sGps, s.a. and by Gdf sueZ, 
international Holdings b.v, with 57.5% and 42.5% of 
the shareholdings respectively. 

the company’s financial statements and the 
respective notes of this annex are presented in euros, 
which is the company’s functional currency, since this 
is the currency preferentially used in the economic 
environment in which the company operates.

these financial statements reflect only the 
company’s individual accounts prepared in 
accordance with the legal terms for their approval at 
a shareholders’ meeting and subsequent publication. 
the company will also prepare consolidated accounts 
under the terms of the legislation currently in force. 
financial investments in subsidiaries and associated 
companies are recorded using the equity method, so 
that the effects of consolidation are reflected in the 
company’s financial statements at the level of net 
profit and equity.

the company is the parent company of a group of 
companies described in note 28.

these financial statements were approved by the 
board of directors, at their meeting of 27 february 
2013. the board of directors consider that these 
financial statements accurately and appropriately 
reflect the company’s operations, as well as its 
financial position and performance and cash flows.

1. 
INTRODUÇÃO
introduCtion 
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2.1. Base de preparação

as demonstrações financeiras anexas foram 
preparadas no quadro das disposições em vigor em 
portugal, em conformidade com o decreto-lei  
nº 158/2009, de 13 de Julho, e de acordo com  
a estrutura conceptual, normas contabilísticas  
e de relato financeiro (“ncRf”) e normas 
interpretativas aplicáveis ao período findo em 31  
de dezembro de 2012.

as principais políticas contabilísticas aplicadas na 
elaboração das demonstrações financeiras anexas 
são as seguintes:

3.1. Bases de apresentação

as demonstrações financeiras anexas foram 
preparadas no pressuposto da continuidade das 
operações e de acordo com o regime contabilístico 
do acréscimo, a partir dos livros e registos 
contabilísticos da empresa mantidos de acordo com 
as normas contabilísticas de Relato financeiro.

3.2. participações financeira 
em suBsidiárias, empresas 
conJuntamente controladas e 
associadas 

as participações em subsidiárias, empresas 
conjuntamente controladas e associadas são 
registados pelo método da equivalência patrimonial. 
de acordo com o método da equivalência patrimonial, 
as participações financeiras são registadas 
inicialmente pelo seu custo de aquisição  
e posteriormente ajustadas em função das alterações 
verificadas, após a aquisição, na quota-parte da 
empresa nos activos líquidos das correspondentes 
entidades. os resultados da empresa incluem  
a parte que lhe corresponde nos resultados  
dessas entidades.

É feita uma avaliação dos investimentos financeiros 
quando existem indícios de que o activo possa estar 
em imparidade, sendo registadas como gastos 
na demonstração dos resultados, as perdas por 
imparidade que se demonstre existir.

quando a proporção da empresa nos prejuízos 
acumulados da subsidiária, entidade conjuntamente 
controlada ou associada excede o valor pelo qual  
o investimento se encontra registado, o investimento 
é relatado por valor nulo, excepto quando a empresa 
tenha assumido compromissos de cobertura de 
prejuízos da associada, casos em que as perdas 

2.1. Basis of preparation

the financial statements annexed to this report were 
prepared in accordance with statutory provisions 
in force in portugal, as set out in decree-law no. 
158/2009, of 13 July, and in keeping with the 
structural design, accounting and financial reporting 
standards and interpretive standards applicable to the 
period ending on 31 december 2012.

the main accounting policies used in preparing the 
financial statements are as follows:

3.1. Bases for presentation

the financial statements annexed to this report were 
prepared on the assumption of the continuity of 
operations and in accordance with the accrual basis 
of accounting, based on the company’s accounting 
records and ledgers, which are kept in accordance 
with financial reporting standards.

3.2. investments in suBsidiary 
companies, associated 
companies and Jointly 
controlled companies

investments in subsidiary companies, associated 
companies and jointly controlled companies are 
presented by the value resulting from the application 
of the equity method. according to this method, the 
financial investments are initially recorded at their 
acquisition cost and later adjusted in accordance 
with the changes that have taken place, after their 
acquisition, in the company’s share in the net assets 
of the corresponding entities. the company’s results 
include the part that corresponds to it in the results of 
these entities.

a valuation of the financial investments is made 
whenever there are signs that the asset may be 
impaired. impairment losses that can be shown to 
exist are registered as expenses in the profit and  
loss account.

When the company’s share in the accumulated 
losses of a subsidiary company, associated company 
or jointly controlled company is greater than the 
recorded investment, the investment is reported as 
having zero value, except when the company has 
acknowledged its commitment to cover the losses 
of the associated company. in such cases, any 
additional losses lead to the recognition of a liability. 
if, subsequently, the associated company reports a 

2. 
REFERENCIAL 
CONTABILÍSTICO  
DE PREPARAÇÃO 
DAS DEMONS-
TRAÇÕES 
FINANCEIRAS 
aCCounting SyStem 
uSed in the PreParation 
of the finanCial 
StatementS

3. 
PRINCIPAIS 
POLÍTICAS 
CONTABILÍSTICAS 
main aCCounting 
PoliCieS
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adicionais determinam o reconhecimento de um 
passivo. se posteriormente a associada relatar lucros, 
a empresa retoma o reconhecimento da sua quota-
-parte nesses lucros somente após a sua parte nos 
lucros igualar a parte das perdas não reconhecidas.

os ganhos não realizados em transacções com 
subsidiárias, empresas conjuntamente controladas 
e associadas são eliminados proporcionalmente ao 
interesse da empresa nas mesmas, por contrapartida 
da correspondente rubrica do investimento. as 
perdas não realizadas são similarmente eliminadas, 
mas somente até ao ponto em que a perda não 
resulte de uma situação em que o activo transferido 
esteja em imparidade.

os dividendos recebidos das subsidiárias após  
a data de aquisição são deduzidos ao valor  
da participação financeira. 

3.3. activos intanGíveis

os activos intangíveis que compreendem, as 
diferenças de compra entre o valor pago pela 
aquisição da participação em parques eólicos e 
centrais mini-hídricas e os correspondentes capitais 
próprios com vidas úteis definidas, são registadas 
ao custo deduzidos de amortizações e perdas 
por imparidade acumuladas. as amortizações 
são reconhecidas numa base linear durante a 
vida útil estimada dos activos intangíveis, a qual 
foi determinada pelo conselho de administração 
como sendo idêntica à vida útil dos principais 
activos afectos aos parques eólicos e mini-hídricas 
adquiridas (normalmente ente 16 e 22 anos).

as vidas úteis e método de amortização dos vários 
activos intangíveis são revistos anualmente. o efeito 
de alguma alteração a estas estimativas é reconhecido 
na demonstração dos resultados prospectivamente.

3.4. imparidade de activos 

em cada data de relato é efectuada uma revisão das 
quantias escrituradas dos activos da empresa com 
vista a determinar se existe algum indicador de que 
os mesmos possam estar em imparidade. se existir 
algum indicador, é estimada a quantia recuperável 
dos respectivos activos (ou da unidade geradora de 
caixa) a fim de determinar a extensão da perda por 
imparidade (se for o caso). 

a quantia recuperável do activo (ou da unidade 
geradora de caixa) consiste no maior de entre (i) o 
justo valor deduzido de custos para vender e (ii) o 
valor de uso. na determinação do valor de uso, os 
fluxos de caixa futuros estimados são descontados 
usando uma taxa de desconto que reflicta as 
expectativas do mercado quanto ao valor temporal 
do dinheiro e quanto aos riscos específicos do activo 
(ou da unidade geradora de caixa) relativamente aos 
quais as estimativas de fluxos de caixa futuros não 
tenham sido ajustadas.

sempre que a quantia escriturada do activo (ou 
da unidade geradora de caixa) for superior à sua 
quantia recuperável, é reconhecida uma perda por 
imparidade. a perda por imparidade é registada de 
imediato na demonstração dos resultados na rubrica 

profit, the company will only resume its recognition of 
its share in these profits when its part of these profits 
is equal to its share in the unrecognised losses.

unrealised gains in transactions with subsidiary 
companies, associated companies or jointly controlled 
companies are eliminated in proportion to the 
company’s interest in these, through a counter 
entry in the corresponding item of the investment. 
unrealised losses are similarly eliminated, but only 
up to the point where the loss does not result from a 
situation in which the transferred asset is impaired.

dividends received from the subsidiary companies 
after the acquisition date are deducted from the value 
of the investment. 

3.3. intanGiBle assets

intangible assets that include the differences 
between the amount paid for the acquisition of the 
stake in wind farms and mini-hydro-electric plants 
and the corresponding equity with defined useful 
lives are recorded at cost, less amortisations and 
accumulated impairment losses. amortisations are 
recorded on a linear basis during the estimated useful 
life of the intangible assets, which was determined by 
the board of directors as being identical to the useful 
life of the main assets allocated to the wind farms 
and mini-hydroelectric plants (normally between 16 
and 22 years).

the useful lives of assets and the method used for 
the amortisation of the various intangible assets are 
reviewed each year. the effect of any change in 
these estimates is recognised prospectively in the 
profit and loss account.

3.4. impairment of assets 

on each report date, a review is undertaken of the 
carrying amounts of the company’s assets in order 
to determine if there is any indicator of the fact that 
these assets may be impaired. if such an indicator 
exists, the recoverable amount of the respective asset 
(or cash-generating unit) is estimated in order to 
determine the extent of the impairment loss (should 
this be the case). 

the recoverable amount of the asset (or cash-
generating unit) is the higher of (i) its fair value less 
costs to sell and (ii) its value in use. in determining 
the asset’s value in use, the estimated future cash 
flows are deducted using a discount rate that reflects 
the market’s expectations as to the time value of 
money and the specific risks of the asset (or cash-
generating unit), for which no adjustment has been 
made to the estimated future cash flows.

Whenever the carrying amount of the asset (or cash-
generating unit) is higher than its recoverable amount, 
an impairment loss is recognised. the impairment 
loss is immediately recorded in the profit and loss 
account under the heading of “impairment losses”, 
except when this loss compensates for a revaluation 
surplus recorded in the company’s equity. in this latter 
case, such a loss will be treated as a decrease in that 
revaluation. 
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de “perdas por imparidade”, salvo se tal perda 
compensar um excedente de revalorização registado 
no capital próprio. neste último caso, tal perda será 
tratada como um decréscimo daquela revalorização. 

a reversão de perdas por imparidade reconhecidas 
em exercícios anteriores é registada quando 
existem evidências de que as perdas por imparidade 
reconhecidas anteriormente já não existem ou 
diminuíram. a reversão das perdas por imparidade 
é reconhecida na demonstração dos resultados na 
rubrica de “Reversões de perdas por imparidade”. a 
reversão da perda por imparidade é efectuada até ao 
limite da quantia que estaria reconhecida (líquida de 
amortizações) caso a perda por imparidade anterior 
não tivesse sido registada. 

 

3.5. activos e passivos 
financeiros 

os activos e os passivos financeiros são 
reconhecidos no balanço quando a empresa se torna 
parte das correspondentes disposições contratuais, 
sendo utilizado para o efeito o previsto na ncRf 27 – 
instrumentos financeiros.

os activos e os passivos financeiros são assim 
mensurados de acordo com os seguintes critérios: 
(i) ao custo ou custo amortizado; e (ii) ao justo valor 
com as alterações reconhecidas na demonstração 
dos resultados.

(i) ao custo ou custo amortizado

são mensurados “ao custo ou custo amortizado” os 
activos e os passivos financeiros que apresentem as 
seguintes características:

·  sejam à vista ou tenham uma maturidade definida; 

·   tenham associado um retorno fixo ou 
determinável; e

·    não sejam um instrumento financeiro derivado ou 
não incorporem um instrumento financeiro derivado.

o custo amortizado é determinado através do método 
do juro efectivo.

nesta categoria, incluem-se, consequentemente,  
os seguintes activos e passivos financeiros:

a) clientes e outras contas a receber

os saldos de clientes e de outras contas a receber 
são registados ao custo amortizado deduzido de 
eventuais perdas por imparidade. usualmente, o 
custo amortizado destes activos financeiros não 
difere do seu valor nominal.

b) caixa e depósitos bancários

os montantes incluídos na rubrica de “caixa e 
depósitos bancários” correspondem aos valores  
de caixa, depósitos bancários e depósitos a prazo  
e outras aplicações de tesouraria vencíveis a menos 
de doze meses.

estes activos são mensurados ao custo amortizado. 
em regra, o custo amortizado destes activos 
financeiros não difere do seu valor nominal. 

the reversal of impairment losses recognised 
in previous years is recorded whenever there is 
evidence that the previously recognised impairment 
losses no longer exist or have been reduced in size. 
the reversal of impairment losses is recognised in 
the profit and loss account under the heading of 
“Reversals of impairment losses”. the impairment loss 
is reversed up to the limit of the amount that would 
be recognised (net of amortisations) if the previous 
impairment loss had not been recorded. 

3.5. financial assets  
and liaBilities

financial assets and liabilities are recognised in the 
balance sheet when the Group becomes party to 
the corresponding contractual provisions. for this 
purpose, the provisions of ncRf 27 – financial 
instruments are used.

financial assets and liabilities are therefore measured 
in accordance with the following criteria: (i) at cost 
or amortised cost; and (ii) at fair value with changes 
in fair value being recognised in the profit and loss 
account.

(iii) at cost or amortised cost

financial assets and liabilities with the following 
characteristics are measured “at cost or amortised 
cost”:

·   they are payable on demand or have a fixed 
maturity date; 

·   they have an associated fixed or determinable 
return; and

·   they are not derivative financial instruments or they 
do not incorporate a derivative financial instrument.

amortised cost is determined through the effective 
interest rate method.

the following financial assets and liabilities are 
consequently included in this category:

a) customers and other accounts receivable

the balances of customers and other accounts 
receivable are recorded at amortised cost less any 
impairment losses. normally, the amortised cost of 
these assets does not differ from the nominal value.

b) cash and bank deposits

the sums included under “cash and bank deposits” 
correspond to the values of cash, bank deposits and 
term deposits and other cash investments maturing in 
less than twelve months.

these assets are measured at amortised cost. as 
a general rule, the amortised cost of these financial 
assets does not differ from the nominal value. 
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c) fornecedores e outras contas a pagar

os saldos de fornecedores e de outras contas a 
pagar são registados ao custo amortizado. em regra, 
o custo amortizado destes passivos financeiros não 
difere do seu valor nominal.

d) financiamentos obtidos

os financiamentos obtidos são registados no passivo 
ao custo amortizado.

eventuais despesas incorridas com a obtenção 
desses financiamentos, os encargos com juros  
e despesas similares, são reconhecidas pelo método  
do juro efectivo em resultados do exercício ao 
longo do período de vida desses financiamentos. 
as referidas despesas incorridas, enquanto não 
estiverem reconhecidas, são apresentadas a deduzir 
à rubrica de ”financiamentos obtidos”.

