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RESULTADOS DO PRIMEIRO 

SEMESTRE DE 2014 
Excelente início da central de Biomassa Térmica no Brasil 

Premiação de edital de projeto de central de ponta de 40 MW na 

ilha de Reunião 

 

 

O Conselho de Administração da Albioma, reunido em 22 de julho de 2014, sob a 

presidência de Jacques Pétry, aprovou as demonstrações financeiras semestrais do 

Grupo consolidadas em 30 de junho de 2014. 

Jacques Pétry declara:  

“Nossos investimentos de crescimento se intensificaram nos seis primeiros meses do 
ano. 

Estamos felizes com o excelente início de nossa primeira central de Biomassa Térmica no 

Brasil, que contribui desde já, e de modo significativo, para nossos resultados. Nós fomos 
premiados pela construção de uma nova central de ponta de 40 MW na Ilha de Reunião.  

Esses projetos contribuem para a implantação de nossa estratégia de crescimento 

lucrativo na França e no Brasil.” 

PRINCIPAIS INDICADORES EM 30 DE DEZEMBRO DE 2014 

 
Excluindo retroatividade e outros itens 

excepcionais 

 
Publicado 

Em milhões de euros S1 2014 S1 2013  Var. %  S1 2014 S1 2013 

Faturamento 166,7 183,9 -9%  166,7 183,9 

EBITDA 60,1 61,8 - 3%  64,1 75,6 

Lucro líquido do Grupo 17,7 16,3 +9%  20,7 28,2 

Respaldado pelos excelentes resultados da central brasileira e pelos desempenhos da 

atividade de energia solar, o Grupo apresenta boa lucratividade, apesar da baixa do 

pagamento fixo da Albioma Le Moule, do retorno a uma taxa de mobilização normal (15 

a 20%) da central de ponta de Galion, e de dois incidentes técnicos na Ilha de Reunião e 

em Guadalupe que pesaram sobre o faturamento: 

• O EBITDA, desconsiderando retroatividade e outros itens excepcionais, está 

em leve baixa de 3%, a 60,1 milhões de euros. 
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• O lucro líquido do Grupo, desconsiderando retroatividade e outros itens 

excepcionais, está em aumento de 9% e remonta a 17,7 milhões de euros, 

especialmente graças a uma melhora das demonstrações financeiras e da 

carga tributária.  

EVENTOS MARCANTES DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2014 

BRASIL 

Excelente desenvolvimento inicial da unidade brasileira 

A campanha canavieira iniciou-se em 22 de abril de 2014. A usina de cogeração funciona 

desde então com uma ótima disponibilidade (99,8%) e uma forte eficácia energética, em 

linha com os objetivos anunciados (28,7 GWh em dois meses). 

Para o primeiro semestre, o Grupo vendeu sua produção elétrica no mercado spot, com 

tarifas excepcionalmente altas (590 reais/MWh em média) traduzindo-se por um 

faturamento de 5,4 milhões de euros e um EBITDA de 3 milhões de euros em 30 de 

junho de 2014, após 2 meses e 6 dias de operação. 

A Albioma garantiu por volta de 60% de suas vendas elétricas previstas do segundo 

semestre de 2014 até 2016, aproveitando-se das tarifas elevadas ligadas à seca e ao 

baixo nível das reservas hidrelétricas. 

O Grupo confirma sua intenção de desenvolver um novo projeto no Brasil a cada 12 a 18 

meses. 

FRANÇA 

Boa resiliência da atividade de Biomassa Térmica 

A atividade de Biomassa Térmica apresenta uma boa resiliência, apesar de incidentes 

técnicos terem pesado sobre a disponibilidade das instalações. Esses incidentes afetaram 

a central de Bois-Rouge na Ilha de Reunião (anomalia em um dos grupos turbo 

alternadores tendo acarretado a antecipação da parada anual de manutenção da central) 

e a central de Moule em Guadalupe (curto-circuito de um estator alternador). A 

disponibilidade alcança assim 87,6% no final do primeiro semestre de 2014, contra 

89,9% no fim do primeiro semestre de 2013. 

A produção total na França totaliza 1 TWh, impactada também pela diminuição da taxa 

de mobilização da central de ponta de Galion na Martinica. 

O bom desempenho das outras instalações, bem como os reparos que estão sendo 

realizados, permitem confirmar o objetivo de uma taxa de disponibilidade das instalações 

térmicas de 90 a 92% em 2014. 

Otimização do processo industrial das unidades de Biometanização 

A potência das primeiras instalações do Grupo, Tiper e Capter (localizadas em Deux-

Sèvres), continua em aumento constante, com objetivo de alcançar uma capacidade 

máxima no segundo semestre de 2014. Também foi iniciada a construção de três novas 

instalações de uma potência de 1 MW. 
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As equipes técnicas do Grupo estão mobilizadas para a otimização do funcionamento 

industrial das centrais existentes.  

O Grupo se comprometerá com novos projetos após validação da rentabilidade das 

primeiras centrais em operação. 

Atividade de energia solar com ótimos desempenhos 

Graças a excelentes condições de atividade solar em todas as zonas, em especial na Ilha 

de Reunião, a produção de eletricidade de origem fotovoltaica está em alta de 2%, 

remontando a 47 GWh durante o primeiro semestre de 2014. 

A Albioma colocará em operação, em agosto de 2014, a sua primeira central fotovoltaica 

com estocagem, com uma potência instalada de 1 MW. 

