Comunicado de imprensa
Paris La Défense, 28 de julho de 2021

Resultados do primeiro semestre de
2021
Receita com um aumento de 7%
Continuação da dinâmica de crescimento: início da conversão para 100%
biomassa da usina da Albioma de Bois-Rouge, primeiros passos com êxito
na energia geotérmica, 19 MW adjudicados na energia solar
Confirmação dos objetivos para 2021
O Conselho de Administração da Albioma, reunido em 28 de julho de 2021 sob a
presidência de Frédéric Moyne, aprovou as demonstrações financeiras semestrais
consolidadas do Grupo referentes a 30 de junho de 2021.

Números chave a 30 de junho de 2021
Em milhões de euros

T1 2021

T1 2020

Variação

267,7

250,7

+7%

EBITDA

99,4

100,4

-1 %

Lucro líquido do Grupo

23,5

24,4

-4 %

Faturamento Bruto

O primeiro semestre confirma o prosseguimento do crescimento das receitas (+ 7%), com
as contribuições da usina convertida para biomassa em Guadalupe (ALM3) e da planta
geotérmica na Turquia, e a robustez do modelo Albioma, com resultados estáveis apesar
das paradas para manutenção programada: EBITDA (-1 %) e lucro líquido - parte do Grupo
(-4 %).

Frédéric Moyne, Presidente e CEO de Albioma afirmou: "No final do primeiro semestre de
2021, os resultados de Albioma são sólidos. Além do desempenho de nossas instalações
existentes, este período foi marcado pelo início do trabalho de conversão em 100%
biomassa da nossa usina histórica de Bois-Rouge, na Ilha de Reunião, visando o abandono
total do carvão, pela conquista de novos projetos de energia solar na França metropolitana
e em todos os departamentos ultramarinos, e pela integração bem sucedida de nossa
primeira unidade geotérmica na Turquia, adquirida no início deste ano. Nossas ações estão
dando frutos e vamos poder atingir a meta do nosso plano estratégico até 2025, + de 90%
de energias renováveis no nosso mix de energia. Por fim, o sucesso do aumento de capital
reservado para os funcionários reflete seu compromisso e adesão ao projeto empresarial
de Albioma a longo prazo".

Principais eventos do primeiro semestre de 2021
▪

Início dos trabalhos de conversão para 100% biomassa da usina da Albioma de BoisRouge, tendo como meta o abandono total do carvão na ilha de Reunião

▪

Aquisição da planta de geotermia Gümüşköy na Turquia (13 MW)

▪

19 MWp em projetos de energia solar obtidos em licitações em todas as áreas durante
o semestre

▪

Albioma Codora Energia, no Brasil, ganhou um concurso público para garantir a venda
de energia a partir de sua planta 100% a bagaço