(ii) ao justo valor com as alterações 
reconhecidas na demonstração dos resultados

todos os activos e passivos financeiros não incluídos 
na categoria “ao custo ou custo amortizado” são 
incluídos na categoria “ao justo valor com as alterações 
reconhecidas na demonstração dos resultados”.

a empresa, não tem a esta data, activos ou passivos 
financeiros que se enquadrem nesta categoria.

imparidade de activos financeiros

os activos financeiros incluídos na categoria “ao 
custo ou custo amortizado” são sujeitos a testes 
de imparidade em cada data de relato. tais activos 
financeiros encontram-se em imparidade quando 
existe uma evidência objectiva de que, em resultado 
de um ou mais acontecimentos ocorridos após o 
seu reconhecimento inicial, os seus fluxos de caixa 
futuros estimados são afectados. 

para os activos financeiros mensurados ao custo 
amortizado, a perda por imparidade a reconhecer 
corresponde à diferença entre a quantia escriturada 
do activo e o valor presente na data de relato dos 
novos fluxos de caixa futuros estimados descontados 
à respectiva taxa de juro efectiva original.

para os activos financeiros mensurados ao custo, 
a perda por imparidade a reconhecer corresponde 
à diferença entre a quantia escriturada do activo e 
a melhor estimativa do justo valor do activo na data 
de relato.

as perdas por imparidade são registadas em 
resultados na rubrica “perdas por imparidade” no 
período em que são determinadas. 

subsequentemente, se o montante da perda 
por imparidade diminui e tal diminuição pode ser 
objectivamente relacionada com um acontecimento 
que teve lugar após o reconhecimento da perda, esta 
deve ser revertida por resultados. a reversão deve 
ser efectuada até ao limite da quantia que estaria 
reconhecida (custo amortizado) caso a perda não 
tivesse sido inicialmente registada. a reversão de 
perdas por imparidade é registada em resultados na 
rubrica “Reversões de perdas por imparidade”. 

c) suppliers and other accounts payable

the balances of suppliers and other accounts payable 
are recorded at amortised cost. as a general rule, the 
amortised cost of these financial liabilities does not 
differ from the nominal value.

d) loans obtained

loans obtained are registered in the liabilities at 
amortised cost.

any expenses incurred in obtaining these loans, 
interest charges and similar expenses, are recognised 
by the effective interest method in income for 
the year during the lifetime of these loans. When 
the aforementioned expenses incurred are not 
recognised, they are presented to debit under  
“loans obtained”.

(ii) at fair value with the changes recognised in 
the profit and loss account

all financial assets and liabilities not classified as 
being “at cost or amortised cost” are included under 
the category of “at fair value with the alterations 
recognised in the profit and loss account”.

at this date, the company does not have any financial 
assets and liabilities that fit into this category.

impairment of financial assets

the financial assets included in the “at cost or 
amortised cost” category are subject to impairment 
tests on each report date. such financial assets are 
impaired when there is objective evidence that, as 
a result of one or more events occurring after their 
initial recognition, their estimated future cash flows 
are affected.

for financial assets measured at amortised cost, 
the impairment loss to be recognised corresponds 
to the difference between the book value of the 
asset and the current value on the report date of the 
new estimated future cash flows, discounted at the 
effective original interest rate.

for financial assets measured at cost, the impairment 
loss to be recognised corresponds to the difference 
between the book value of the asset and the best 
estimate of the asset’s fair value on the report date.

impairment losses are recorded in the profit and 
loss account under the heading “impairment losses”, 
during the period when they are determined. 

subsequently, if the amount of the impairment loss 
decreases and this decrease can be objectively 
linked to an event that took place after recognition 
of the loss, this must be reverted to the profit and 
loss account. the reversal must be carried out up 
to the limit of the amount that would be recognised 
(amortised cost) if the loss had not been recorded 
initially. Reversal of impairment losses is recorded 
in the profit and loss account under the heading 
“Reversals of impairment losses”.
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desreconhecimento de activos  
e passivos financeiros

a empresa desreconhece activos financeiros 
apenas quando os direitos contratuais aos seus 
fluxos de caixa expiram por cobrança, ou quando 
transfere para outra entidade o controlo desses 
activos financeiros e todos os riscos e benefícios 
significativos associados à posse dos mesmos.

a empresa desreconhece passivos financeiros 
apenas quando a correspondente obrigação seja 
liquidada, cancelada ou expire.

3.6. instrumentos financeiros 
derivados e contaBilidade de 
coBertura

no âmbito da sua política de gestão de riscos 
financeiros, nomeadamente do risco de flutuação de 
taxa de juro, a empresa contrata “swaps” de taxa de 
juro (“interest Rate swap”) como forma de garantir 
a cobertura dos seus fluxos de caixa. não são 
utilizados instrumentos financeiros derivados com o 
objectivo de negociação (especulação).

os instrumentos financeiros derivados são registados 
inicialmente pelo seu justo valor na data em que são 
contratados e subsequentemente reavaliados ao seu 
justo valor, em cada data de relato. as alterações  
de justo valor destes instrumentos são reconhecidas 
de imediato em resultados, salvo se tais instrumentos 
forem designados como instrumentos de cobertura. 
quando forem designados como instrumento  
de cobertura, as alterações no seu justo valor são 
registadas por contrapartida da rubrica de “outras 
reservas” no capital próprio, sendo transferidas  
para resultados quando a posição coberta  
afectar resultados.

um instrumento financeiro derivado com um 
justo valor positivo é reconhecido como um activo 
financeiro na rubrica “outros activos financeiros”. um 
instrumento financeiro derivado com um justo valor 
negativo é reconhecido como um passivo financeiro 
na rubrica “outros passivos financeiros”.

um instrumento financeiro derivado é apresentado 
como não corrente se a sua maturidade 
remanescente for superior a 12 meses e não for 
expectável a sua realização ou liquidação no prazo  
de 12 meses.

os critérios para a aplicação das regras de 
contabilidade de cobertura são os seguintes:

·   adequada documentação da operação  
de cobertura;

·   o risco a cobrir é um dos riscos descritos na 
ncRf 27 – instrumentos financeiros, que no 
caso da empresa é o risco de taxa de juro;

·   É esperado que as alterações no justo valor  
ou fluxos de caixa do item coberto, atribuíveis  
ao risco a cobrir, sejam praticamente 
compensadas pelas alterações no justo valor  
do instrumento de cobertura.

derecoGnition of financial assets  
and liaBilities

the Group derecognises financial assets only 
when the contractual rights to its cash flows have 
expired through collection, or when control of these 
financial assets and all of the significant risks and 
benefits associated with the possession of these are 
transferred to another entity.

the Group derecognises financial assets only when 
the corresponding obligation has been settled, 
cancelled or expires.

3.6. derivative financial 
instruments and hedGinG 
accountinG

as part of its policy for the management of financial 
risks, namely the risk of interest rate fluctuation, the 
company transacts interest rate swaps as a way of 
guaranteeing coverage of its cash flows. derivative 
financial instruments are not used for speculation 
purposes.

derivative financial instruments are initially recorded 
at fair value on the date of their transaction and 
are subsequently remeasured at fair value at each 
balance sheet date. changes in the fair value of 
these instruments are immediately recognised in the 
profit and loss account, unless such instruments are 
designated as hedging instruments. When they are 
designated as hedging instruments, the changes in 
their fair value are offset by being included under 
“other reserves” in equity. they are transferred to 
the profit and loss account when the hedging position 
affects results.

a derivative financial instrument with a positive fair 
value is recognised as a financial asset under the 
item “other financial assets”. a derivative financial 
instrument with a negative fair value is recognised 
as a financial liability under the item “other financial 
liabilities”.

a derivative financial instrument is presented as 
non-current if its remaining maturity is longer than 12 
months and it is not expected to be realised or settled 
within 12 months.

the criteria used for applying the rules of hedge 
accounting are as follows:

·  suitable documentation for the hedging operation;

·   the risk to be hedged is one of the risks described 
in ncRf 27 – financial instruments, which in the 
company’s case is the interest rate risk;

·   changes in the fair value or cash flows of the 
hedged item, which can be attributed to the risk 
to be hedged, are expected to be practically offset 
by the changes in the fair value of the hedging 
instrument.
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no início da operação da cobertura, a empresa 
documenta a relação entre o instrumento de cobertura 
e o item coberto, os seus objectivos e estratégia de 
gestão do risco e a sua avaliação da eficácia  
do instrumento de cobertura a compensar variações 
nos justos valores e fluxos de caixa do item coberto.

3.7. provisões, activos  
e passivos continGentes

as provisões são reconhecidas, quando e somente 
quando, a empresa tem uma obrigação presente 
(legal ou implícita) resultante de um evento passado, 
seja provável que para a resolução dessa obrigação 
ocorra uma saída de recursos e o montante da 
obrigação possa ser razoavelmente estimado.  
o montante das provisões registadas consiste na 
melhor estimativa, na data de reporte, dos recursos 
necessários para liquidar essas obrigações.

a empresa constitui uma provisão, no início de cada 
projecto, para fazer face aos gastos a incorrer na 
reposição dos locais utilizados pela empresa, nas 
condições iniciais de utilização. esta provisão é 
registada, no momento da sua constituição inicial, por 
contrapartida da rubrica de “activos fixos tangíveis”. 
as provisões são revistas na data de cada relato  
e são ajustadas de modo a reflectir o valor presente 
da melhor estimativa a essa data.

os passivos contingentes não são reconhecidos 
nas demonstrações financeiras, sendo os mesmos 
divulgados no anexo, a menos que a possibilidade 
de uma saída de fundos afectando benefícios 
económicos futuros seja remota, caso em que  
não são objecto de divulgação.

os activos contingentes não são reconhecidos nas 
demonstrações financeiras, mas divulgados no anexo 
quando é provável a existência de um benefício 
económico futuro. 

3.8. imposto soBre  
o rendimento

o imposto sobre o rendimento do exercício  
é calculado com base nos resultados tributáveis  
da empresa e considera a tributação diferida.

a empresa é tributada em iRc, pelo Regime especial 
de tributação dos Grupos de sociedades (“RetGs”).

na mensuração do gasto relativo ao imposto sobre  
o rendimento do exercício, para além do imposto 
corrente é ainda considerado o efeito do impacto diferido.

os impostos diferidos referem-se a diferenças 
temporárias entre os montantes dos activos e dos 
passivos para efeitos de registo contabilístico e os 
respectivos montantes para efeitos de tributação, 
bem como os resultantes de benefícios fiscais 
obtidos e de diferenças temporárias entre  
o resultado fiscal e contabilístico.

os activos e passivos por impostos diferidos são 
calculados e anualmente avaliados utilizando as 
taxas de tributação que se espera estarem em vigor 
à data da reversão das diferenças temporárias, com 
base nas taxas de tributação (e legislação fiscal) que 

at the beginning of the hedging operation, the 
company documents the relationship between the 
hedging instrument and the hedged item, its risk 
management strategy and aims and its assessment 
of the effectiveness of the hedging instrument in 
compensating for changes in the fair values and cash 
flows of the hedged item.

3.7. ProviSionS, Contingent 
aSSetS and liabilitieS

provisions are recognised when and only when 
the company has a present (legal or constructive) 
obligation resulting from a past event, it is likely that 
it will be necessary to spend internal funds for the 
payment of this obligation and the amount of the 
obligation can be estimated with reasonable accuracy. 
the amount of the provisions that are recorded 
consists of the best estimate, on the report date, of 
the funds that will be needed to pay these obligations. 

the company sets up a provision at the beginning 
of each project to cover the expenses that will be 
incurred in restoring the sites used by the company 
to their original condition. this provision is charged 
against “tangible fixed assets” at the time when it is 
first set up. provisions are reviewed on the date of 
each report and are adjusted in order to reflect the 
current value of the best estimate at that date. 

contingent liabilities are not recognised in the 
financial statements, but are disclosed in the notes 
to the accounts, unless the possibility that there will 
be an outflow of funds affecting future benefits is a 
remote one, in which case they are not disclosed.

contingent assets are not recognised in the financial 
statements, but are disclosed in the notes to the 
accounts when it is likely that there will be a future 
economic benefit. 

3.8. income tax

income tax for the period is calculated on the basis 
of the company’s taxable income and takes into 
account deferred taxes.

the company is taxed under the special tax Regime 
of Group taxation (RetGs).

besides current taxes, measurement of the amount 
spent on income tax for the period also takes into 
account the effect of deferred taxes.

deferred taxes relate to the temporary differences 
between the amounts of assets and liabilities 
recorded for accounting purposes and their respective 
amounts for tax purposes, as well as those amounts 
resulting from tax benefits obtained and from 
temporary differences between the tax base and their 
consolidated book values.

deferred tax assets and liabilities are calculated 
and reviewed each year using the tax rates that 
are expected to be in force on the date when the 
temporary differences are reversed, based on the 
tax rates (and tax legislation) that are formally or 
substantially issued on the date when the company’s 
financial position is made known.
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esteja formal ou substancialmente emitida à data  
da demonstração da posição financeira.

os passivos por impostos diferidos são reconhecidos 
para todas as diferenças temporárias tributáveis, 
caso existam, e os activos por impostos diferidos 
são reconhecidos unicamente quando existem 
expectativas razoáveis de lucros fiscais futuros 
suficientes para a sua utilização, ou nas situações em 
que existam diferenças temporárias tributáveis que 
compensem as diferenças temporárias dedutíveis no 
período da sua reversão. no final de cada exercício 
é efectuada uma revisão desses impostos diferidos, 
sendo os mesmos reduzidos sempre que deixe de ser 
provável a sua utilização futura.

os impostos diferidos são registados como gasto 
ou rendimento do exercício, excepto se resultarem 
de itens registados directamente em capital próprio, 
situação em que o imposto diferido é também 
registado na mesma rubrica.

3.9. rédito

os rendimentos da empresa decorrem da prestação 
de serviços e são reconhecidos no exercício  
a que respeitam de acordo com o princípio  
da especialização de exercícios.

o Rédito das prestações de serviços resulta, 
essencialmente, da prestação de serviços  
de administração às suas subsidiárias.

os rendimentos são contabilizados no exercício 
a que respeitam, de acordo com o princípio da 
especialização de exercícios, independentemente 
da data do seu recebimento. os rendimentos cujo 
valor real não seja conhecido são estimados, sendo 
registado na rubrica de “outros activos correntes”, os 
rendimentos imputáveis ao exercício corrente e cujo 
recebimento apenas ocorrerá em exercícios futuros, 
bem como as receitas que já ocorreram, mas que 
respeitam a exercícios futuros e que serão imputadas 
aos resultados de cada um desses exercícios, pelo 
valor que lhes corresponde.

 o rédito de juros é reconhecido utilizando o método 
do juro efectivo, desde que seja provável que 
benefícios económicos fluam para a empresa e o seu 
montante possa ser mensurado com fiabilidade.

3.10. principais estimativas e 
JulGamentos apresentados

na preparação das demonstrações financeiras 
anexas foram efectuados juízos de valor, estimativas 
e utilizados diversos pressupostos que afectam as 
quantias relatadas de activos e passivos, assim como 
as quantias relatadas de rendimentos e gastos  
do período.

as estimativas e os pressupostos subjacentes foram 
determinados por referência à data de relato com 
base no melhor conhecimento existente à data 
de aprovação das demonstrações financeiras dos 
eventos e transacções em curso, assim como na 
experiência de eventos passados e/ou correntes. 
contudo, poderão ocorrer situações em períodos 
subsequentes que, não sendo previsíveis à data de 

deferred tax liabilities are recognised on all taxable 
temporary differences, should these exist, while 
deferred tax assets are only recognised when 
there are reasonable expectations that there will be 
future tax profits that are sufficient for their use, or 
in situations where there exist taxable temporary 
differences that will compensate for the deductible 
temporary differences in the period when they are 
reversed. at the end of each tax year, these deferred 
taxes are reviewed, and they are reduced whenever it 
ceases to be likely that they will be used in the future.

deferred taxes are recorded as income or expenditure 
for the year, except when they result from items that 
are directly recorded in equity, since in this situation 
the deferred tax is also recorded in the same item.