ILHAS MAURÍCIO 

Sólido desempenho das centrais de Biomassa Térmica 

A taxa de disponibilidade do conjunto das centrais térmicas mauricianas está em alta no 

primeiro semestre de 2014, remontando a 91,3%. A produção de eletricidade  aumenta 

em 4%, alcançando 572 GWh. 

Em aplicação da recomendação AMF n° 2011-16, a cota-parte do lucro líquido das 

unidades das Ilhas Maurício, consolidadas por equiparação, é doravante integrada ao 

resultado operacional consolidado (EBITDA e EBIT) do Grupo. 

UM BALANÇO SÓLIDO A SERVIÇO DO CRESCIMENTO 

O balanço do Grupo foi reforçado em junho de 2014 graças à colocação privada de uma 

emissão de obrigações “Euro PP” por um valor total de 80 milhões de euros com 

vencimento em dezembro de 2020, junto a um cupom anual de 3,85%. Essa operação 

permitiu refinanciar em excelentes condições a atual dívida corporativa de longo prazo 

com vencimento até fevereiro de 2015, estender significativamente seu prazo de 

vencimento e diversificar as fontes de financiamento do Grupo. Simultaneamente, a 

Albioma renovou suas linhas de financiamento bancário de curto prazo por um crédito de 

tipo rotativo ”stand by” em 30 de junho de 2014, de 40 milhões de euros. 

Pela primeira vez em três anos, a Albioma aumentou significativamente seus 

investimentos de desenvolvimento, que alcançaram 47,7 milhões de euros no primeiro 

semestre de 2014. A dívida líquida consolidada do Grupo alcançou 450 milhões de euros, 

em leve alta em relação a 31 de dezembro de 2013 após o investimento no Brasil. A 

tesouraria é de 104 milhões de euros, estável em relação a 31 de dezembro de 2013. 

PROGRESSOS IMPORTANTES EM DOIS PROJETOS NOS 
TERRITÓRIOS ULTRAMARINOS FRANCESES 

Premiação de edital de projeto para a construção e operação de uma 

central de ponta inovadora de 40 MW na Ilha de Reunião 

Esse projeto, constituído de uma turbina de combustão de 40 MW, representa um 

investimento de 45 milhões de euros, com 51% de participação da Albioma e 49% de 

seus parceiros canavieiros.  
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O projeto permitirá atender às crescentes necessidades do sul da ilha. Sua entrada em 

funcionamento está prevista para o segundo semestre de 2016. Um contrato de compra 

de eletricidade de longo prazo, com uma duração de 25 anos, será assinado com a EDF. 

Essa unidade será a primeira central de ponta francesa que funcionará essencialmente a 

partir de biomassa, utilizando biocarburante de segunda geração (etanol de destilaria de 

melaço) fornecido pelos parceiros canavieiros do Grupo na Ilha de Reunião e nas Ilhas 

Maurício. 

A validação do contrato de compra de eletricidade, pela Comissão de Regulamentação da 

Energia, é esperada para o segundo semestre de 2014. 

Galion 2: transmissão pela EDF do projeto de aditamento de 

bagaço/biomassa à Comissão de Regulamentação de Energia  

O projeto de aditamento de bagaço/biomassa ao contrato de compra inicial de 

bagaço/carvão da central de Galion 2 foi transmitido pela EDF à Comissão de 

Regulamentação da Energia. A validação do contrato pela Comissão de Regulamentação 

da Energia é esperada para o segundo semestre de 2014. O início de sua aplicação está 

previsto para o segundo semestre de 2016. 

PERSPECTIVAS E OBJETIVOS CONFIRMADOS 

A Albioma confirma seus objetivos para os exercícios de 2014 e 2016. 

Em milhões de euros  2014 2016 

EBITDA  123-126 160-63  

Lucro líquido do Grupo  33-35 40-42  

 

 

Próximo encontro marcado: faturamento do terceiro trimestre do 

exercício de 2014, 28 de outubro de 2014 após encerramento do 
pregão. 
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_____ 

SOBRE A ALBIOMA 

Dotada de uma expertise única desenvolvida a partir do bagaço (coproduto da cana-de-açúcar), a Albioma 

produz bioeletricidade, por cogeração, a partir de todas as formas de biomassa. O Grupo é também um 

precursor da metanização agrícola na França. Sua ambição é ser reconhecida como um parceiro de referência 

das agroindustriais na produção de bioenergia com alta eficácia a partir de biomassa sem conflito de uso. Além 

disso, a Albioma desenvolve e opera projetos de energia solar de forte rentabilidade. 

Para mais informações, consulte www.albioma.com 
_____ _____ 

CONTATOS DE MÍDIA – LPM STRATEGIC COMMUNICATIONS CONTATOS DE INVESTIDORES 

LUC PERINET-MARQUET 

lperinet@lpm-corporate.com 

+33 (0)1 44 50 40 35 

JULIEN GAUTHIER 

julien.gauthier@albioma.com 

+33 (0)1 47 76 67 00 

CONSTANCE GUILLOT-CHÊNE 

cguillot-chene@lpm-corporate.com 

+33 (0)1 44 50 40 34 

 

_____ 

AS AÇÕES DA ALBIOMA SÃO COTADAS NA NYSE EURONEXT PARIS (COMPARTIMENTO B) E ELEGÍVEIS AO SRD E PEA-PME. 

ISIN FR0000060402 - MNEMO ABIO 
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