▪

Grande sucesso do aumento de capital reservado para os funcionários

▪

Ciberataque, nenhum efeito sobre a atividade industrial operacional

França
Biomassa térmica
Realização de paradas programadas no seio das plantas de Reunião e
Guadalupe e excelente disponibilidade da unidade convertida para
biomassa
As instalações apresentam um nível de disponibilidade de 87,5% no período em análise,
contra 86,7% no primeiro semestre 2020. Este valor inclui as paradas de manutenção
anuais, que puderam ocorrer em boas condições (191 dias em todas as usinas
conjuntamente, contra 105 no primeiro semestre de 2020, excluindo as paradas do
trabalho de conversão de ALM 3). Em 2020, várias intervenções tiveram que ser
encurtadas ou adiadas devido a medidas de confinamento sanitário tomadas pelas
autoridades na sequência do surto de Covid-19. A disponibilidade também foi afetada por
incidentes técnicos nas usinas de Bois-Rouge e do Moule. Contudo, estas puderam
rapidamente retomar a operação normal, graças à intervenção das equipes de manutenção
e à disponibilidade de peças de reposição. Finalmente, a unidade 3 do Moule, em
Guadalupe, convertida para biomassa em 2020, realizou excelentes desempenhos com
muito elevada disponibilidade, correspondente a 96,4% no primeiro semestre.
A produção total das instalações térmicas dos departamentos ultramarinos franceses
totalizou 952 GWh, com uma quebra em comparação com o primeiro semestre de 2020
(984 GWh) devido às paradas programadas no semestre.
O EBITDA da atividade atingiu 80,3 milhões de euros, sendo ligeiramente inferior ao do
primeiro semestre de 2020 (82,6 milhões de euros).
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Desenvolvimento de projetos: início do trabalho de conversão para
biomassa das três unidades de Bois-Rouge
As obras de conversão da usina Albioma Bois Rouge em biomassa a 100% começaram
durante o semestre. A reservas locais de biomassa disponível (bagaço, madeira de árvores
e de poda, etc.) serão valorizadas prioritariamente, e complementadas por importações de
biomassa rastreável (de acordo com o regulamento relativo a madeira da União Europeia)
e sustentável (normas do tipo FSC ou PEFC exigidas de nossos fornecedores) na forma de
granulados de madeira. Eventualmente, a conversão irá aumentar a quota de energias
renováveis na matriz energética da Reunião de 35% para 51%, e irá reduzir as emissões
de gases com efeito estufa em cerca de 640.000 toneladas de equivalente de CO 2 por ano,
com um decréscimo de 84% das emissões diretas face à operação atual da planta.
O Grupo continua desenvolvendo seus projetos, nomeadamente visando converter suas
restantes usinas nos territórios ultramarinos franceses em biomassa ao longo dos próximos
anos.

Energia Solar
Produção estável e comissionamento de novas instalações
Apesar das condições de exposição solar acentuadamente deterioradas, em particular na
Guiana, os desempenhos das plantas fotovoltaicas foram estáveis na primeira metade de
2021. A produção de energia fotovoltaica no período atingiu 60 GWh, em comparação com
62 GWh no 1.º semestre de 2020.
Foram comissionadas novas instalações na Reunião e em Mayotte.

Desenvolvimento de projetos
O Grupo prosseguiu o desenvolvimento e construção de projetos de energia fotovoltaica
em todas as áreas durante o semestre.
Primeira classificada nas licitações governamentais relativas a construção e operação de
instalações de geração de eletricidade usando a energia solar e situadas em áreas não
interconectadas (NIZ), com 12 MWp adjudicados, Albioma confirma o seu estatuto de líder
na energia fotovoltaica nos territórios ultramarinos franceses. Esta potência é distribuída
por 23 projetos, localizados em Reunião, Mayotte, Martinica, Guiana e Guadalupe.
Relativamente ao concurso público completo (cinco períodos de licitação desde abril de
2020), o grupo ganhou 40 MWp. A construção destes projetos está prevista a partir de
2022.
Além disso, foram obtidos mais 7 MWp nas últimas licitações desde o início do ano, na
França metropolitana.

Lei francesa das finanças 2021: mudanças no ambiente regulatório
O artigo 54 sexies da lei das finanças de 2021, que passou em 16 de dezembro, prevê a
possibilidade de uma revisão em baixa das tarifas dos contratos de compra solares
assinados entre 2006 e 2010. Os diplomas de aplicação especificando os níveis e os termos
da redução não são conhecidos até o momento e devem ser publicados em breve. Para o
Grupo, as instalações teoricamente abrangidas representam até 57 MWp e cerca de 6%
das receitas. Como indicação, uma queda de 10% nas tarifas levaria a uma perda de
EBITDA de 2 a 3 milhões de euros no ano inteiro. Uma depreciação dos ativos em questão
poderá ser necessária.
De acordo com o mais recente projeto de decreto, apenas a algumas instalações terrestres
seriam afetadas pela medida.
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Brasil
Biomassa térmica
Excelente desempenho operacional e primeiros meses de operação para
a planta de Vale do Paraná
Todas as usinas térmicas brasileiras alcançaram muito bom desempenho operacional. A
perímetro comparável, a geração de energia aumentou 20% relativamente ao primeiro
semestre de 2020. Vale do Paraná, quarta usina brasileira do Grupo, que iniciou a operação
em 25 de dezembro de 2020, teve um excelente começo, com uma produção de 70 GWh
no final de junho de 2021.
A situação macroeconómica é marcado pela deterioração continuada da taxa de câmbio
real/euro no primeiro semestre, e pelo aumento dos custos de financiamento e do preço
muito elevado da eletricidade no mercado à vista, dada a seca histórica que afeta o Brasil.
O EBITDA da atividade atingiu 3,3 milhões de euros no período, em comparação com 2,2
milhões de euros no primeiro semestre de 2020.