3.9. revenue

the company’s income derives from the rendering 
of services and is recognised in the year to which 
it relates, in keeping with the principle of accruals 
accounting.

income from the rendering of services essentially 
results from the provision of administrative services to 
its subsidiary companies.

income is accounted for in the year to which it relates, 
in keeping with the principle of accruals accounting, 
regardless of the date on which it is received. 
income whose real value is not known is estimated 
and recorded under the item “other current assets”, 
together with the income that can be imputed to the 
current year but which will only be received in future 
years, as well as the revenue that has already been 
received, but which relates to future years and will be 
imputed at its corresponding value to the operating 
results of each of those years.

Revenue from interest is recognised using the 
effective interest method, provided that it is likely that 
economic benefits will flow to the group and that their 
amount can be measured with reliability.

3.10. main estimates  
and JudGements presented

in the preparation of the financial statements annexed 
to this report, value judgements and estimates were 
made and various assumptions were used that affect 
the reported amounts of assets and liabilities, as well 
as the reported amounts of income and expenditure 
for the period.

the estimates and their underlying assumptions were 
determined in reference to the date of the report 
based on the best knowledge existing about events 
and transactions in progress on the date when the 
financial statements were approved, and on the 
experience of past and/or current events. situations 
may, however, occur in subsequent periods that, 
because they were not foreseeable on the date when 
the consolidated financial statements were approved, 
were not considered in these estimates. alterations 
of the estimates after the date of approval of the 
financial statements will be corrected prospectively. 
for this reason, given the degree of uncertainty 
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aprovação das demonstrações financeiras, não foram 
consideradas nessas estimativas. as alterações 
às estimativas que ocorram posteriormente à data 
das demonstrações financeiras serão corrigidas 
de forma prospectiva. por este motivo e dado o 
grau de incerteza associado, os resultados reais 
das transacções em questão poderão diferir das 
correspondentes estimativas. 

os principais juízos de valor e estimativas efectuadas 
na preparação das demonstrações financeiras anexas 
foram os seguintes:

3.10.1. activos intangíveis  
– vidas úteis

a determinação das vidas úteis dos activos, bem como 
o método de depreciação a aplicar é essencial para 
determinar o montante das depreciações a reconhecer 
na demonstração dos resultados de cada período.

estes dois parâmetros são definidos de acordo com 
o melhor julgamento do conselho de administração 
para os activos e negócio da empresa, considerando 
também as práticas adoptadas por empresas do 
sector ao nível nacional e internacional. 

3.10.2. imparidade

a determinação de uma eventual perda por 
imparidade pode ser despoletada pela ocorrência de 
diversos eventos, muitos dos quais fora da esfera de 
influência da empresa.

a identificação dos indicadores de imparidade, 
a estimativa de fluxos de caixa futuros e a 
determinação do justo valor de activos implicam um 
elevado grau de julgamento por parte do conselho 
de administração no que respeita à identificação e 
avaliação dos diferentes indicadores de imparidade, 
fluxos de caixa esperados, taxas de desconto 
aplicáveis, vidas úteis e valores residuais.

3.11. especialização  
do exercício

a empresa regista os seus rendimentos e gastos 
de acordo com o princípio da especialização de 
exercícios, pelo qual os rendimentos e gastos 
são reconhecidos à medida que são gerados, 
independentemente do momento do respectivo 
recebimento ou pagamento. as diferenças entre os 
montantes recebidos e pagos e os correspondentes 
rendimentos e gastos gerados são registadas como 
activos ou passivos.

3.12. acontecimentos 
suBsequentes 

os acontecimentos após a data do balanço que 
proporcionam informação adicional sobre condições 
que existiam à data do balanço (“adjusting events”) 
são reflectidos nas demonstrações financeiras. os 
eventos após a data do balanço que proporcionam 
informação sobre condições ocorridas após a 
data do balanço (“non adjusting events”) são 
divulgados nas demonstrações financeiras, se forem 
considerados materiais.

associated with this situation, the real results of 
the transactions in question may differ from the 
corresponding estimates. 

the main value judgements and estimates made 
in the preparation of the consolidated financial 
statements annexed to this report were as follows:

3.10.1. useful lives of intangible 
assets

the determination of the useful lives of assets, as well 
as the depreciation method to be applied, is essential 
for calculating the amount of the depreciation  
to be recognised in the profit and loss account for 
each year. 

these two parameters are defined in accordance 
with the board of directors’ best estimate for the 
company’s assets and business, considering also  
the practices adopted by companies that operate in 
the same sector at a national and international level. 

3.10.2. impairment

the determination of a possible impairment loss may 
be triggered by the occurrence of various events, 
many of which lie outside the company’s sphere of 
influence. 

the identification of impairment indicators, estimation 
of future cash flows and determination of the fair 
value of assets involve a high degree of judgement on 
the part of the board of directors in their identification 
and assessment of the different impairment 
indicators, expected cash flows, applicable discount 
rates, useful lives and residual amounts.

3.11. accruals accountinG

the company records its income and expenditure 
in accordance with the principle of accruals 
accounting, through which income and expenditure 
are recognised as they are generated, regardless 
of the time when they are actually received or paid. 
the differences between the amounts received and 
paid and the corresponding income and expenditure 
generated are recorded as assets or liabilities.

3.12. suBsequent events 

events occurring after the balance sheet date that 
provide additional information about the conditions 
that existed at the balance sheet date (“adjusting 
events”) are reflected in the financial statements. 
events occurring after the balance sheet date that 
provide information about conditions that have 
occurred after the balance sheet date (“non-adjusting 
events”) are disclosed in the financial statements,  
if they are considered to be material events.
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para efeitos da demonstração dos fluxos de caixa, 
caixa e seus equivalentes inclui numerário, depósitos 
bancários imediatamente mobilizáveis (de prazo inferior 
ou igual a três meses) e aplicações de tesouraria no 
mercado monetário, líquidos de descobertos bancários 
e de outros financiamentos de curto prazoaequivalentes.

4.1. caixa e seus equivalentes 
que não estão disponíveis  
para uso

a empresa não tem quaisquer elementos de caixa 
que não se encontrem disponíveis para uso.

4.2. desaGreGação dos valores 
inscritos na ruBrica de caixa  
e em depósitos Bancários

em 31 de dezembro de 2012 e 2011, o saldo  
de caixa e depósitos bancários reflectida no balanço 
é como segue:

for the purposes of demonstrating cash flows, cash 
and cash equivalents includes cash, bank deposits 
that can be immediately mobilised (term deposits 
of three months or less) and cash investments in 
the money market, net of bank overdrafts and other 
equivalent short-term loans.

4.1. cash and cash equivalents 
that are not availaBle for use

the company has no cash and cash equivalents that 
are not available for use.

4.2. Breakdown of the amounts 
recorded as cash and Bank 
deposits

as at 31 december 2012 and 2011, the balance of 
the item “cash and bank deposits” had the following 
breakdown:

4. 
CAIxA E SEUS 
EQUIVALENTES 
CaSh and CaSh 
equivalentS

   
 12 11
depósitos bancários à ordem demand deposits 520 691  501 590 

depósitos bancários a prazo term deposits 30 314 484  34 061 000 

caixa e equivalentes de caixa cash and cash equivalents 30 835 175  34 562 590 

o movimento ocorrido nos activos intangíveis, bem 
como nas respectivas amortizações e perdas de 
imparidade acumuladas, durante os exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2012 e 2011, foi como segue: 

the movements taking place in the intangible assets 
account, as well as the respective accumulated 
amortisations and accumulated impairment losses, 
during the years ending 31 december 2012 and 2011, 
were as follows:

5. 
ACTIVOS  
INTANGÍVEIS 
intangible aSSetS

entidade custo amortizações valor amortizações saldo 

entity de aquisição acumuladas líquido do exercício final 

 acquisition accumulated net amortisations closinG 
 cost amortisations value for the year Balance 

Generg serviços 184 970 (23 488) 161 481 (8 074) 153 407
Generg novos desenvolvimentos 174 - 174 - 174
Generg expansão 676 - 676 - 676
Hidrinveste 203 667 (24 268) 179 399 (13 204) 166 195
Hidroeléctrica do monte 35 698 (6 324) 29 374 (2 074) 27 300
Hidroeléctrica de manteigas 8 489 (786) 7 703 (410) 7 293
Generg ventos de proença 50 612 (8 637) 41 975 (1 279) 40 696
megavento 70 637 (12 727) 57 910 (4 225) 53 685
Generg ventos do caramulo 516 035 (85 853) 430 182 (20 989) 409 193
Generg ventos da Gardunha 666 612 (116 335) 550 277 (34 784) 515 493
Generventos do pinhal interior 964 886 (156 817) 808 069 (38 039) 770 030
Generg ventos de trancoso 1 460 984 (227 719) 1 233 265 (96 497) 1 136 768
 4 163 439 (662 955) 3 500 484 (219 575) 3 280 909
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as amortizações dos activos intangíveis estão 
reconhecidas na rubrica “Gastos / reversões de 
depreciação e amortização” da demonstração dos 
resultados pela sua totalidade, sendo as mesmas 
reconhecidas a partir do momento em que os 
activos foram adquiridos e pelo período estimado 
de vida útil dos bens afectos aos activos adquiridos, 
normalmente, entre 16 e 22 anos. 

em 31 de dezembro de 2012 e 2011, os movimentos 
ocorridos nos investimentos em subsidiárias são 
como segue:

amortisations of intangible assets are recorded 
under the item “expenses/reversals of depreciation 
and amortisation” in the profit and loss account 
for their full amount, being recognised from the 
moment when the assets were first acquired 
and for the estimated period of useful life of the 
equipment associated with the acquired assets, 
normally between 16 and 22 years.

as at 31 december 2012 and 2011, investments in 
subsidiary companies were as follows: 

entidade custo amortizações valor amortizações saldo 

entity de aquisição acumuladas líquido do exercício final 

 acquisition accumulated net amortisations closinG 
 cost amortisations value for the year Balance 

Generg serviços 184 970 (15 414) 169 555 (8 074) 161 481
Generg novos desenvolvimentos 174 - 174 - 174
Generg expansão 676 - 676 - 676
Hidrinveste 203 667 (14 159) 189 508 (10 108) 179 399
Hidroeléctrica do monte 35 698 (4 200) 31 498 (2 124) 29 374
Hidroeléctrica de manteigas 8 489 (369) 8 120 (417) 7 703
Generg ventos de proença 50 612 (6 748) 43 864 (1 889) 41 975
megavento 70 637 (8 783) 61 854 (3 945) 57 910
Generg ventos do caramulo 516 035 (60 710) 455 325 (25 143) 430 182
Generg ventos da Gardunha 666 612 (82 078) 584 534 (34 257) 550 277
Generventos do pinhal interior 964 886 (113 516) 851 370 (43 301) 808 069
Generg ventos de trancoso 1 460 984 (153 788) 1 307 196 (73 932) 1 233 265
 4 163 439 (459 765) 3 703 674 (203 190) 3 500 484

6. 
PARTICIPAÇÕES 
FINANCEIRAS 
– MÉTODO DA 
EQUIVALÊNCIA 
PATRIMONIAL 
inveStmentS in 
SubSidiary ComPanieS  
- equity method

    12 11
a 1 de Janeiro at 1 january 43 578 319 48 106 004

Ganhos / (perdas) Gains / (losses) 20 849 980 8 941 837

outros movimentos no capital other equity movements (15 408 590) (15 138 186)

prestações suplementares supplementary payments 8 158 726 8 000 000

anulação de mais-valias geradas internamente 11 632 932 6 904 509 
cancellation of internally generated capital gains

distribuições distributions of dividends (13 315 715) (13 235 846)

a 31 de dezembro at 31 december 55 495 652 43 578 319
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em 31 de dezembro de 2012 e 2011, o resumo 
da valorização dos investimentos financeiros nas 
subsidiárias é como segue:

as at 31 december 2012 and 2011, the valuation 
of the financial investments in subsidiary 
companies could be summarised as follows:

    

                   12
entidade custo prestações mais-valias valor da equivalÊncia provisões prestações 
entity aquisição suplementares anuladas participação patrimonial 1 Jan 2012 suplementares 
 acquisition supplementary capital Gains value of 1 Jan 2012 provisions (mov. do ano) 
 cost payments cancelled shareholdinG equity 1 Jan 2012 supplementary 
     equivalence  payments 
     1 Jan 2012   (movements f/ year)

Generg serviços 25 000 - (463 352) (438 352) 156 059 - -

Generg novos desenvolvimentos 50 000 2 050 000 - 2 100 000 - (2 651 080) 650 000

Generg expansão 50 000 9 378 750 - 9 428 750 - (17 145 149) 8 000 000

Generg portfólio 50 000 193 541 421 (182 555 905) 11 035 516 9 806 174 - -

Hidrinveste 403 000 - - 403 000 666 860 - -

Hidroeléctrica do monte 13 000 - - 13 000 140 963 - -

sociedade exploradora de Recursos energéticos 13 000 - - 13 000 209 615 - -

sociedade Hidroeléctrica da Grela 166 400 - - 166 400 210 516 - -

Hidroeléctrica de manteigas 51 200 430 961 - 482 161 240 321 - -

Generg Gpe 13 000 - (1 397 260) (1 384 260) 2 600 097 - -

Generg ventos de proença 11 700 350 000 - 361 700 36 126 - (350 000)

Generg ventos de viana 13 000 - - 13 000 308 583 - -

Generg ventos de sines 13 000 - - 13 000 103 654 - -

megavento 12 969 - - 12 969 147 451 - -

Generg ventos do caramulo 13 000 50 000 - 63 000 1 120 200 - (50 000)

Generg ventos da Gardunha 13 000 79 754 - 92 754 1 609 673 - (79 754)

Generventos do pinhal interior 13 000 61 000 - 74 000 3 020 811 - (61 000)

ventos do seixo amarelo 8 000 1 205 000 - 1 213 000 - (235 276) 300 000

Generg ventos de trancoso 13 520 250 520 - 264 040 220 326 - (250 520)

 945 789 207 397 407 (184 416 517) 23 926 679 20 597 429 (20 031 505) 8 158 726

    

                                  12
entidade mais-valias % resultado % distriBuição aJust. activos aJust. activos valor provisões 
entity anuladas líquido dividendos fin. suBsídios fin. swap participação 31 dez 2012 
 (mov. do ano) % net profit % distriBution adJustment to adJustment 31 dez 2012 provisions 
 capital Gains (loss) of dividends financial assets to financial value of 31 dec 2012 
 cancelled   suBsidies assets swaps shareholdinG   
 (movements for year)     31 dec 2012 

Generg serviços 77 276 708 390 - - - 478 374 -

Generg novos desenvolvimentos - 1 988 144 - - (887 312) 2 700 000 (1 550 248)

Generg expansão - (2 693 912) - - (2 715 209) 17 378 750 (22 554 270)

Generg portfólio 10 158 396 12 690 388 (7 131 650) (1 959 554) (10 020 515) 24 528 754 -

