
 

 

COMUNICADO DE IMPRENSA 
PARIS LA DÉFENSE, 27 DE ABRIL DE 2016 

 

INFORMATIVO TRIMESTRAL DE 31 
DE MARÇO DE 2016 
Aumento significativo do faturamento bruto do primeiro trimestre 
do exercício de 2016 (+12%) 

 

No término do primeiro trimestre do exercício de 2016 (de 1.o de janeiro a 31 de março), 

o faturamento bruto consolidado da Albioma atingiu 87,2 milhões de euros, um aumento 

significativo de 12% em comparação ao primeiro trimestre do exercício de 2015 

(+17% excluindo o efeito do preço das matérias-primas). A produção total de energia 

elétrica no período se situa em 887 GWh, em comparação com 796 GWh no primeiro 

trimestre de 2015. A disponibilidade total chega a 91,4% (88,6% no primeiro trimestre 

de 2015). 

Jacques Pétry, Presidente-Diretor Geral, declara: "Embora o exercício de 2015 tenha sido 

marcado por dificuldades operacionais na França, eu tenho o prazer de constatar uma 

retomada de desempenho muito bom do conjunto de nossas unidades na França, na Ilha 

Maurício e no Brasil. A forte eficiência energética e a disponibilidade elevada de nossas 

usinas são a base do desenvolvimento internacional da Albioma.” 

Em milhões de euros 

1.o trimestre de 

20161 

1.o trimestre de 

20151 Variação (%) 

França – Biomassa térmica 74,1 66,9 11% 

França – Energia Solar2 10,3 9,9 4% 

Brasil 1,3 0,2 n/s 

Holding, Biometanização e Outros 1,5 1,1 36% 

Total 87,2 78,1 12% 

Observações 

1. Números não auditados. 

2. Incluindo a Espanha e a Itália. 

França – Biomassa térmica: retomada de bons níveis de desempenho e 

de disponibilidade 

O faturamento bruto da atividade de Biomassa Térmica na França chegou a 74,1 milhões 

de euros no primeiro trimestre de 2016, um aumento de 11% em comparação ao 

primeiro trimestre do exercício anterior. Excluindo o efeito do preço das matérias-primas 

(impacto negativo de 3,2 milhões de euros no primeiro trimestre), o crescimento do 

faturamento bruto foi de 17%. 

Graças aos bons desempenhos das unidades, a taxa de disponibilidade se situa em 

90,7% no primeiro trimestre de 2016, em comparação com 85,9% no primeiro trimestre 

do exercício de 2015, que tinha sido afetado pela greve de uma parte das centrais de 

Moule em Guadalupe. A taxa de mobilização da turbina a combustão de Galion na 

Martinica se manteve em um nível elevado de 30% no primeiro trimestre de 2016 (em 

comparação com 21% no primeiro trimestre de 2015). 
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A produção de energia elétrica das centrais térmicas dos Departamentos Ultramarinos 

franceses se situa, dessa forma, em 536 GWh nos três primeiros meses do exercício de 

2016, contra 484 GWh no primeiro trimestre de 2015. 

O faturamento bruto do primeiro trimestre se beneficia, por outro lado, do efeito dos 

aditivos aos contratos de compra de energia elétrica das centrais de Albioma Le Gol e 

Albioma Bois-Rouge assinados com a EDF. Eles permitem a compensação dos custos que 

resultam da gestão dos subprodutos de combustão e de tratamento dos efluentes 

líquidos. 

França – Energia Solar: bons desempenhos das unidades 

As unidades fotovoltaicas do Grupo tiveram bons desempenhos no primeiro trimestre de 

2016, com um faturamento bruto de 10,3 milhões de euros, um crescimento de 4% em 

comparação ao primeiro trimestre de 2015. 

A produção dos três primeiros meses do exercício se situa em 23 GWh, mesmo nível de 

2015. 