Desenvolvimento de projetos
Albioma Codora Energia venceu, em 08 de julho último, uma licitação para um novo
contrato de venda de eletricidade (PPA - Power Purchase Agreement) com uma duração
de 20 anos a partir de 2025, para um volume de 64 GWh a um preço garantido de 202.35
reais por MWh, indexado à inflação. Este contrato irá ser honrado graças ao aumento do
volume de moagem da refinaria adjacente, e à valorização energética da vinhaça (resíduo
da destilação de etanol). A maior parte da produção da Albioma Codora Energia já é
vendida no mercado regulado, com contratos de longo prazo indexados à inflação.

Turquia
Energia Geotérmica
Desempenho em linha com as expectativas e trabalhos destinados ao
aumento da produção
Adquirida em 26 de janeiro de 2021, a planta teve um bom desempenho ao longo do
período. A produção atingiu 25 GWh, em linha com as expectativas e inalterada
relativamente ao mesmo período do ano passado. Com o apoio das equipes locais, o
trabalho para aumentar a produção começou no final de junho e as primeiras melhorias
poderão surgir a partir do final do verão.

Grande sucesso do aumento de capital reservado para os
funcionários
Albioma realizou um novo aumento de capital, "Albioma Invest 2021", reservado para os
funcionários, dirigentes e ex-funcionários que pertencem ao seu plano de poupança de
grupo na França e no Brasil. Com esta nova operação, o Grupo continua implementando a
sua política de reforço da participação dos funcionários em seu capital no médio/longo
prazo. Assim, mais de 48% dos colaboradores e ex-colaboradores elegíveis subscreveram
a operação. O aumento de capital, que teve demanda superior à oferta, resulta na emissão,
a um preço unitário de 24,48 euros (correspondente a 70% do preço de referência), de
197.386 novas ações representativas de 0,62% do capital. Ele elevará a participação do
FCPE Albioma para cerca de 1,5% do capital.
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Situação de liquidez forte e meios adaptados para a continuação
do desenvolvimento
O caixa consolidado, incluindo caixa restrito, permanece a um nível elevado, com 115
milhões de euros. O Grupo mantém os recursos adequados para continuar seu
desenvolvimento.
A dívida financeira bruta fora IFRS16 aumentou para 933 milhões de euros, em
comparação com 901 milhões de euros em 31 de dezembro de 2020. Ela inclui, em 30 de
junho de 2021, 771 milhões de euros de dívida de projetos, contra 789 milhões de euros
em 31 de dezembro de 2019. Em junho de 2021, a dívida RCF foi impulsionada para 50
milhões de euros.
A dívida financeira líquida consolidada atingiu 818 milhões de euros, com um aumento de
6% em relação a 31 de dezembro 2020 (772 milhões de euros).

Metas 2021
O Grupo confirma suas metas de EBITDA de 206 a 216 milhões de euros, e de resultado
líquido parte do Grupo de 53 a 59 milhões de euros (excluindo efeitos potenciais da Lei
das Finanças francesa de 2021 relativos a uma revisão das tarifas fotovoltaicas S06-S10).