Hidrinveste - 90 000 (109 230) (1 244) (6 287) 640 098 -

Hidroeléctrica do monte - 65 820 (63 350) (1 387) (11 030) 131 016 -

sociedade exploradora de Recursos energéticos - 28 415 (37 241) (1 969) (9 795) 189 025 -

sociedade Hidroeléctrica da Grela - 6 341 (5 103) (3 296) (6 339) 202 120 -

Hidroeléctrica de manteigas - 69 894 (98 075) - (5 876) 637 226 -

Generg Gpe 1 397 260 242 950 (387 896) (3 848) (39 496) 2 411 807 -

Generg ventos de proença - 51 042 - (2 683) (46 817) 37 669 -

Generg ventos de viana - 308 150 (274 388) (24 998) (152 999) 164 349 -

Generg ventos de sines - 37 566 (44 091) (10 868) (50 796) 35 465 -

megavento - 102 420 (82 359) (12 292) (60 525) 94 694 -

Generg ventos do caramulo - 1 351 755 (937 256) (118 113) (656 773) 759 813 -

Generg ventos da Gardunha - 2 534 565 (1 589 437) (205 570) (1 094 128) 1 255 104 -

Generventos do pinhal interior - 2 710 168 (2 391 372) (248 873) (903 826) 2 186 906 -

ventos do seixo amarelo - 56 757 - (8 541) (70 234) 1 505 000 (257 294)

Generg ventos de trancoso - 501 129 (164 266) (39 472) (358 234) 159 482 -

 11 632 932 20 849 980 (13 315 715) (2 642 708) (17 096 191) 55 495 652 (24 361 812)
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                    11
entidade custo prestações mais-valias valor da equivalÊncia provisões prestações 
entity aquisição suplementares anuladas participação patrimonial 1 Jan 2012 suplementares 
 acquisition supplementary capital Gains value of 1 Jan 2012 provisions (mov. do ano) 
 cost payments cancelled shareholdinG equity 1 Jan 2012 supplementary 
     equivalence  payments 
     1 Jan 2012   (movements f/ year)

Generg serviços 25 000 - 508 579 533 579 81 965 - -

Generg novos desenvolvimentos 50 000 50 000 - 100 000 - (1 916 647) 2 000 000

Generg expansão 50 000 3 378 750 - 3 428 750 - (9 274 917) 6 000 000

Generg portfólio 50 000 193 541 421 (193 325 443) 265 978 18 326 863 - -

Hidrinveste 403 000 - - 403 000 761 180 - -

Hidroeléctrica do monte 13 000 - - 13 000 201 173 - -

sociedade exploradora de Recursos energéticos 13 000 - - 13 000 293 864 - -

sociedade Hidroeléctrica da Grela 166 400 - - 166 400 207 755 - -

Hidroeléctrica de manteigas 51 200 430 961 - 482 161 277 127 - -

Generg Gpe 13 000 - 1 495 838 1 508 838 2 899 453 - -

Generg ventos de proença 11 700 350 000 - 361 700 96 735 - -

Generg ventos de viana 13 000 - - 13 000 528 036 - -

Generg ventos de sines 13 000 - - 13 000 172 980 - -

megavento 12 969 - - 12 969 269 188 - -

Generg ventos do caramulo 13 000 50 000 - 63 000 2 130 370 - -

Generg ventos da Gardunha 13 000 79 754 - 92 754 2 470 886 - -

Generventos do pinhal interior 13 000 61 000 - 74 000 3 755 778 - -

ventos do seixo amarelo 8 000 1 205 000 - 1 213 000 - (177 691) -

Generg ventos de trancoso 13 520 250 520 - 264 040 651 762 - -

 945 789 199 397 406 (191 321 027) 9 022 170 33 125 114 (11 369 255) 8 000 000

    

                    11
entidade mais-valias % resultado % distriBuição aJust. activos aJust. activos valor provisões 
entity anuladas líquido dividendos fin. suBsídios fin. swap participação 31 dez 2012 
 (mov. do ano) % net profit % distriBution adJustment to adJustment 31 dez 2012 provisions 
 capital Gains (loss) of dividends financial assets to financial value of 31 dec 2012 
 cancelled   suBsidies assets swaps shareholdinG   
 (movements for year)     31 dec 2012 

Generg serviços (971 931) 74 095 - - - (307 292) -

Generg novos desenvolvimentos - 323 397 - - (1 057 830) 2 050 000 (2 651 080)

Generg expansão - (5 011 925) - - (2 858 307) 9 378 750 (17 145 149)

Generg portfólio 10 769 538 7 131 650 (6 020 025) (3 174 605) (6 457 709) 20 791 690 -

Hidrinveste - 114 979 (203 531) (1 677) (4 091) 666 860 -

Hidroeléctrica do monte - 63 350 (114 933) (1 508) (7 118) 140 963 -

sociedade exploradora de Recursos energéticos - 37 241 (112 424) (2 689) (6 378) 209 615 -

sociedade Hidroeléctrica da Grela - 10 616 - (3 738) (4 116) 210 517 -

Hidroeléctrica de manteigas - 98 075 (131 100) - (3 780) 671 283 -

Generg Gpe (2 893 098) 388 676 (647 368) (19 042) (21 623) 1 202 836 -

Generg ventos de proença - 65 229 (92 461) (2 682) (30 694) 386 127 -

Generg ventos de viana - 275 870 (344 886) (61 889) (88 547) 308 583 -

Generg ventos de sines - 44 091 (56 775) (27 661) (28 982) 103 654 -

megavento - 83 476 (138 998) (31 766) (34 451) 147 450 -

Generg ventos do caramulo - 938 374 (1 301 712) (254 049) (392 784) 1 170 200 -

Generg ventos da Gardunha - 1 611 078 (1 366 489) (423 153) (682 650) 1 689 427 -

Generventos do pinhal interior - 2 391 372 (2 269 538) (171 212) (685 589) 3 081 810 -

ventos do seixo amarelo - (2 405) - (8 730) (46 450) 1 205 000 (235 276)

Generg ventos de trancoso - 304 596 (435 606) (100 149) (200 278) 470 846 -

 6 904 509 8 941 837 (13 235 846) (4 284 551) (12 611 377) 43 578 319 (20 031 505)
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no decurso do exercício de 2012 e 2011, não 
se verificou a aquisição de qualquer participação 
financeira directa pela empresa.

como consequência da situação líquida das 
subsidiárias GeneRG novos desenvolvimentos, 
GeneRG expansão e ventos do seixo amarelo, 
a empresa reconheceu nas suas demonstrações 
financeiras em 31 de dezembro de 2012 e 2011, 
uma provisão no valor remanescente entre o valor 
nominal da participação financeira e a percentagem 
de participação detida nos capitais próprios das 
referidas empresas (nota 14).

o detalhe dos montantes de ganhos/(perdas) 
do exercício e dos movimentos reconhecidos 
directamente nos capitais próprios das subsidiárias, 
detalham-se, pelo seu reconhecimento nos 
investimentos financeiros ou provisão, como segue:

in the course of 2012 and 2011, no purchase was 
made by the company of any direct shareholding.

because of the negative net worth of the subsidiary 
companies GeneRG novos desenvolvimentos, 
GeneRG expansão and ventos do seixo amarelo, 
the company recognised in its financial statements, 
as at 31 december 2012 and 2011, a provision 
amounting to the remainder of the nominal value 
of the shareholding held and the percentage of the 
shareholding held in the equity of these companies 
(note 14).

the amounts of the profits/(losses) for the year 
and of the movements directly recognised in the 
equity of the subsidiary companies, as detailed 
through their recognition in the form of financial 
investments or provisions, had the following 
breakdown:

 Ganhos / (perdas)  outros movimentos no capital

 Gains / (losses)  other movements in equity 

 % resultado líquido aJust. activos fin. suBsídios aJust. activos fin. swap total 
 % net profit adJust. to fin. assets suBsidies adJust. to fin. assets swaps total

entidade investimentos provisões  investimentos provisões investimentos provisões investimentos provisões 
company financeiros provisions financeiros provisions financeiros provisions financeiros provisions 
 financial  financial  financial  financial 
 investments  investments  investments  investments 

Generg serviços 708 390 - - - - - - -

Generg novos desenvolvimentos - 1 988 144 - - - (887 312) - (887 312)

Generg expansão - (2 693 912) - - - (2 715 209) - (2 715 209)

Generg portfólio 12 690 388 - (1 959 554) - (10 020 516) - (11 980 070) -

Hidrinveste 90 000 - (1 244) - (6 287) - (7 531) -

Hidroeléctrica do monte 65 820 - (1 387) - (11 030) - (12 417) -

soc.exploradora Recursos energéticos 28 415 - (1 969) - (9 795) - (11 763) -

sociedade Hidroeléctrica da Grela 6 341 - (3 296) - (6 339) - (9 635) -

Hidroeléctrica de manteigas 69 894 - - - (5 876) - (5 876) -

Generg Gpe 242 950 - (3 848) - (39 496) - (43 344) -

Generg ventos de proença 51 042 - (2 683) - (46 817) - (49 500) -

Generg ventos de viana 308 150 - (24 998) - (152 999) - (177 997) -

Generg ventos de sines 37 566 - (10 868) - (50 796) - (61 664) -

megavento 102 420 - (12 292) - (60 525) - (72 817) -

Generg ventos do caramulo 1 351 755 - (118 113) - (656 773) - (774 886) -

Generg ventos da Gardunha 2 534 565 - (205 570) - (1 094 128) - (1 299 698) -

Generventos do pinhal interior 2 710 168 - (248 873) - (903 826) - (1 152 699) -

ventos do seixo amarelo - 56 757 - (8 541) - (70 234) - (78 775)

Generg ventos de trancoso 501 129 - (39 472) - (358 234) - (397 706) -

 21 498 992 (649 011) (2 634 167) (8 541) (13 423 437) (3 672 755) (16 057 604) (3 681 296)

 20 849 980  (2 642 708)  (17 096 192)  (19 738 900)  

o montante dos dividendos recebidos em 31 de 
dezembro de 2012 e 2011 ascendeu a 13.315.715 
euros e 13.235.846 euros, respectivamente.

the value of the dividends received at 31 
december 2012 and 2011 amounted respectively 
to 13,315,715 euros and 13,235,846 euros.



162
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS GENERG SGPS
finanCial StatementS for generg SgPS

os activos e passivos, os rendimentos e gastos 
gerados em 31 de dezembro de 2012 e 31 de 
dezembro de 2011, conforme reconhecido nas 
demonstrações financeiras individuais das empresas 
subsidiárias, antes da anulação das mais valias 
suspensas, são como segue:

the assets and liabilities, income and expenditure 
generated at 31 december 2012, as recognised in 
the individual financial statements of the subsidiary 
companies, before the cancellation of the suspended 
capital gains, are as follows:

entidade participação activos passivos capital  rendimentos Gastos resultado investim. 
entity directa assets liaBilities próprio income expenditure exerc. 2012 financeiro 
 direct   31 dez 2012   profit/(loss) financial 
 shareholdinG   equity    for the year investment 
    31 dec 2012   2012

Generg - serviços de Gestão,   
soc. unipessoal, lda. 100% 3 995 157 3 130 707 864 449 7 667 083 6 803 643 708 390 23 169 430

Generg novos desenvolvimentos, s.a. 100% 10 456 910 9 307 158 1 149 752 2 638 663 658 635 1 988 144 -

Generg expansão, s.a. 100% 150 078 404 155 253 923 (5 175 519) 5 967 395 8 952 008 (2 693 912) -

Generg portfólio, sGps, s.a. 100% 213 771 754 16 845 492 196 926 262 23 943 318 11 251 997 12 690 388 3 384 847

Hidrinveste, lda. 26% 3 480 906 1 018 989 2 461 917 881 044 409 678 346 154 640 086

Hidroeléctrica do monte, lda. 26% 1 948 488 1 444 583 503 905 647 852 302 736 253 153 131 050

sociedade exploradora de Recursos  
energéticos, lda. 26% 2 042 826 1 315 807 727 019 440 467 290 565 109 288 188 992

sociedade Hidroeléctrica da Grela, lda. 26% 1 774 648 997 263 777 385 319 746 289 136 24 387 202 121

Hidroeléctrica de manteigas 16% 3 436 261 1 668 262 1 767 999 968 002 385 553 436 836 206 264

Generg - Gestão de projectos  
de energia, s.a. 26% 6 833 100 5 047 214 1 785 886 2 337 471 1 058 750 934 424 2 411 807

Generg ventos de proença-a-nova, lda. 26% 7 427 499 7 282 618 144 881 2 040 240 1 786 349 196 315 37 668

Generg ventos de viana, lda. 26% 18 978 005 18 345 895 632 110 5 086 155 3 482 851 1 185 191 164 348

Generg ventos de sines, lda. 26% 6 231 033 6 094 630 136 403 1 414 051 1 213 820 144 483 35 467

megavento, lda. 26% 7 865 405 7 501 197 364 208 1 962 250 1 429 119 393 924 94 695

Generg ventos do caramulo, lda. 26% 87 042 422 84 120 065 2 922 357 20 258 013 13 019 303 5 199 058 759 813

Generg ventos da Gardunha, lda. 26% 138 900 998 134 073 675 4 827 323 32 195 266 18 748 674 9 748 326 1 255 103

Generventos do pinhal interior, lda. 26% 126 989 672 118 578 495 8 411 177 34 985 698 20 517 644 10 423 723 2 186 908

ventos do seixo amarelo, lda. 16% 12 749 201 12 852 288 (103 086) 2 655 347 2 275 249 354 729 -

Generg ventos de trancoso, s.a. 26% 41 142 406 40 529 013 613 393 8 171 379 5 582 372 1 927 420 159 484

entidade participação activos passivos capital  rendimentos Gastos resultado investim. 
entity directa assets liaBilities próprio income expenditure exerc. 2012 financeiro 
 direct   31 dez 2012   profit/(loss) financial 
 shareholdinG   equity    for the year investment 
    31 dec 2012   2011

Generg serviços 100% 3 534 805 3 378 746 156 059 6 805 612 6 623 206 74 095 156 059

Generg novos desenvolvimentos 100% 13 599 001 14 200 081 (601 080) 1 919 998 1 608 892 323 397 -

Generg expansão 100% 129 120 895 136 887 293 (7 766 398) 4 147 838 9 839 850 (5 011 925) -

Generg portfólio 100% 226 908 599 23 561 004 203 347 595 19 164 346 12 032 067 7 131 650 9 806 180

Hidrinveste 26% 3 628 170 1 063 323 2 564 847 1 152 955 552 579 442 228 666 847

Hidroeléctrica do monte 26% 1 870 801 1 328 634 542 166 660 348 330 592 243 653 140 965

sociedade exploradora  
de Recursos energéticos 26% 2 011 313 1 205 103 806 210 517 137 322 658 143 235 209 615

sociedade Hidroeléctrica da Grela 26% 1 620 400 810 721 809 679 356 829 281 301 40 832 210 518

Hidroeléctrica de manteigas 16% 3 334 812 1 353 953 1 980 859 1 226 450 410 991 612 969 240 321

Generg Gpe 26% 6 804 152 4 294 077 2 510 075 3 105 215 1 105 099 1 494 908 2 600 097

Generg ventos de proença 26% 8 281 262 7 792 313 488 949 1 981 826 1 641 766 250 883 36 126

Generg ventos de viana 26% 20 206 423 19 019 565 1 186 858 4 826 964 3 380 243 1 061 038 308 583

Generg ventos de sines 26% 6 039 638 5 640 967 398 671 1 347 035 1 145 847 169 583 103 656

megavento 26% 7 386 698 6 819 585 567 114 1 763 456 1 382 364 321 063 147 451

Generg ventos do caramulo 26% 84 708 709 80 350 248 4 358 460 17 790 484 12 848 211 3 609 131 1 120 200