Brasil: alta da produção da Albioma Rio Pardo no primeiro trimestre  

No primeiro trimestre de 2016, as duas unidades do grupo, Albioma Rio Pardo 

Termoelétrica (adquirida em março de 2014) e Albioma Codora Energia (adquirida em 

agosto de 2015) realizaram manutenção anual no decorrer da entressafra canavieira. 

Albioma Rio Pardo Termoelétrica, no entanto, não ficou parada mais do que seis 

semanas: a central produziu em janeiro (consumindo o estoque de bagaço formado em 

2015) e voltou a funcionar em 15 de março de 2016. A produção líquida vendida no 

período chegou a 16 GWh, em comparação com 1 GWh no primeiro trimestre de 2015. 

Albioma Codora Energia, por sua vez, se favoreceu da integralidade da entressafra 

(janeiro a março) para realizar as operações de manutenção e não registrou faturamento 

bruto no primeiro trimestre de 2016. 

Logo, a atividade acumulou um faturamento bruto de 1,8 milhão de euros no período, 

em comparação com 0,2 milhão de euros no primeiro trimestre de 2105. A 

desvalorização do real frente ao euro se traduziu em um impacto negativo de 0,4 milhão 

de euros no período. 

Ilha Maurício: excelentes desempenhos das unidades 

As unidades mauricianas obtiveram excelentes desempenhos no decorrer do primeiro 

trimestre de 2016, com uma disponibilidade de 93,2% no período, em comparação com 

94,6% no primeiro trimestre de 2015, e uma produção acumulada de 307 GWh 

relacionada a uma melhor taxa de mobilização, em comparação com 283,3 GWh no 

mesmo período de 2015. 

Biometanização 

Na sequência da entrada em funcionamento da Sainter Méthanisation (0,5 MW) em 1.o 

de julho de 2015, a produção da atividade registrou um aumento no primeiro trimestre 

de 2016. O faturamento do período atingiu 1,1 milhão de euros no período, em 

comparação com 0,7 milhão de euros no primeiro trimestre de 2105. 

Confirmação dos objetivos 

O Grupo confirma seus objetivos de EBITDA de 122 a 130 milhões de euros e de lucro 

líquido do Grupo de 25 a 30 milhões de euros para o exercício de 2016. 
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Próximo encontro marcado: Assembleia Geral Anual, em 24 de 

maio de 2016 às 15h00. 

 

_____ 

SOBRE A ALBIOMA 

A Albioma é uma produtora de energia independente, líder mundial de bioenergia com alta eficácia a partir 

de biomassa, em parceria com as agroindustriais. Há mais de 20 anos que a Albioma opera centrais 

térmicas de bioenergia a partir do bagaço, coproduto fibroso da cana-de-açúcar, substituído por carvão fora 

da campanha canavieira. Sua expertise única lhe permitiu impor-se como parceira de referência da indústria 

açucareira e de etanol nos Territórios Ultramarinos Franceses e nas Ilhas Maurício. A Albioma desenvolve 

doravante centrais térmicas de cogeração 100% a biomassa produzindo bioenergia tanto a partir do bagaço 

quanto de resíduos verdes ou de resíduos da indústria da madeira. Além disso, o Grupo opera um parque 

fotovoltaico eficiente e unidades de metanização agrícola. Presente na França metropolitana, nos Territórios 

Ultramarinos Franceses e nas Ilhas Maurício, o Grupo está implantado desde 2014 no Brasil, o principal 

produtor de cana-de-açúcar do mundo. 

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

CONTATOS DE INVESTIDORES CONTATOS DE MÍDIA – LPM STRATEGIC COMMUNICATIONS 

JULIEN GAUTHIER 

julien.gauthier@albioma.com 

+33 (0)1 47 76 67 00 

LUC PERINET-MARQUET 

lperinet@lpm-corporate.com 

+33 (0)1 44 50 40 35 

_____ 
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