AdP – ÁGUAS DE PORTUGAL, SGPS, SA

ASSEMBLEIA-GERAL DE ACIONISTAS APROVA
RELATÓRIO E CONTAS DE 2016
A redução do endividamento líquido em 100 milhões de euros e o aumento
de 7% do cash-flow operacional destacam-se no desempenho económicofinanceiro do Grupo AdP no exercício de 2016.
Lisboa, 29 de maio de 2017 - A Assembleia-Geral de acionistas da AdP – Águas de
Portugal, SGPS, SA, hoje reunida, deliberou aprovar o relatório de gestão e as
demonstrações financeiras do exercício de 2016.
No desempenho económico e financeiro do Grupo em 2016 destacam-se:
-

A diminuição do endividamento líquido em cerca de 100 milhões de euros, para
2.044 milhões de euros;

-

A diminuição do défice tarifário, registando-se 36,2 milhões de euros em 2016, um
valor inferior a metade do registado em 2015;

-

O aumento do volume de negócios, em cerca de 5%, ultrapassando os 600 milhões
de euros;

-

O aumento de 7% do cash-flow operacional, situando-se em 306,3 milhões de
euros.

O exercício de 2016 fica ainda marcado por uma recuperação da dívida dos clientes, a
qual diminuiu 13%.
O Grupo AdP registou um resultado líquido consolidado de 70,8 milhões de euros no
exercício económico-financeiro de 2016. A alienação do negócio dos resíduos em 2015
e necessidade de constituição em 2016 de provisões para riscos de atividade são as
principais justificações da sua diminuição em relação ao exercício do ano anterior, que
tinha registado um resultado extraordinário de 166 milhões de euros.

João Nuno Mendes, Presidente do Conselho de Administração, destaca a grande
intensidade registada na atividade do Grupo AdP em 2016, designadamente decorrente
da reorganização empresarial e criação de novos sistemas multimunicipais de
abastecimento de água e de saneamento.
«Em 2016 foram dados passos decisivos para desenvolver e estabilizar a organização
regional e empresarial do Grupo AdP e em simultâneo foram alcançados resultados
significativos. A redução do endividamento financeiro em 100 milhões de euros e o
aumento do cash-flow operacional consolidam a nossa sustentabilidade económica e
financeira.» realça o Presidente do Grupo AdP.

O GRUPO AdP
A AdP - Águas de Portugal, SGPS, S.A. é uma sociedade anónima de capitais
exclusivamente públicos, gestora de participações sociais que, através das suas
subsidiárias, tem como principal atividade a gestão do ciclo urbano da água, operando
vários sistemas de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais.
Constituído em 1993, o Grupo AdP tem uma presença alargada em Portugal
Continental, prestando serviços aos Municípios, que são simultaneamente acionistas das
empresas gestoras dos sistemas multimunicipais (sistemas em “alta”), e servindo
diretamente as populações através de sistemas municipais (sistemas em “baixa”) de
abastecimento de água e de saneamento.

ANÁLISE FINANCEIRA de 2016
Volume de Negócios: 609,9 milhões de euros
EBITDA (ajustado): 306,3 milhões de euros
Desvio de Recuperação de Gastos: 36,2 milhões de euros
Redução do endividamento líquido: 100 milhões de euros
Resultado Líquido: 70,8 milhões de euros

Principais Indicadores de Atividade em 2016
94% Taxa de cobertura em “alta” abastecimento de água
93% Taxa de cobertura em “alta” de saneamento
583 milhões de m3 de água faturada
476 milhões de m3 de águas residuais faturadas
704 GWh/ano de energia elétrica consumida (inclui autoconsumo)
24,4 GWh/ano de energia produzida (fotovoltaica, mini-hídrica, biogás)