Generg ventos da Gardunha 26% 135 293 340 129 022 534 6 270 805 28 411 489 19 918 298 6 196 455 1 609 673

Generventos do pinhal interior 26% 131 649 303 119 969 802 11 679 502 32 550 988 19 875 275 9 197 586 3 020 811

ventos do seixo amarelo 16% 11 897 290 12 162 766 (265 476) 2 332 502 2 256 001 (15 033) -

Generg ventos de trancoso 26% 40 917 806 39 819 879 1 097 927 7 192 368 5 630 368 1 171 524 220 327

31 de dezemBro 2012
31 decemBer 2012

31 de dezemBro 2011
31 decemBer 2011
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a informação financeira utilizada para a aplicação do 
método da equivalência patrimonial corresponde à 
informação incluída nas demonstrações financeiras de 
31 de dezembro de 2012 e 2011, apresentadas pelas 
empresas subsidiárias.

the financial information used for the application of the 
equity method corresponds to the information included 
in the financial statements of 31 december 2012 and 
2011, presented by the subsidiary companies.

saldo não corrente
non-current Balance

saldo corrente
current Balance

nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e 
2011, a decomposição da rubrica de outros activos 
financeiros, é como segue:

os financiamentos concedidos a subsidiárias são 
remunerados a taxas de juro de mercado. estes 
financiamentos não têm plano de reembolso definido, 
sendo entendimento do conselho de administração 
que a maturidade do mesmo é superior a 12 meses da 
data do balanço, pelo que se encontram classificados 
como não corrente.

o saldo reflectido em 31 de dezembro de 2012 
e 2011 reflecte um empréstimo concedido a uma 
empresa detida pelo fundo novenergia (novenergia 
ii italian portfolio), por aquisição de obrigações, de 
carácter corrente. este financiamento encontra-se 
mensurado ao seu valor nominal, que não diverge 
significativamente do seu justo valor.

the company’s “other financial assets” as at 31 
december 2012 and 2011 were as follows:

the loans granted to subsidiary companies are 
remunerated at market interest rates. these loans 
have no defined repayment plan, it being understood 
by the board of directors that the maturity of the loans 
is more than 12 months after the balance sheet date, 
so they are classified as non-current in nature.

the balance recorded at 31 december 2012 and 2011 
reflects a loan, which is current in nature, granted 
to a company whose shares are held by the fund 
novenergia (novenergia ii italian portfolio), through 
the acquisition of convertible bonds. this loan is 
measured at its nominal value, which is not significantly 
different from its fair value.

7. 
OUTROS ACTIVOS 
FINANCEIROS 
other finanCial aSSetS

entidade financiamentos concedidos   
entity loans Granted 
 

 12 11
Generg serviços 421 986 1 166 986

Generg novos desenvolvimentos 7 373 856 12 097 896

Generg expansão 135 865 056 128 924 053

Hidrinveste - 12 911

soc. exploradora de Recursos energéticos - 21 075

Hidroeléctrica de manteigas 11 842 -

 143 672 740 142 222 920

entidade financiamentos concedidos   
entity loans Granted 

 

 12 11
obrigações convertíveis convertible bonds 41 000 000 26 000 000

 41 000 000 26 000 000
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a empresa encontra-se sujeita ao imposto sobre 
o Rendimento das pessoas colectivas (“iRc”), 
aplicando uma taxa de 25% sobre a matéria 
colectável, acrescida de derrama até à taxa máxima 
de 1,5% sobre o lucro tributável, atingindo a taxa 
agregada de 26,5%. adicionalmente, a partir de 
1 de Janeiro de 2012 os lucros tributáveis que 
excedam os 1,5 milhões de euros são sujeitos a 
derrama estadual à taxa de 3%, nos termos do artigo 
87º - a do código do imposto sobre o Rendimento 
das pessoas colectivas, e para os lucros tributáveis 
que excedam os 10 milhões de euros são sujeitos a 
derrama estadual à taxa de 5%. para os exercícios 
que iniciem a partir de 2013, o limite para aplicação 
da derrama estadual à taxa de 5% passa de 10 
milhões de euros para 7,5 milhões de euros.

nos termos do artigo 88º do código do imposto 
sobre o Rendimento das pessoas colectivas em 
vigor até 31 de dezembro de 2012, a empresa 
encontra-se sujeita a tributações autónomas sobre 
um conjunto de encargos às taxas previstas  
no artigo mencionado.

a empresa encontra-se a ser tributada em sede  
de iRc ao abrigo do RetGs, nos termos dos artigos 
69º a 71º do código do iRc, sendo a sociedade 
dominante do consolidado fiscal.

de acordo com a legislação em vigor, as declarações 
fiscais estão sujeitas a revisão e correcção por parte 
das autoridades fiscais durante um período de quatro 
anos (cinco anos para a segurança social), excepto 
quando tenham havido prejuízos fiscais, tenham sido 
concedidos benefícios fiscais ou estejam em curso 
inspecções, reclamações ou impugnações, casos 
estes em que, dependendo das circunstâncias, os 
prazos são prolongados ou suspensos. deste modo, 
as declarações fiscais da empresa de 2009 a 2012 
poderão ainda vir a ser sujeitas a revisão. o conselho 
de administração entende que eventuais correcções 
resultantes de revisões/inspecções por parte das 
autoridades fiscais àquelas declarações de impostos, 
não terão um efeito significativo nas demonstrações 
financeiras em 31 de dezembro de 2012.

o gasto com imposto sobre o rendimento em 31  
de dezembro de 2012 e 2011 é detalhado conforme 
se segue:

the company is subject to the payment of corporate 
income tax (iRc) at the rate of 25% on the taxable 
amount, further increased by the local municipal tax 
charged at the maximum rate of 1.5%, which results 
in an aggregate tax rate of 26.5%. furthermore, as 
from 1 January 2012, taxable profits in excess of 1.5 
million euros are subject to a state surtax charged 
at the rate of 3% under the terms of article 87 - a of 
the corporate income tax code (ciRc), while taxable 
profits in excess of 10 million euros are subject to a 
state surtax charged at the rate of 5%. for the tax 
years from 2013 onwards, the limit for the application 
of the state surtax at the rate of 5% will be lowered 
from 10 million euros to 7.5 million euros.

under the terms of article 88 of the corporate income 
tax code that was in force until 31 december 2012, 
the company is subject to autonomous taxes on a 
series of charges at the rates established in this article.

the company is taxed in accordance with the special 
tax Regime of Group taxation (RetGs), under the 
terms of articles 69 to 71 of the corporate income 
tax code, it being the dominant company of the 
consolidated tax group.

in accordance with the legislation in force, tax 
declarations are subject to revision and correction by 
the tax authorities during a period of four years (five 
years for social security), except when there have 
been tax losses, tax benefits have been granted, or 
there are inspections, complaints or impugnations 
in progress. depending on the circumstances, 
the deadlines for tax declaration are extended or 
suspended in such cases. thus, the Group’s tax 
declarations for 2009 and 2012 may still be subject 
to revision. the board of directors does not expect 
that any possible corrections to those tax declarations 
resulting from revisions or inspections by the tax 
authorities are likely to have a significant effect on the 
financial statements as at 31 december 2012. 

the expenses incurred with income tax at 31 
december 2012 and 2011 had the following 
breakdown:

8. 
IMPOSTO SOBRE 
O RENDIMENTO 
DO ExERCÍCIO
inCome tax

    12 11
imposto sobre o rendimento corrente current income tax 452 293 319 712

imposto sobre o rendimento income tax 452 293  319 712 
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a reconciliação numérica entre o gasto de imposto e o 
produto tributável pela taxa de imposto é como segue:

impostos diferidos

o movimento ocorrido nos activos e passivos por 
impostos diferidos (saldo líquido) nos exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2012 e 2011 foi como segue:

the numerical reconciliation between the amount 
spent in taxation and the product taxable at the income 
tax rate is as follows:

deferred taxes

movements occurring in the items of deferred tax 
assets and liabilities (net balance) for the years ending 
on 31 december 2012 and 2011 were as follows: 

    12 11
impactos no capital próprio impacts on equity  

activos por impostos diferidos deferred tax assets (464 128) 2 317 502

 (464 128) 2 317 502

    12 11
Resultado antes de imposto pre-tax profit 34 425 644 20 185 259

lucro tributável taxable profit 34 425 644 20 185 259

taxa de imposto (< 12.500 euros) tax rate (< 12.500 euros) 0.0% 12.5%

taxa de imposto (> 12.500 euros) tax rate (> 12.500 euros) 25.0% 25.0%

derrama municipal municipal surcharge 1.5% 1.5%

derrama estatal state surtax 3.0% 0.0%

 9 122 796 5 347 531 

 

Gastos / rendimentos não aceites fiscalmente 8 376 - 
expenditure / income not accepted for tax purposes

Gastos / rendimentos com associadas   (8 549 785) (5 343 086)
expenditure / income with associate companies

crédito de imposto - Rfai tax credit - Rfai (442 423) -

tributações autónomas autonomous taxes 313 329 315 267

 452 293 319 712

 

imposto sobre o rendimento corrente current income tax 452 293 319 712

imposto sobre o rendimento diferido deferred income tax - 

imposto sobre o rendimento  income tax 452 293 319 712

taxa efectiva de imposto  effective tax rate 1.3% 1.6%

porteirinhos 
central solar solar power plant
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os movimentos ocorridos nas rubricas de activos 
e passivos por impostos diferidos nos exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011 foram 
como segue:

movements occurring in the items of deferred tax 
assets and liabilities for the years ending on 31 
december 2012 and 2011 were as follows:

activos por impostos diferidos
deferred tax assets 

 swap   

a 1 de Janeiro de 2012 at 1 January 2012 5 037 442 

constituição/reversão por capital (nota 12) creation/reversal through capital (note 12) (464 128)

movimento do período movements for the year (464 128)

a 31 de dezembro de 2012 at 31 december 2011 4 573 315

a 1 de Janeiro de 2011 at 1 January 2011 2 719 940

constituição/reversão por capital (nota 12) creation/reversal through capital (note 12) 2 317 502

movimento do período movements for the year 2 317 502

a 31 de dezembro de 2011 at 31 december 2011 5 037 442

nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e 
2011, os saldos da rubrica de “estado e outros entes 
públicos” detalha-se como segue:

para os períodos apresentados, o saldo da rubrica 
de “impostos s/ rendimento – iRc” tem a seguinte 
decomposição: 

in the years ending on 31 december 2012 and 2011, the 
balances of “state and other public entities” related to:

for the periods presented, the iRc (corporate income 
tax) credit balance had the following breakdown: 

9. 
ESTADO E 
OUTROS ENTES 
PúBLICOS 
State and other  
PubliC entitieS

   
 12 11
pagamentos por conta advance payments 1 162 556 2 005 627
pagamento especial por conta special payment on account - 133 851
pagamento adicional por conta additional advance payment 341 456 
Retenções na fonte deductions at source 174 788 1 108 469
estimativa de iRc estimation of iRc (7 345 520) (2 749 670)
iRc a recuperar iRc to be recovered 85 070 792 998
crédito de imposto - Rfai tax credit - Rfai 2 600 467 1 400 399
total total (2 981 183) 2 691 674 

    
 12  11 credor devedor credor 
 creditors deBtors creditors

imposto s/rendimento - iRc 2 981 183 2 691 674  -  
corporate income tax - iRc

impostos s/rendimento - iRs 33 332 -  162 380  
personal income tax - iRs

imposto s/valor acrescentado - iva 125 302 -  111 093  
value added tax - vat

contribuições p/segurança social 9 139 -  14 565  
social security contributions

 3 148 956  2 691 674  288 038 
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a empresa é a entidade dominante do RetGs 
do Grupo. por este motivo, o montante relativo 
à estimativa de imposto do exercício das suas 
subsidiárias encontra-se reconhecido como uma 
conta a receber à GeneRG, sGps, s.a. (nota 
10) uma vez que, a partir do exercício de 2012, em 
resultado de todas as empresas do Grupo passarem 
a integrar o RetGs, é a empresa que efectua os 
pagamentos por conta das mesmas.

em 31 de dezembro de 2012, os saldos das rubricas 
de “iRc – consolidado das participadas” e “outras 
contas a receber – Grupo” reflectem o montante a 
receber pela participação das empresas do Grupo 
inseridas no RetGs, do qual a empresa é a entidade 
dominante e os montantes devidos pelas subsidiárias 
da GeneRG sGps, relativos à prestação de serviços 
de administração, respectivamente.

the company is the dominant entity of the Group’s 
special tax Regime of Group taxation (RetGs). for 
this reason, the amount relating to the estimate of the 
tax for the year to be paid by its subsidiary companies 
is recognised as an account receivable from GeneRG, 
sGps, s.a. (note 10), since as from 2012, as a result 
of all the Group’s companies being integrated into 
the RetGs regime, it is the company that makes the 
payments on behalf of these companies.

as at 31 december 2012, the balances of the items 
“iRc – consolidated group of associated companies” 
and “other accounts receivable – Group” reflect the 
amount to be received through the participation of 
the Group’s companies integrated into the special 
tax Regime of Group taxation (RetGs), of which 
the company is the dominant entity and the amounts 
owed by the subsidiary companies of GeneRG 
sGps, relating to the provision of administration and 
management services, respectively.

em 31 de dezembro de 2012 e 2011, esta rubrica 
tinha a seguinte composição:

capital realizado 

em 31 de dezembro de 2012 e 2011, o capital 
encontra-se integralmente subscrito, realizado 
e é detido em 57,5% pela lusenerg – energias 
Renováveis, sGps, s.a. e em 42,5% pela Gdf 
sueZ international Holdings b.v., nos montantes 
de 2.875.000 euros e 2.125.000 euros, 
respectivamente.

as at 31 december 2012 and 2011, the item of “other 
accounts receivable” had the following breakdown:

paid-up capital

as at 31 december 2012 and 2011, the capital was 
fully subscribed and paid-up. 57.5% of the capital is 
held by lusenerg – energias Renováveis, sGps, s.a. 
and 42.5% by Gdf sueZ international Holdings b.v., 
in the amounts of 2,875,000 euros and 2,125,000 
euros, respectively.

