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Informação do terceiro trimestre de 2017 do Grupo Elecnor
Principais indicadores consolidados
milhares de euros
de janeiro a setembro
Montante líquido do volume de negócios
Resultado antes dos impostos
Resultado do exercício
Resultados atribuídos a minoritários
Resultados atribuídos à sociedade
controladora

2017

2016

1.585.463
100.398
70.141
-18.091
52.050

1.345.227
83.794
62.653
-12.633
50.020

Resultados
Nos nove primeiros meses de 2017, o Grupo Elecnor obteve um lucro consolidado depois dos impostos de
52,1 milhões de euros, implicando um aumento de 4,1% relativamente aos 50 milhões alcançados no
mesmo período do exercício anterior.

Este crescimento foi alcançado graças ao bom comportamento tanto do Negócio de Infraestruturas como
do Negócio de Concessões, negócios em que o Grupo baseia sua atividade e que são complementados e
enriquecidos mutuamente.
O Negócio de Infraestruturas está conseguindo melhorar a rentabilidade em países onde a presença do
Grupo é relativamente recente, como é o caso da filial estadunidense Hawkeye. Além disso, está
desenvolvendo projetos fotovoltaicos no Chile e Bolívia e prosseguem os trabalhos de EPC da usina de ciclo
combinado para a Comissão Federal de Eletricidade no México. Também foi vendida a usina solar
fotovoltaica de Barcaldine na Austrália, enquadrada na estratégia BOT (build-operate-transfer) deste
negócio. Quanto ao mercado nacional, está conseguindo consolidar o bom comportamento que foi
observado no passado exercício.
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Pelo seu lado, o Negócio de Concessões foi favorecido, por um lado, pelos dados positivos de produção das
usinas espanholas devido à recuperação do preço da energia durante os primeiros meses do
ano relativamente a seus baixos níveis no passado, bem como pelo contributo das usinas eólicas que o
Grupo gerencia no Brasil e Canadá. Por outro lado, o negócio de transmissão de energia no Chile e Brasil
melhorou seus contributos relativamente ao mesmo período do exercício anterior, devido a que os dois
circuitos da linha do Alto Jahuel estiveram operacionais e o real brasileiro ofereceu una paridade com o
euro mais favorável que no mesmo período do exercício anterior. Devemos destacar a venda da promoção
de uma usina eólica em Bulgana, Austrália.
Como parte da sua estratégia, o Grupo mantém uma constante política de contenção e controlo de gastos
que no momento atual é reforçada pelo desenvolvimento de diversos projetos de digitalização para a
melhoria da eficiência dos processos de negócio

Volume de negócios
Em 30 de setembro, as vendas consolidadas da Elecnor ascendiam a 1.585 milhões de euros, implicando
um aumento de 17,9% relativamente aos 1.345 milhões do mesmo período do exercício anterior.
Destacamos o crescimento de 31,5% do mercado internacional que, neste período, representa 60% do
total das vendas face a 40% que representa o mercado nacional.

Nestes dados positivos influiu, tal como mencionávamos anteriormente, o maior volume alcançado pelo
Negócio de Infraestruturas, com destaque para








Os trabalhos para a construção da central de ciclo combinado para a Comissão Federal de
Eletricidade no México;
As tarefas de instalação dos parques fotovoltaicos no Chile e Bolívia;
Os projetos de geração e transmissão de energia que o Grupo está desenvolvendo em Angola;
A ampliação da usina eólica que está sendo construída para o Ministério da Energia jordano;
O início da construção das duas usinas de biomassa em Portugal;
Os trabalhos numa linha de transmissão da República Dominicana
O desenvolvimento da linha de transmissão Cantareira no Brasil, onde o Grupo mantém uma
participação de 26% por meio de sua filial Celeo Concesiones e Inversiones, favorecido pela
paridade do real brasileiro

Também foi observado um maior contributo para este valor do Negócio de Concessões, que também
foi favorecido pela evolução do real brasileiro.
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Quanto à carteira de contratos pendentes de executar, o montante ascende a 2.318 milhões de euros.
Deste valor, 82% corresponde ao mercado internacional que alcança 1.907 milhões de euros. Por seu lado,
a carteira do mercado nacional alcança 411 milhões de euros.

Previsão 2017
Apoiado em sua sólida carteira de contratos pendentes de executar, o Grupo Elecnor mantém o objetivo,
para o conjunto de 2017, de superar os indicadores de volume de vendas e resultados efetivamente
alcançados no passado exercício.

Variação das sociedades que formam o Grupo
No passado dia 16 de fevereiro e depois de culminar as fases de promoção, desenvolvimento, construção
e colocação em serviço, a Elecnor formalizou a venda da usina solar fotovoltaica de 25 MW situada na
região de Barcaldine, estado de Queensland, na Austrália. O montante da venda ascendeu a 33,4 milhões
de dólares australianos. Em consequência desta operação, o Grupo registrou neste período um resultado
positivo cujo montante não é relevante no contexto dos indicadores do Grupo. Com esta operação, a Elecnor
prossegue a estratégia de rentabilizar o trabalho de promoção, desenvolvimento e construção de projetos
até a exploração e posterior venda.
Durante os nove primeiros meses de 2017, excetuando o mencionado no parágrafo anterior, não houve
alterações no perímetro de consolidação do Grupo Elecnor relativamente ao fechamento do passado
exercício 2016.

Bases de apresentação e normas de avaliação
Na presente informação, as sociedades individuais aplicaram os princípios e critérios contábeis indicados
no Novo Plano Geral de Contabilidade, que entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 2008. As contas
consolidadas foram formuladas de acordo com as Normas Internacionais de Informação Financeira (NIIF).
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