Próximo encontro: receita de vendas para o terceiro trimestre do ano fiscal
de 2021, em 20 de outubro de 2021 (depois do fecho do mercado).

Sobre a Albioma

Contatos

Produtora independente de energia renovável, a Albioma está envolvida na
transição energética através das energias renováveis (biomassa, solar e
geotérmica).

Investidores
Julien Gauthier
+33 (0)1 47 76 67 00

O Grupo tem operações na França, departamentos ultramarinos franceses, Ilha
Maurício, Brasil e Turquia.

Mídia
Charlotte Neuvy
+33 (0)1 47 76 66 65
presse@albioma.com

Ele desenvolveu durante 25 anos uma parceria única com o mundo da produção
de açúcar para produzir energia renovável a partir do bagaço, resíduo fibroso da
cana-de-açúcar.
A Albioma é também o maior produtor de energia fotovoltaica nos departamentos
ultramarinos franceses, nos quais construiu e opera projetos inovadores com
armazenamento, bem como na França metropolitana.
Recentemente, o Grupo anunciou a aquisição de uma usina de energia geotérmica
na Turquia.
Albioma está cotada na Euronext Paris compartimento A, é elegível SRD, PEA,
PEA-PME e é parte do SBF 120 e CAC Mid 60.

www.albioma.com

O Grupo também está incluído no Gaïa-Index, o índice dos valores responsáveis
médios.
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Anexos
Demonstração de resultados consolidados em 30 de junho de 2021

Em milhares de euros

Período Período
findo
findo
em 30
em 30
de
de
junho
junho
de 2021 de 2020

Receitas das atividades circulantes

267.693 250.716

Compras (incluindo variação de existências)
Despesas de logística
Custos com pessoal
Outras receitas e despesas de exploração
Amortizações de contratos de fornecimento de eletricidade e de vapor
Dotações para amortizações e provisões
Quota-parte nos resultados líquidos das empresas associadas

(86.633)
(6.845)
(30.341)
(46.670)
(3.384)
(39.739)
1.400

(75.941)
(8.191)
(28.907)
(37.719)
(3.495)
(36.787)
466

55.482

60.142
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-

55.489

60.142

(15.830)
2.738
(2.772)

(16.622)
212
(295)

39.625

43.436

(10.741)

(14.306)

Resultado líquido consolidado

28.883

29.131

Lucro líquido das empresas consolidado atribuível:
aos acionistas da Albioma
aos interesses não conferindo controle

23.501
5.382

24.353
4.778

Resultado base por ação

0,751

0,788

Resultado diluído por ação

0,731

0,775

Resultado operacional circulante
Outras receitas e despesas de funcionamento
Resultado operacional
Custo de endividamento financeiro
Outras receitas financeiras
Outras despesas financeiras
Resultados antes de impostos
Despesa de imposto de renda
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Balanço consolidado em 30 de junho de 2021
Ativo
Em milhares de euros

Ativos não circulantes
Diferenciais de aquisição
Imobilizações incorpóreas
Direitos de uso (IFRS 16)
Imobilizações corpóreas
Ativos financeiros não circulantes
Participações no capital de empresas associadas
Impostos diferidos ativos
Outros ativos não circulantes
Total de ativos não circulantes
Ativos circulantes
Existências e trabalhos em curso
Clientes
Outros ativos de exploração circulantes
Caixa e equivalentes de caixa
Total do ativo circulante
Total do ativo

30/06/2021

31/12/2020

15.698
99.339
30.567
1.314.443
7.659
23.724
2.472
0

16.884
93.501
28.515
1.283.434
5.058
22.753
2.472
99

1.493.902

1.452.715

62.995
88.113
44.043
111.126

60.327
67.462
44.433
125.792

306.277

298.014

1.800.179

1.750.730
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Passivo
Em milhares de euros