10. 
OUTRAS CONTAS 
A RECEBER 
other aCCountS 
reCeivable

11. 
CAPITAL
CaPital

   
 12 11
devedores por acréscimos accrued debtors  

devedores por acréscimos de rendimentos 295 505 224 719
accrued income debtors

outros devedores other debtors  

iRc - consolidado das participadas   8 015 356 2 753 028
iRc - consolid. group associated companies

outras contas a receber - Grupo   7 531 864 197 143
other accounts receivable - Group

outros others 8 436 9 096

 15 555 656 2 959 267

total outras contas a receber total other accounts receivable 15 851 160 3 183 986
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reservas leGais

de acordo com a legislação comercial em vigor, pelo 
menos 5% do resultado líquido anual se positivo, 
tem de ser destinado ao reforço da reserva legal até 
que esta represente 20% do capital. esta reserva 
não é distribuível a não ser em caso de liquidação 
da empresa, mas pode ser utilizada para absorver 
prejuízos depois de esgotadas as outras reservas,  
ou incorporada no capital.

outras reservas

os movimentos reflectidos na rubrica “outras 
reservas” nos exercícios findos em 31 de dezembro  
de 2012 e 2011, são como se apresenta em seguida:

reservas transitados

a rubrica “Resultados transitados” registou os 
seguintes movimentos durante os exercícios findos em 
31 de dezembro de 2012 e 2011:

leGal reserves

according to the commercial legislation currently in 
force, at least 5% of the annual net profit must be 
used to strengthen the legal reserve, until such time as 
this amounts to 20% of the share capital. this reserve 
cannot be distributed unless the company is being 
liquidated, but it may be used to cover losses after the 
other reserves have been used up, or incorporated into 
the capital.

other reserves

as at 31 december 2012 and 2011, the movements 
occurring in the item “other reserves” had the following 
breakdown:

retained earninGs

the item “Retained earnings” recorded the following 
movements during the financial years ending on 31 
december 2012 and 2011:

12. 
RESERVAS E 
RESULTADOS 
TRANSITADOS
reServeS and  
retained earningS

 outras reservas   
 other reserves 

a 1 de Janeiro de 2011  at 1 January 2011 21 932 037 

actualização do justo valor do swap de cobertura   (8 745 295) 
Revaluation of the fair value of the interest rate swap

imposto diferido associado à actualização do justo valor  
dos derivados de cobertura (nota 8) 2 317 502  
deferred tax associated with the revaluation of the fair  
value of the hedge derivatives (note 8)

distribuição de reservas livres a accionistas   (21 000 000) 
distribution of free reserves to shareholders

a 31 de dezembro de 2011  at 31 december 2011 (5 495 756)

actualização do justo valor do swap de cobertura (nota 16) 1 751 424  
Revaluation of the fair value of the interest rate swap (note 16)

imposto diferido associado à actualização do justo valor  
dos derivados de cobertura (nota 8) (464 128) 
deferred tax associated with the revaluation of the fair 
value of the hedge derivatives (note 8)

aplicação do resultado líquido: transferência para a rubrica de “Reservas livres” 13 569 680  
application of net profit: transfer to the item “free reserves”

a 31 de dezembro de 2012  at 31 december 2012 9 361 220 

 resultados transitados  
 retained earninGs 

a 1 de Janeiro de 2011 at 1 January 2011 (31 306 627)

aplicação do resultado líquido de 2010 application of net profit for 2010 25 010 760
a 31 de dezembro de 2011 at 31 december 2011 (6 295 867)

aplicação do resultado líquido de 2011 application of the net profit 2011 6 295 868
lucros não distribuídos undistributed profits (351 439)
a 31 de dezembro de 2012 at 31 december 2012 (351 439) 
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a rubrica “ajustamentos em activos financeiros” 
reflecte as alterações do justo valor do sWap  
e os subsídios ao investimento não reembolsáveis 
das subsidiárias, considerando o efeito dos impostos 
diferidos correspondentes. a movimentação  
da rubrica em 31 de dezembro de 2012 e 2011  
é como se apresenta:

aplicação de resultados

por deliberação da assembleia Geral realizada em 
28 de março de 2012, a aplicação de resultados do 
exercício findo em 31.12.2011 teve a seguinte aplicação:

-  Resultados transitados 
6.295.857 euros   

-  Reservas livres 
13.569.680 euros 

the item “adjustments to financial assets” reflects 
the changes in the fair value of the sWap and the 
non-repayable investment grants of the subsidiary 
companies, taking into account the effect of the 
corresponding deferred taxes. the movements 
recorded under this item as at 31 december 2012 
and 2011 had the following breakdown:

application of profits

at the General meeting held on 28 march 2012, 
the profits for the year ending on 31.12.2011 were 
distributed as follows:

-  Retained earnings    
6,295,867

-  free reserves 
13,569,680

13. 
AjUSTAMENTOS 
EM ACTIVOS 
FINANCEIROS
adjuStmentS to 
finanCial aSSetS

 aJustamentos em 
 activos financeiros   
 adJustment to financial assets 

a 1 de Janeiro de 2011  at 1 January 2011 11 694 719

alterações justo valor do sWap das subsidiárias (1 109 946) 
changes in the fair value of the sWap of subsidiary companies

Reconhecimento do rendimento do exercício  
associado ao subsídio não reembolsável (2 237 531) 
Recognition of the income for the year associated 
with the non-repayable investment grant

variações reconhecidas por subsidiárias de investimentos  
nas subsidiárias destas (13 548 450) 
variations recognised by subsidiaries of 
investments in their subsidiaries

a 31 de dezembro de 2011  at 1 January 2011 (5 201 208)

alterações justo valor do sWap das subsidiárias (24 367 698) 
changes in the fair value of the sWap of subsidiary companies

impostos diferidos associados às alterações justo valor  
do sWap das subsidiárias e respectivos impostos diferidos 7 271 483 
deferred taxes associated with changes in the fair value 
of the sWap of subsidiary companies and respective deferred taxes

Reconhecimento do rendimento do exercício associado  
ao subsídio não reembolsável (2 689 522) 
Recognition of the income for the year associated
with the non-repayable investment grant

impostos diferidos associados ao reconhecimento do rendimento  
do exercício associado ao subsídio não reembolsável 46 839 
deferred taxes associated with the recognition of the income for the year 
associated with the non-repayable investment grant

lucros não distribuídos  undistributed profits 351 439

a 31 de dezembro de 2012 (24 588 667)
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o detalhe e evolução das provisões reconhecidas nas 
demonstrações financeiras da empresa em 31 de 
dezembro de 2012 e 2011 é como segue:

o detalhe dos “financiamentos obtidos” quanto ao 
prazo (corrente e não corrente) e por natureza de 
financiamento, em 31 de dezembro de 2012 e 2011, 
é como segue:

o movimento ocorrido na rubrica de “provisões” 
em 31 de dezembro de 2012 e 2011 encontra-se 
detalhado na nota 6. 

the details and the evolution of the provisions 
recognised in the company’s financial statements as 
at 31 december 2012 and 2011 were as follows:

as at 31 december 2012 and 2011, the repayment 
periods (current and non-current) and the nature of 
the financing in the item of “loans obtained” were as 
follows:

the movements taking place in the item “provisions” 
as at 31 december 2012 and 2011 are explained in 
detail in note 6. 

14. 
PROVISÕES
ProviSionS

15. 
FINANCIAMENTOS 
OBTIDOS
loanS obtained

 participações participações participações total 
 financeiras financeiras financeiras total 
 desenvolvimento expansão seixo amarelo  
 financial investments financial investments financial investments 
 desenvolvimentos expansão seixo amarelo

a 1 de Janeiro de 2011 at 1 January 2011 1 916 647 9 274 917 177 691 11 369 255

movimentação do período movement for the year    

dotação appropriation 734 433 7 870 232 57 585 8 662 250

a 31 de dezembro de 2011 at 31 december 2011 2 651 080 17 145 148 235 276 20 031 505

movimentação do período movement for the year    

dotação - efeito apropriação do resultado exercício - 2 693 912 - 2 693 912 
appropriation - effect of appropriation of the year’s profit

Redução - efeito apropriação do resultado exercício (1 988 144) - (56 757) (2 044 901) 
Reduction - effect of the appropriation of the year’s loss

dotação - efeito alterações no justo valor do sWap  
e respectivo imposto diferido 887 312 2 715 209 70 234 3 672 755 
appropriation - effect of changes in the fair 
value of the sWap and respective deferred tax

dotação - efeito reconhecimento do subsídio  
e respectivo imposto diferido - - 8 541 8 541 
appropriation - effect of the recognition of the investment 
grant and respective deferred tax

a 31 de dezembro de 2012  at 31 december 2012 1 550 248 22 554 270 257 294 24 361 812

 

  12         11
 corrente não corrente total corrente não corrente total 
 current non-current total current non-current total 

empréstimos bancários bank loans 25 539 814 101 778 093 127 317 907 25 671 048 127 222 474 152 893 522

financiamento accionista 94 247 624 - 94 247 624 57 331 399 - 57 331 399 
shareholder financing 119 787 438 101 778 093 221 565 531 83 002 447 127 222 474 210 224 921
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empréstimos Bancários

o valor reflectido na linha “empréstimos bancários” 
corresponde ao financiamento contratado em 2008 
no âmbito do “project finance” do Grupo. esta linha 
detalha-se como segue, em linhas de financiamento 
e prazos de reembolso:

financiamento accionista

a rubrica de “financiamento obtidos - Grupo” reflecte 
o empréstimo obtido pela empresa junto das suas 
subsidiárias. estes financiamentos vencem juros com 
condições similares às de mercado, sem que exista 
maturidade e prazos de reembolso definidos.

Bank loans

the amounts recorded in the item of “bank loans” 
correspond to the company’s financing obtained in 
2008 under the scope of the Group’s “project finance”. 
in terms of the lines of financing and repayment periods, 
these loans had the following breakdown:

Group loans

the line of financing “loans obtained – Group” 
reflects the loans obtained by the company from its 
subsidiaries. these loans accrue interest under similar 
conditions to those found in the market, without there 
being any fixed maturity dates or repayment periods.

 

  12                  11
entidade Bancária  data  data Último corrente não ccorrente total corrente não corrente total 
Bank entity  contratação reemBolso current non-current total current non-current total 
  date contracted date of last 
   repayment

banco europeu de investimento (a)  (b)  (c) 11/28/08 12/15/17 9 439 045 37 756 389 47 195 434 9 439 045 47 195 434 56 634 479

bpi (a) 11/28/08 12/15/17 4 390 416 17 561 736 21 952 152 4 390 416 21 952 160 26 342 576

caja madrid                                             (a) 11/28/08 12/15/17 2 503 875 15 843 441 18 347 316 2 503 875 19 512 824 22 016 699

fortis bank                                             (a) 11/28/08 12/15/17 3 270 367 13 081 531 16 351 898 3 270 367 16 351 901 19 622 268

banco espírito santo (a) 11/28/08 12/15/17 2 171 256 10 348 173 12 519 429 2 171 256 12 852 048 15 023 304

santander                                               (a) 11/28/08 12/15/17 3 669 423 7 186 823 10 856 246 3 669 423 9 358 107 13 027 530

empréstimos Bancárias  Bank loans    25 444 381 101 778 093 127 222 474 25 444 382 127 222 474 152 666 856

Juros interest    95 433 - 95 433 226 665 - 226 665

total  total    25 539 814 101 778 093 127 317 907 25 671 047 127 222 474 152 893 521

(a) estes montantes encontram-se proporcionalizados de acordo com a percentagem atribuível à empresa.       
(b) este financiamento tem um covenant “anual debt service coverage Ratio”: Receita operacional liquida / amortização dívida curto prazo    
(c) este financiamento tem um covenant “loan life coverage Ratio”: npv do cash disponivel para pagamento financiamento / dívida a médio-longo prazo  
 
(a) these amounts have been rendered proportional to the percentage of control that is attributable to the company.
(b) this financing has a covenant “annual debt service coverage Ratio”: net operating income/amortisation of the short-term debt.
(c) this financing has a covenant “loan life coverage Ratio”: npv of the cash available for the payment of loans/medium-long-term debt.

 

  12 11
entidade   corrente corrente 
entity   current current 

Generventos do pinhal interior - energías Renováveis, lda.   23 399 702 17 006 316

Generg ventos da Gardunha - energias Renováveis, lda.   21 961 084 9 073 598

Generg ventos do caramulo  ener. Renováveis, lda   19 275 972 14 143 450

Generg ventos de trancoso - energías Renováveis, s.a.   13 827 973 11 241 656

Generg ventos de viana - energías Renováveis, s.a.   5 355 634 5 617 758

ventos do seixo amarelo - energias Renováveis, lda.   3 771 275 93 624

megavento - produção de electricidade, lda.   2 219 349 16 388

Generg ventos de sines - energías Renováveis, s.a.   1 471 978 18 893

Gerg ventos de proença a nova - energias Renováveis, lda   840 911 50 688

Hidrinveste, lda.   696 080 -

Generg - Gestão de projectos de energia, s.a.   672 740 41 940

sociedade Hidroeléctrica da Grela, lda   336 792 6 579

sociedade exploradora de Recursos energéticos, lda   211 231 -

Hidroeléctrica do monte, lda.   206 903 9 045

Hidroeléctrica de manteigas, lda.   - 11 464

   94 247 624 57 331 399
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estes financiamentos não têm plano de reembolso 
definido, sendo entendimento do conselho  
de administração que a maturidade dos mesmos  
é inferior a 12 meses da data do balanço, dado que  
a liquidação do mesmo poderá ocorrer assim que 
houver disponibilidades de tesouraria para tal, pelo que 
as mesmas se encontram classificadas como corrente.

these loans have no defined repayment plan, it 
being understood by the board of directors that the 
maturity of the loans is less than 12 months after 
the balance sheet date, since they can be repaid as 
soon as there are sufficient funds available for this 
purpose. they are therefore classified as current  
in nature.

derivados de coBertura

em 31 de dezembro de 2012 e 2011, esta rubrica 
tinha a seguinte composição:

a informação detalhada das características e valor 
dos swaps contratados é como se apresenta:

o justo valor do “swap” foi, à data de cada balanço, 
determinado por avaliação efectuada pela entidade 
bancária com a qual esse derivado foi contratado. 
a determinação do justo valor deste instrumento 
financeiro teve por base a actualização para a data  
de relato dos “cash-flows” futuros correspondentes  
à diferença entre a taxa de juro a pagar pela empresa 
à contraparte do derivado e a taxa de juro variável 
a receber pela empresa da contraparte do derivado 
sendo que esta taxa de juro variável corresponde  
à taxa de juro indexante contratada com  
a entidade que concedeu o financiamento. foram 
adicionalmente efectuados, pelo departamento  
de planeamento e controlo de gestão, testes  
ao justo valor deste instrumento financeiro derivado, 
no sentido de revalidar o justo valor determinado por 
aquela entidade.

hedGe derivatives

as at 31 december 2012 and 2011, this item had the 
following breakdown:

detailed information is provided below about the 
characteristics and value of the interest rate swaps 
contracted:

the swaps are stated at their fair value at the balance 
sheet date, determined by the valuation made by 
the bank entities with which the interest swaps 
were contracted. the computation of the fair value 
of these financial instruments was made taking 
into consideration the actualisation to the balance 
sheet date of the future cash flows relating the 
difference between the interest rate to be paid by 
the company to the bank entity with which the swap 
was negotiated and the variable interest rate to be 
received by the company from the bank entity that 
granted the loan. the management planning and 
control department also carried out tests on the fair 
value of this derivative financial instrument, in order to 
confirm the fair value determined by the bank entity.

