
 

  

As vendas de origem internacional cresceram 64,5% e passaram a 

representar 55,6% do total 
 

A Elecnor obteve um lucro líquido consolidado de 

20,4 milhões de euros no primeiro trimestre 
 

 A carteira de contratos pendentes de execução cresceu 10,4%, graças ao 

impulso exterior (+52,9%) 

 

 A empresa reafirma a previsão de alcançar no conjunto do exercício valores de 

resultados e vendas superiores às de 2012 

 

Madri, 8 de maio de 2013.  A Elecnor obteve no primeiro trimestre do ano um lucro líquido de 

20,4 milhões de euros. Este valor representa uma descida de 9,7% face ao mesmo período do 

exercício anterior.  

 

Esta evolução do resultado obedece a vários fatores específicos do mercado nacional que vieram 

neutralizar a crescente pujança no mercado exterior. Os principais são três:   

 

 A menor atividade no negócio nacional tradicional do Grupo, derivada do menor investimento dos 

operadores de serviços.  

 A entrada em exploração das três usinas termossolares em que a Elecnor participa no nosso país 

com 55%, devido à importante carga de gastos financeiros e por amortização próprios do início 

da atividade deste tipo de projetos. 

 Os efeitos da entrada em vigor da Lei espanhola 15/2012 e do Decreto-lei Real espanhol 2/2013, 

que representaram uma redução nas receitas das sociedades afetadas por essas normas. Dado 

que essa redução nas receitas não é transferível para custos, deriva em uma redução direta do 

resultado.  

 

Volume de negócios 

 

Por sua parte, as vendas consolidadas no encerramento do trimestre foram de 379,6 milhões de 

euros, valor inferior em 7,5% ao valor do ano anterior.     

 

Comunicado de Imprensa 



 

 

Também neste âmbito destacamos o dinamismo no mercado externo, com um crescimento nas vendas 

de 64,5%, o que permite situar a participação em 55,6% do total do valor de negócio. Foi possível 

graças, principalmente, ao maior volume da contribuição pelo negócio de concessões e a receitas maiores 

pela entrada em funcionamento de dois novos parques eólicos no Brasil. Pelo contrário, as vendas no 

mercado espanhol sofreram o impacto do menor nível de investimentos dos clientes tradicionais da 

Elecnor e da nova regulação energética, já comentados. Também influenciou a finalização durante o 

exercício passado da construção das três usinas termossolares em que a Elecnor participa, que 

reportaram receitas significativas por execução de obra no primeiro trimestre de 2012 que já não existem 

em 2013.  

 

Carteira de contratos 

 

Em relação à carteira de contratos pendentes de execução, a evolução em relação ao primeiro trimestre 

de 2012 foi favorável, com um crescimento global de 10,4%, o que permitiu situar em 2.149 milhões 

de euros no último dia 31 de março. Novamente, o motor desta evolução foi o mercado externo, em que 

a carteira cresceu 52,9% e alcançou os 1.664 milhões.  

 

Previsão 2013 

 

Após os dados registrados no trimestre, a Elecnor mantém o objetivo de alcançar no conjunto do 

exercício de 2013 montantes tanto de valor de negócios como de resultados superiores aos obtidos em 

2012.   

 

 

Sobre a Elecnor  

 

A Elecnor desenvolve projetos de infraestruturas, energias renováveis e novas tecnologias. Tem 13.000 empregados e 

está presente em mais de 30 países. Mais informação em www.elecnor.com 

 
Mais informação:  

Porter Novelli.  

Eva Toussaint / Beatriz Crespo 

eva.toussaint@porternovelli.es / beatriz.crespo@porternovelli.es 

Tel.: 91 702 73 00  
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