30/06/2021

31/12/2020

Patrimônio líquido imputável ao grupo
Capital
Prêmios
Reservas
Reservas de conversão
Resultado do exercício

1.218
64.807
403.584
(39.139)
23.501

1.218
64.807
362.784
(41.549)
55.314

Total do patrimônio do grupo

453.971

442.574

Participações minoritárias

90.428

89.762

Total de capital próprio

544.399

532.337

47.318
7.593
22.021
800.572
40.643
43.064

52.605
6.633
18.617
822.830
36.682
55.023

961.211

992.391

Passivo de curto prazo
Fornecedores

69.131

71.106

Débitos tributários e sociais

33.487

42.911

132.299
1.850
57.802

79.172
1.777
31.035

294.569

226.002

1.800.179

1.750.730

Passivo não circulante
Benefícios do pessoal
Provisões para riscos e encargos
Impostos diferidos passivos
Dívida financeira não circulante
Passivos relacionados aos direitos de uso (IFRS 16)
Instrumentos derivados não circulantes
Total de passivos não circulantes

Dívida financeira circulante
Passivos relacionados aos direitos de uso (IFRS 16)
Outros passivos de exploração circulantes
Total do passivo circulante
Total do passivo
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Demonstração dos fluxos de caixa consolidados em 30 de junho de 2021
Em milhares de euros

Atividades operacionais
Lucro líquido atribuível para os acionistas da Albioma
Participações minoritárias
Ajustes
. Dotações para amortizações e provisões
. Variação dos impostos diferidos
. Lucro das empresas associadas líquido de dividendos recebidos
. Ganhos ou perdas de capital sobre alienações
. Outros elementos não-caixa
. Pagamentos baseados em ações
. Custo de endividamento financeiro
. Despesa fiscal corrente para o ano
Capacidade de autofinanciamento
Efeito das mudanças nas necessidades de capital de giro
Imposto pago
Caixa líquido das atividades operacionais
Operações de investimento
Aquisição de ativos tangíveis e intangíveis
Aumento de ativos financeiros
Preço de alienação de ativos tangíveis e intangíveis
Preço de alienações e reduções de ativos financeiros
Aquisição/alienação de subsidiárias líquidas do caixa adquirido/alienado
Caixa líquido das atividades de investimento
Operações de financiamento
Transações entre acionistas
Aumentos de capital subscritos por acionistas fora do Grupo
Mudança em títulos de autocontrole
Distribuições de dividendos para os acionistas da Albioma SA
Distribuição de dividendos a interesses minoritários
Emissões ou subscrições de empréstimos e financiamentos
Custo de endividamento financeiro
Reembolso de empréstimos e financiamentos
Outros elementos
Caixa líquido das atividades de financiamento
Efeito do câmbio sobre caixa e outras variações
Variação líquida da tesouraria
Caixa e equivalentes de caixa líquidos na abertura
Caixa e equivalentes de caixa líquidos no fecho
Variações de tesouraria
Tesouraria
Caixa e equivalentes de caixa
Subtotal caixa
Empréstimos bancários correntes
Caixa líquido

Período
findo em
30 de
junho de
2021

Período
findo em
30 de
junho de
2020

23.501
5.382

24.353
4.778

44.101
(1.278)
(656)
(53)

40.406
1.897
478

2.412
15.830
12.020
101.258
(28.637)
(22.821)
49.800

1.102
16.622
12.409
102.045
(39.292)
(11.473)
51.280

(60.358)

(61.686)
(7)

354
1.299
(4.404)
(63.110)

(61.693)

(5.000)

157

(1.989)
59.345
(15.720)
(36.705)
(579)
(649)
(117)
(14.076)
125.202
111.126
(14.076)
84.907
26.219
111.126

33.892
(16.622)
(47.397)
406
(29.564)
(3.027)
(43.004)
161.135
118.131
(43.004)
102.651
15.480
118.131

111.126

118.131
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