16. 
OUTROS 
PASSIVOS 
FINANCEIROS 
other finanCial 
liabilitieS

   
 12 11
não corrente non-current:  

Justo valor dos swaps taxa de juro fair value of interest rate swaps 17 257 791 19 009 214

Juros corridos / realizados interest accrued / paid - 170 598

 17 257 791 19 179 813

corrente current:  

Juros corridos / realizados interest accrued / paid 148 122 -

outros passivos financeiros other financial liabilities 17 405 913 19 179 813

notional taxas a receBer período Justo valor Justo valor 
notional / a paGar de paGamento em 31.12.2012 em 31.12.2011 
 rates receivaBle payment  fair value at fair value at 
 / payaBle period 31.12.2012 31.12.2012

12 895 034 eur 6m / 4 01% 28-nov-2008 a to15-Jun-2026 (2 331 670) (2 569 300)
12 895 034 eur 6m / 4 01% 28-nov-2008 a to 15-Jun-2026 (2 331 670) (3 853 946)
20 317 158 eur 6m / 4 01% 28-nov-2008 a to 15-Jun-2026 (3 673 732) (2 569 300)
19 342 551 eur 6m / 4 01% 28-nov-2008 a to 15-Jun-2026 (3 497 504) (4 048 134)
30 811 652 eur 6m / 4 01% 28-nov-2008 a to 15-Jun-2026 (5 571 338) (6 139 133)
96 261 429   (17 405 913) (19 179 813)



RELATÓRIO & CONTAS 2012
annual rePortgruPo generg 173

    12 11
credores por acréscimos de gastos   
accrued expenses/creditors

Gastos com pessoal staff costs 174 462 114 713 

outros others - 1 631 

 174 462 116 344
  

credores diversos  sundry creditors  

terceiros third parties 113 393 4 500

outras contas a pagar - Grupo other accounts payable - Group 994 381 91 309

 1 107 774 95 809
  

total outras contas a pagar total other accounts payable 1 282 236 212 153

o justo valor deste “swap” de taxa de juro, foi registado 
no passivo a crédito da rubrica “outros passivos 
financeiros” por contrapartida da rubrica de “outras 
reservas” no capital próprio, por cumprir com as regras 
definidas para efeitos de contabilidade de cobertura, 
tendo sido considerado também o efeito dos impostos 
diferidos associados cujo montante ascende em 31  
de dezembro de 2012 a 4.573.315 euros (nota 8).

the fair value of this interest rate swap was recorded 
in the liabilities as credit in favour of the item “other 
financial liabilities” as a counter-entry to the item 
“other reserves” in equity, in accordance with 
the rules established for the purposes of hedge 
accounting, with the effect of the associated deferred 
taxes having also been taken into account. as at 
31 december 2012, the associated deferred taxes 
amounted to 4,573,315 euros (note 8).

em 31 de dezembro de 2012 e 2011, o detalhe  
da rubrica de “outras contas a pagar” tinha  
a seguinte composição:

as at 31 december 2012 and 2011, the item “other 
accounts payable” had the following breakdown:

17. 
OUTRAS CONTAS 
A PAGAR 
other aCCountS 
Payable

o saldo reconhecido na rubrica de “diferimentos 
passivos”, em 2012, corresponde ao benefício fiscal 
que a GeneRG, sGps, s.a. utilizará, como empresa 
dominante do RetGs, gerado nas suas subsidiária 
GeneRG sol do alentejo e GeneRG sol do alentejo 2, 
detidas indirectamente a 100%, pelo seu investimento. 
o incentivo foi obtido no âmbito do programa Rfai. 
estas subsidiárias efectuaram investimentos elegíveis, 
criando postos de trabalho na região.

in 2012, the balance recognised under the item of 
“deferred liabilities” corresponds to the tax benefit 
that GeneRG sGps, s.a. will use, as the dominant 
company of the special tax Regime of Group taxation 
(RetGs), generated at its subsidiary companies 
GeneRG sol do alentejo and GeneRG sol do 
alentejo 2, which are indirectly held at 100%, through 
their investment. the incentive was obtained under 
the scope of the tax scheme for investment support 
(Rfai). these subsidiary companies have made eligible 
investments, creating jobs in the region.

18. 
DIFERIMENTOS 
PASSIVOS
deferred liabilitieS

as “prestações de serviços” nos exercícios findos em 
31 de dezembro de 2012 e 2011, foram como segue:

estas prestações de serviços ocorrem na totalidade 
em território nacional, e correspondem aos serviços 
prestados pela empresa às suas subsidiárias no 
âmbito da gestão e administração das mesmas.

“services rendered” in the years ending on 31 
december 2012 and 2011 were as follows:

all services rendered were provided on the national 
market, and correspond to the services rendered by 
the company to its subsidiaries under the scope of its 
management and administration services.

19. 
PRESTAÇÃO  
DE SERVIÇOS
ServiCeS rendered

   
 12 11
fee de gestão e administração management and administration fee 2 633 400 2 394 000

total serviços prestados total services rendered 2 633 400 2 394 000
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o detalhe dos ganhos/ (perdas) resultantes da 
aplicação do método da equivalência patrimonial 
na valorização das participações financeiras em 
subsidiárias, é como segue:

o saldo da rubrica “mais-valias geradas internamente” 
resulta do reconhecimento das mais-valias geradas 
pela venda de participações sociais das subsidiárias 
acima divulgadas à GeneRG portfolio sGps, s.a. 
ocorrida em 2008.

the gains / (losses) resulting from the application of 
the equity method in the valuation of investments in 
subsidiary companies had the following breakdown:

the balance of the item “internally generated capital 
gains” results from the recognition of the capital 
gains generated by the sale of the above-mentioned 
subsidiary companies’ shareholdings to GeneRG 
portfolio sGps, s.a., which took place in 2008.

20. 
GANHOS 
/ PERDAS 
IMPUTADOS  
DE SUBSIDIáRIAS
imPuted gainS / 
loSSeS of SubSidiary 
ComPanieS

 % resultado exercício  % profit/(loss) for the year 2012 

 12  11
entidade participação directa Ganhos perdas Ganhos perdas 
company direct shareholdinG Gains losses Gains losses 

Generg serviços 100% 708 390 - 74 095  - 

Generg novos desenvolvimentos 100% 1 988 144 - 323 397  - 

Generg expansão 100% - (2 693 912) -  (5 011 925) 

Generg portfólio 100% 12 690 388 - 7 131 650  - 

Hidrinveste 26% 90 000 - 114 979  - 

Hidroeléctrica do monte 26% 65 820 - 63 350  - 

sociedade exploradora de Recursos energéticos 26% 28 415 - 37 241  - 

sociedade Hidroeléctrica da Grela 26% 6 341 - 10 616  - 

Hidroeléctrica de manteigas 16% 69 894 - 98 075  - 

Generg Gpe 26% 242 950 - 388 676  - 

Generg ventos de proença 26% 51 042 - 65 229  - 

Generg ventos de viana 26% 308 150 - 275 870  - 

Generg ventos de sines 26% 37 566 - 44 091  - 

megavento 26% 102 420 - 83 476  - 

Generg ventos do caramulo 26% 1 351 755 - 938 374  - 

Generg ventos da Gardunha 26% 2 534 565 - 1 611 078  - 

Generventos do pinhal interior 26% 2 710 168 - 2 391 372  - 

ventos do seixo amarelo 16% 56 757 - (2 405) 

Generg ventos de trancoso 26% 501 129 - 304 596  - 

mais-valias geradas internamente  10 158 396 - 10 769 538  - 

deduções fiscais obtidas de subsidiárias (Rfai)  1 669 519 - 553 571  - 

outros rendimentos / ganhos imputados de subsidiárias  1 474 538 - 143 805  -  
other imputed income / gains of subsidiary companies

  36 846 345  (2 693 912)  25 423 082  (5 014 331) 

Ganhos / (perdas) imputados de subsidiárias  34 152 433   20 408 751  
imputed gains / (losses) of subsidiaries
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o detalhe dos custos com fornecimentos e serviços 
externos é como segue:

os “Gastos com pessoal”, nos exercícios findos em 31 
de dezembro de 2012 e 2011, foram como segue:

durante o exercício de 2012, a empresa, teve em 
média, 5 colaboradores ao seu serviço. 

os montantes registados como “trabalhos 
especializados” respeitam, essencialmente, aos 
serviços de gestão prestados pela subsidiária 
GeneRG serviços, lda. e outros refacturados por 
esta, incorridos por conta da GeneRG, sGps, s.a..

the breakdown of the costs incurred with external 
supplies and services was as follows:

as at 31 december 2012 and 2011, “staff costs” had 
the following breakdown:

during 2012, the company had, on average, 5 
employees working for it. 

the amounts recorded as “specialised works” 
essentially relate to the management services rendered 
by the subsidiary company GeneRG serviços and 
other services re-invoiced by this company, but 
incurred on behalf of GeneRG sGps, s.a..

21. 
FORNECIMENTOS 
E SERVIÇOS 
ExTERNOS
external SuPPlieS  
and ServiCeS

22. 
GASTOS  
COM PESSOAL
Staff CoStS

   
 12 11
trabalhos especializados specialised works 265 924 342 232

despesas de representação Representation expenses 791 2 666

contencioso litigation 697 5 646

outros others 50 882 74 686

fornecimentos e serviços externos   318 294 425 230
external supplies and services

   
 12 11
remunerações remunerations  

vencimentos (nota 28)  salaries (note 28) 1 113 941 852 026

prémios de desempenho (nota 28)   895 000 900 000 
performance bonuses (note 28)

encargos sociais social security contributions 77 269 46 344

outros Gastos com pessoal other staff costs  

seguros insurance 34 700 36 407

outros others 153 484 114 879

 188 184 151 286

Gastos com pessoal staff costs 2 274 394 1 949 655
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as rubricas de “outros rendimentos e ganhos”, nos 
exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011, 
foram como segue:

as rubricas de “outros gastos e perdas”, nos 
exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011, 
foram como segue:

in the years ending on 31 december 2012 and 
2011, the item of “other income and gains” had the 
following breakdown:

in the years ending on 31 december 2012 and 2011, 
the item of “other expenses and losses” had the 
following breakdown:

23. 
OUTROS 
RENDIMENTOS 
E GANHOS E 
OUTROS GASTOS 
E PERDAS
other inCome  
and gainS and 
other CoStS  
and loSSeS

   
 12 11
correcções relativas a exercícios anteriores 4 423 67 985 
corrections relating to previous years

outros others 30 493 49 883

outros rendimentos e ganhos other income and gains 34 916 117 868

   
 12 11
quotizações contributions 30 500 30 500

donativos donations 17 500 20 000

correcções relativas a exercícios anteriores     10 488 2 116 
corrections relating to previous years

outros others 16 542 -

outros gastos e perdas other expenses and losses 75 030 52 617

Gardunha 
parque eólico Wind farm
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o detalhe dos “Juros e rendimentos similares” e dos 
“Juros e gastos similares” dos exercícios findos em 31 
de dezembro de 2012 e 2011 é como segue:

em 2012 a GeneRG sGps não distribuiu quaisquer 
dividendos. em 2011 a empresa distribuiu reservas no 
montante global de 21.000.000 euros.

as rubricas de “Juros obtidos de financiamentos 
concedidos – Grupo” respeitam aos rendimentos 
obtidos de financiamentos concedidos pela empresa 
às suas subsidiárias. estes financiamentos são 
remunerados a taxas de mercado.

a rubrica de “Juros pagos de financiamentos obtidos – 
empréstimos bancários” inclui os encargos financeiros 
suportados com o financiamento contratado em 2008 
pelo Grupo GeneRG no âmbito do project finance / 
refinanciamento. este montante inclui os juros corridos 
dos financiamentos obtidos.

a rubrica de “Juros pagos - swaps” reflectem  
o reconhecimento nos resultados do período dos juros 
corridos relativos ao swap de cobertura de taxa  
de juro e cash flows futuros.

in the years ending on 31 december 2012 and 2011, 
the items “interest and similar income” and “interest 
and similar expenses” had the following breakdown:

in 2012, GeneRG sGps did not distribute any 
dividends. in 2011 the company distributed reserves, 
amounting in total to 21,000,000 euros.

the item “interest received from loans granted – 
Group” relates to the income obtained from the loans 
granted by the company to its subsidiary companies. 
this finance earns interest at market rates.

the item “interest paid on loans obtained – bank 
loans” refers to the loans taken out in 2008 by the 
GeneRG Group under the scope of its project 
finance / refinancing. this amount includes the 
accrued interest of the loans obtained.

the item “interest paid – swaps” reflects the 
recognition in the results for the year of the accrued 
interest relating to the interest rate swaps and future 
cash flow hedges.

24. 
jUROS  
E RENDIMENTOS 
E GASTOS 
SIMILARES
intereSt and Similar 
inCome and exPenSeS

25. 
DIVIDENDOS
dividendS

   
 12 11
Juros e rendimentos similares interest and similar income  

Juros obtidos de financiamentos  
concedidos - Grupo (nota 28) 7 411 394 7 805 825 
interest received from loans granted – Group (note 28)

Juros obtidos de aplicações financeiras 1 405 333 2 656 487 
interest received from financial investments

Juros obtidos de outros  interest received from other investments 3 901 7 930

Juros obtidos de financiamentos concedidos - accionistas - 72 570 
interest received from loans granted - shareholders

 8 820 628 10 542 812
 
Juros e gastos similares interest and similar expenses  

Juros pagos de financiamentos obtidos - empréstimos bancários 4 097 987 5 225 287 
interest paid on loans obtained – bank loans

Juros pagos - swaps  interest paid – swaps 3 058 412 4 058 518

Juros pagos de financiamentos obtidos - Grupo (nota 28) 1 134 432 1 313 832 
interest paid on loans obtained - Group (note 28)

Garantias  Guarantees 36 543 49 603

outros  others 463 242

 8 327 837 10 647 481
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em 31 de dezembro de 2012, a GeneRG sGps 
não apresenta nas suas demonstrações financeiras 
quaisquer montantes de carácter recorrente e que 
consubstanciem, resultando de compromissos 
assumidos a esta data, responsabilidades futuras.

passivos continGentes

em 31 de dezembro de 2012 e 2011, a empresa 
apresenta os seguintes passivos contingentes, 
decorrentes de garantias bancárias prestadas:

em 31 de dezembro de 2012, a empresa tem 
processos fiscais em fase de contestação, sendo 
entendimento do conselho de administração  
que os montantes que constam das notificações  
não são devidos, pelo que não foi reconhecida 
qualquer provisão.

À data destas demonstrações financeiras, o 
conselho de administração não tem conhecimento 
de quaisquer outros eventos passados que possam 
resultar, com impacto material, em encargos futuros 
para a empresa.

activos continGentes

À data de divulgação das presentes demonstrações 
financeiras, o conselho de administração não tem 
conhecimento de quaisquer eventos passados que 
possam resultar, com impacto material, em benefícios 
económicos futuros para a empresa. 

as at 31 december 2012, GeneRG sGps did not 
present in its financial statements any amounts that 
were recurrent in nature and which represented future 
liabilities resulting from undertakings made at that 
date.

continGent liaBilities

as at 31 december 2012 and 2011, the company 
presented the following contingent liabilities, arising 
from bank guarantees provided:

at 31 december 2012, the Group is currently 
contesting a number of tax inspection procedures, 
although it is the opinion of the board of directors 
that the amounts stated in the notifications are not 
owed, so that no provision has been set up to cover 
this matter.

at the date of disclosure of these financial 
statements, the board of directors is not aware 
of any other past events that may have a material 
impact, resulting in future charges for the company.

continGent assets

at the date of disclosure of these financial 
statements, the board of directors is not aware 
of any other past events that may have a material 
impact, resulting in future charges for the company. 

26. 
COMPROMISSOS
CommitmentS

27. 
CONTINGÊNCIAS
ContingenCieS

 
promotor Beneficiário oBJecto   
csdsdsdd Beneficiary oBJect 12 11 

Generg sGps iapmei poe / mape   729 135 833 297

Generg sGps petrogal, sa cartões de combustível  fuel cards 25 000 25 000

Generg sGps dGi viseu Garantia de execução fiscal  tax execution guarantee 554 552 1 726 453

Generg sGps dGi viseu Garantia de execução fiscal  tax execution guarantee 163 515 255 410

Generg sGps dGi lisboa Garantia de execução fiscal  tax execution guarantee  665 188 665 188

Generg sGps dGi Guarda Garantia de execução fiscal  tax execution guarantee 626 010 507 550

Generg sGps dGi viseu Garantia de execução fiscal  tax execution guarantee  33 580 66 643

Generg sGps dGi viseu Garantia de execução fiscal  tax execution guarantee 6 862 49 356

Generg sGps dGi viseu Garantia de execução fiscal  tax execution guarantee - 47 517

total   2 803 843 4 176 414
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28.1. transacções entre  
partes relacionadas 

(a) natureza do relacionamento com as partes 
relacionadas: 

accionistas

lusenerg sGps, s.a. – o relacionamento entre 
a GeneRG sGps e a lusenerg sGps resulta 
essencialmente da distribuição de resultados via 
dividendos da primeira e da concessão e obtenção de 
financiamentos accionistas.

Gdf sueZ international Holdings b.v. – o 
relacionamento entre a GeneRG sGps e a Gdf 
suez resulta essencialmente da distribuição de 
resultados via dividendos da primeira.

suBsidiárias e outras partes 
relacionadas

consideram-se igualmente, e de acordo com a 
ncRf 5, partes relacionadas, as seguintes:

iv) empresas controladas directamente:

pela presença maioritária de membros dos seus 
órgãos sociais na Gerência das entidades abaixo 
listadas e nas quais detém participações financeiras, 
considera-se que a GeneRG portfolio possui 
controlo das mesmas de forma directa:

o relacionamento entre a GeneRG sGps e as 
entidades apresentadas resulta, em parte, da 
concessão e obtenção de financiamentos accionistas 
por parte da primeira, e prestação de serviços de 
administração dos seus órgãos sociais. deriva, 
igualmente, da aquisição de serviços de gestão 
à empresa GeneRG serviços e de transacções 

28.1. transactions Between 
related parties 

(a) nature of the relationship with the related parties: 

shareholders:

lusenerg sGps, s.a. – the relationship between 
GeneRG sGps and lusenerg sGps essentially 
results from the distribution of profits via dividends 
from the first party and from the granting and 
obtaining of shareholder financing.

Gdf sueZ international Holdings b.v. – the 
relationship between GeneRG sGps and Gdf suez 
essentially results from the distribution of profits via 
dividends from the first party.

suBsidiary companies and other 
related parties:

the following entities are also considered to be 
related parties in accordance with ncRf 5:

iv) directly controlled companies:

due to the fact that members of its governing bodies 
constitute the majority of the members of the boards 
of directors or management of the companies listed 
below, in which the company has investments, 
GeneRG portfolio is considered to have direct 
control over these entities:

the relationship between GeneRG sGps and the 
entities presented above results partly from the 
granting and obtaining of shareholder finance on the 
part of the first party, and the rendering of services 
for their administration and management by its 
governing bodies. it also derives from the acquisition 
of management services from the company GeneRG 

28. 
PARTES 
RELACIONADAS 
related PartieS

   
empresas suBsidiárias  suBsidiary companies

Generg - Gestão e projectos de energia, s.a.

Generg - serviços de engenharia e Gestão, soc. unipessoal, lda.

Generg expansão, s.a.

Generg novos desenvolvimentos, s.a.

Generg portfólio, sGps, s.a.

Generg ventos da Gardunha - energias Renováveis, lda.

Generg ventos de proença-a-nova - energias Renováveis, lda.

Generg ventos de sines - energias Renováveis, lda.

Generg ventos de trancoso - energias Renováveis, s.a.

Generg ventos de viana do castelo - energias Renováveis, lda.

Generg ventos do caramulo - energias Renováveis, lda.

Generventos do pinhal interior - energias Renováveis, lda.

Hidrinveste - investimentos energéticos, lda.

Hidroeléctrica de manteigas, lda.

Hidroeléctrica do monte, lda.

megavento - produção de electricidade, lda.

sociedade exploradora de Recursos energéticos, lda.

sociedade Hidroeléctrica da Grela, lda.

ventos do seixo amarelo - energias Renováveis, lda.
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realizadas no âmbito do project finance e do Regime 
especial de tributação dos Grupos de sociedades 
sendo, neste último caso, a empresa definida  
como dominante.

v) empresas controladas indirectamente:

pela presença maioritária de membros dos seus 
órgãos sociais nos conselhos de administração ou 
gerência das entidades abaixo listadas e nas quais 
não detém participações financeiras, considera-se 
que a GeneRG sGps possui o controlo das mesmas 
de forma indirecta:

o relacionamento entre a GeneRG sGps e as 
entidades apresentadas resumem-se à ocupação 
integral, pelos seus órgãos sociais, dos cargos de 
gerência. estas entidades são detidas a 100% pela 
subsidiária GeneRG novos desenvolvimentos, s.a..

vi) empresas controladas conjuntamente  
de modo indirecto

são ainda partes relacionadas as empresas detidas 
pelo Grupo eneop, nomeadamente as participadas 
pela eneop 2:

serviços and from transactions made under the 
scope of project finance and the special tax Regime 
of Group taxation, with the company being defined 
as the dominant company in this latter case.

v) indirectly controlled companies:

due to the fact that members of its governing bodies 
constitute the majority of the members of the boards 
of directors or management of the companies listed 
below, in which GeneRG sGps does not have any 
financial investments, GeneRG sGps is considered 
to have indirect control over these entities:

the relationship between GeneRG sGps and the 
entities presented here essentially amounts to the 
full occupation of their management positions by 
the company’s governing bodies. these entities are 
100% owned by the subsidiary company GeneRG 
novos desenvolvimentos, s.a.

vi) companies jointly controlled in an indirect manner

the companies held by the Group eneop are also 
related parties, namely those in which eneop 2  
has investments:

   
empresas  companies

Generg sol do alentejo - energias Renováveis, soc. unipessoal, lda.

Generg sol do alentejo 2 - energias Renováveis, soc. unipessoal, lda.

Generg ventos da beira-baixa - energias Renováveis, soc. unipessoal, lda.

Gravitangle - fotovoltaica unipessoal, lda.

   
empresas  companies

eneop 2 - exploração de parques eólicos, s.a.

eólica da coutada, s.a.

eólica da fraga, s.a

eólica da lomba, s.a.

eólica da serra das beiras, s.a.

eólica da terra do mato, s.a.

eólica da terra fria, s.a.

eólica de alvarrões, s.a.

eólica de salgueiros-Guilhado, s.a.

eólica do alto da lagoa, s.a.

eólica do alto da teixosa, s.a.

eólica do alto dos mouriscos, s.a.

eólica do alto douro, s.a.

eólica do bravo, s.a.

eólica do cachopo, s.a.

eólica do campanário, s.a.

eólica do carreço-outeiro, s.a.

eólica do cotão, s.a.

eólica do espigão, s.a.

eólica do monte das castelhanas, s.a.

eneop - eólicas de portugal, s.a.
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o relacionamento entre a GeneRG sGps e as 
entidades apresentadas inclui a apenas a participação 
no conselho de administração desta última entidade.

vii) pessoal chave da gestão da entidade

em fevereiro de 2012 foi nomeado novo conselho 
de administração e novos Órgãos sociais.

o relacionamento entre o pessoal apresentado e a 
empresa é resultante da sua participação, integral, 
nos órgãos sociais daquela, nomeadamente o 
conselho de administração e, neste âmbito, das 
remunerações por si auferidas.

a remuneração dos órgãos sociais em 2012 e 2011 
foi como segue:

(b) transacções e saldos pendentes 

durante o período, a empresa apresenta as 
seguintes transacções com aquelas entidades:

the relationship between GeneRG sGps and the 
entities presented here includes only its participation in 
the board of directors of this latter entity.

vii) Key personnel in the management of the entity

in february 2012, a new board of directors and new 
governing bodies were appointed.

the relationship between the key personnel presented 
here and the company results from their full participation 
in the governing bodies of that company, namely the 
board of directors, and, under the scope of this 
participation, from the directors’ remunerations that 
they receive.

in 2012 and 2011, the remuneration of the governing 
bodies was as follows:

(b) transactions and outstanding balances 

during the period under consideration, the Group 
presented the following transactions with those 
entities:

   
 12 11
serviços prestados services rendered  

vencimentos (nota 22)  salaries (note 22) 1 113 941 852 026

prémios de desempenho (nota 22)  895 000 900 000 
performance bonuses (note 22)

 2 008 941 1 752 026

   
 12 11
serviços prestados services rendered  

fee de gestão e administração (nota 19) 2 633 400 2 394 000 
management and administration fee (note 19)

 2 633 400 2 394 000

outros rendimentos e juros other income and interests  

Juros e rendimentos similares (nota 24) 7 411 394 7 805 825 
interest and similar income (note 24)
outros rendimentos (nota 23)  other income (note 23) 30 465 39 285

 7 441 859 7 845 110

 10 075 259 10 239 110

serviços prestados, outros rendimentos, Juros e Ganhos similares
services rendered, other income, interest and similar Gains

   
 12 11
Gastos incorridos expenses incurred  

fornecimentos e serviços externos (nota 21) 261 304 220 328 
external supplies and services (note 21)
Juros e gastos similares (nota 24) 1 134 432 1 313 832 
interest and similar expenses (note 24)

 1 395 736 1 534 160

compras de serviços, outros Gastos, Juros e Gastos similares
purchases of services, other expenses, interest and similar expenses
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    12 11
saldos devedores debit balances  

financiamentos concedidos (nota 7) 143 672 740 142 222 920 
loans granted (note 7)
outras contas a receber (nota 10) 7 531 864 197 143 
other accounts receivable (note 10)
 151 204 604 142 420 063

    12 11
saldos credores credit balances  

financiamentos obtidos (nota 15) 94 247 624 57 331 399 
loans obtained (note 15)
outras contas a pagar (nota 17) 1 107 773 91 309 
other accounts payable (note 17)
 95 355 397 57 422 708

saldos devedores e credores

no final do exercício de 2012 e 2011, os saldos 
resultantes de transacções efectuadas com as partes 
relacionadas são como segue:

deBit and credit Balances

at the end of 2012 and 2011, the outstanding 
balances resulting from transactions with the related 
parties were as follows:

a informação relativa aos honorários facturados  
pelo Revisor oficial de contas encontra-se incluída 
na informação divulgada nas demonstrações 
financeiras consolidadas.

the information relating to the fees invoiced by 
the statutory auditor is included in the information 
disclosed in the consolidated financial statements.

29. 
DIVULGAÇÕES 
ExIGIDAS POR 
DIPLOMAS LEGAIS
legally required 
diSCloSureS

pinhal interior 
turbina eólica Wind turbine

chaminé 
parque eólico Wind farm
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rElatÓriOS EStatutáriOS  
gEnErg SgpS individual
Statutory rePortS generg SgPS individual

06.

leGal certification of the accounts

introduction

1. We have examined the financial statements of Generg – s.G.p.s., s.a. (the 
“company”) attached to this report, which comprise the balance sheet at 31 
december, 2012 (showing total assets of 294,713,259 euros and a total equity 
of 24,394,465 euros, including a net profit of 33,973,351 euros), the profit and 
loss account by nature, the statement of changes in equity and the statement 
of cash flows for the year then ended, and the corresponding notes.

responsibilities

2. the board of directors is responsible for the preparation of financial 
statements which truly and appropriately present the financial position of 
the company, the statement of its operations, the changes in its equity and 
the cash flows, as well as the adoption of adequate accounting policies and 
criteria and the maintenance of an appropriate system of internal control. our 
responsibility is to express a professional and independent opinion, based on 
our examination of the said financial statements.

scope

3. our examination was performed in accordance with the technical Rules and 
Recommendations for Review/auditing of the portuguese institute of chartered 
accountants (“ordem dos Revisores oficiais de contas”), which require that we 
plan and perform the examination to obtain a reasonable degree of assurance 
as to whether or not the financial statements are free of relevant material 
misstatements. accordingly, our examination included the verification, based 
on sampling, of information underlying the figures and disclosures contained 
in the financial statements, and an assessment of the estimates, based on the 
judgements and criteria defined by the board of directors, which were used 
in their preparation. this examination also included verification of the fact that 
the accounting policies adopted and their disclosure were suitable, taking into 
account the circumstances, the verification of the applicability of the continuity 
principle, and the assessment of the appropriateness of the overall presentation 
of the financial statements. our examination also included verification of the fact 
that the financial information stated in the management Report matched that 
given in the financial statements. We believe that our audit provides a reasonable 
basis for the expression of our opinion.

opinion

4. in our opinion, the financial statements referred to in paragraph 1 above 
present, in all material respects, a true and appropriate picture, for the purposes 
indicated in paragraph 5 below, of the financial position of Generg – s.G.p.s., 
s.a. as at 31 december, 2012, as well as the statement of its operations, the 
changes in its equity and the cash flows for the year then ended, in accordance 
with the accounting principles generally accepted in portugal.

emphasis

5. the financial statements mentioned in paragraph 1 above refer to the 
activity of the company at an individual level and were prepared for approval 
and publication under the terms of the legislation in force. as indicated in 
note 3.2 of the annex to this report, financial investments in subsidiary 
and associated companies are recorded using the equity method. under 
the terms of the legislation in force, the company prepared consolidated 
financial statements that best present its financial position, the statement of 
operations and the cash flows of the group formed by the company and its 
subsidiary companies, for approval and publication separately.

6. the financial statements as at 31 december 2011, which are presented 
for comparative purposes, were reviewed by other official auditors, who 
issued their opinion upon them in the form of a legal certification of 
accounts without any reservations or emphases, dated 20 march 2012.

report on other legal requirements

7. it is also our opinion that the financial information contained in the 
management Report matches that given in the financial statements for the year.

lisbon, 28 february, 2013

deloitte & associados, sRoc s.a. 
represented by Jorge carlos batalha duarte catulo
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report and opinion of the statutory auditor

to the shareholders of 
GeneRG – s.G.p.s., s.a.

in compliance with the legislation currently in force and the mandate that 
has been entrusted to us, we hereby submit our Report and opinion about 
the auditing work undertaken by us and about the documents relating to the 
accounts of Generg – s.G.p.s., s.a. (the “company”), relating to the year 
ended 31 december 2012, which are the responsibility of the board  
of directors.

in the course of the year, we accompanied, with the periodicity and extension 
that we considered adequate, the evolution of the activity of the company, 
the regularity of its accounting records and their compliance with the 
statutory and legal requirements in force, having received the information 
and the clarifications that we requested from the board of directors and the 
company’s various departments and services.

as part of our functions, we examined the balance sheet at 31 december, 
2012, the profit and loss account by nature, the statement of changes in 
equity and the statement of cash flows for the year then ended, as well as 
the corresponding notes. furthermore, we analysed the management Report 
for the financial year of 2012, prepared by the board of directors, and the 
proposal that was made within this report for the application of the profit 
for the year. as a consequence of the work of legal auditing that we carried 
out, we issued the legal certification of the accounts, which includes two 
emphases in its paragraphs 5 and 6.

in view of what has been stated above, we are of the opinion that the 
above-mentioned financial statements and the management Report, as 
well as the proposal that was made within this report for the application of 
the profit for the year, are in accordance with the applicable statutory legal 
accounting requirements, so that they may be approved in a General meeting 
of shareholders.

We also wish to express our gratitude to the board of directors and the 
company’s departments and services for the collaboration that we received 
in carrying out our work.

lisbon, 28 february, 2013

deloitte & associados, sRoc s.a. 
represented by Jorge carlos batalha duarte catulo
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