Triunfo encerra 2014 com R$ 1,3 bilhão de receita líquida ajustada

27/03/2015 - Triunfo encerra 2014 com R$ 1,3 bilhão de receita líquida ajustada

Ebitda ajustado cresceu 85,9% e atingiu R$ 972,6 milhões no mesmo período
A Triunfo Participações e Investimentos S.A. [Bovespa: TPIS3] – uma das principais empresas
brasileiras do setor de infraestrutura, com atuação nos segmentos de concessões rodoviárias,
administração portuária e aeroportuária e energia – registrou receita líquida ajustada de R$ 1,3
bilhão em 2014, crescimento de 36,7% em relação ao ano anterior. No quarto trimestre (4T14),
a receita líquida ajustada avançou 7,4% e alcançou R$ 293,0 milhões.
O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado da empresa
aumentou 85,9% comparado a 2013, atingindo R$ 972,6 milhões em 2014. No mesmo período,
a margem Ebitda ajustada ficou em 73,8% - aumento de 19,5 pontos percentuais ante 2013. O
lucro base de dividendos atingiu R$ 107,2 milhões em 2014.
Resultados por negócio
Rodovias - Em 2014, 87,1 milhões de veículos trafegaram pelas rodovias administradas pela
Triunfo, crescimento de 1,2% em relação ao ano anterior. O aumento do volume de automóveis
combinado com maiores tarifas de pedágio refletiu-se na receita líquida ajustada do segmento
rodoviário, que atingiu R$ 622,6 milhões, 23,9% superior ao resultado registrado em 2013. O
resultado também está relacionado à margem de construção dos aditivos da Concer e da
Triunfo Concepa, que adicionou R$ 76,3 milhões à receita bruta em 2014.
O segmento rodoviário apresentou Ebitda ajustado de R$ 447,0 milhões no acumulado do ano,
aumento de 21,6% ante 2013, com margem de 71,8% - queda de 1,4 ponto percentual no
período.
Porto - O volume de TEUs (unidade equivalente a um contêiner de 20 pés) movimentados pela
Portonave apresentou retração de 0,8% em 2014, atingindo 699,8 mil TEUs.
Em 2014, a receita operacional líquida do segmento portuário apresentou retração de 4,0%
frente ao ano anterior e somou R$ 215,3 milhões. No mesmo período, o Ebitda ajustado do
segmento portuário foi de R$ 128,2 milhões, avanço de 19,3% em relação a 2013, com
margem de 59,6% - alta de 11,6 pontos percentuais.
Energia - A receita operacional líquida do segmento de energia em 2014 atingiu R$ 387,4
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milhões, resultado 151,9% superior ao apresentado em 2013. A Tijoá, responsável pela UHE
Três Irmãos, no estado de São Paulo, iniciou a operação em outubro de 2014 e adicionou R$
10,9 milhões à receita bruta. No acumulado do ano, energia assegurada vendida atingiu
1.262,3 GWh ao preço médio de R$ 330,87.
As operações de energia registraram R$ 265,9 milhões de Ebitda ajustado, com margem de
68,6% em 2014 – incremento de 0,9 ponto percentual. Em 2013, os resultados foram de R$
104,1 milhões e 67,7%, respectivamente.
Aeroporto - A receita líquida ajustada, considerando a participação de 23% da Triunfo na
concessionária Aeroportos Brasil Viracopos, atingiu R$ 91,7 milhões em 2014, alta de 10,3%
na comparação com 2013. O resultado reflete, principalmente, o aumento da receita de
passageiros e de carga e do incremento das receitas comerciais por conta do aumento do
volume de viajantes e de cargas com alto valor agregado e do início da operação de Duty Free
e da abertura de novas lojas do terminal.
O volume de passageiros que passaram pelo Aeroporto de Viracopos apresentou expansão de
5,9% no acumulado de 2014, totalizando 9,8 milhões de viajantes. A maior movimentação no
terminal ocorreu em virtude da criação de rotas e do aumento do número de voos
internacionais, que saltou de três para 38 frequências semanais.
Em 2014, o volume de cargas apresentou queda de 7,5% e atingiu 223,3 mil toneladas. No
entanto, as receitas do terminal de cargas apresentaram um crescimento 5,8% em relação a
2013, atingindo R$ 64,4 milhões em 2014.
O Ebitda ajustado da operação aeroportuária foi R$ 35,4 milhões no acumulado do ano,
avanço 10,1% ante 2013. No mesmo período, a margem Ebitda ajustado teve queda de 0,1
ponto percentual, atingindo 38,6%.
Sobre a Triunfo Participações e Investimentos - A Triunfo Participações e Investimentos S.A.
(TPIS3) é uma das principais empresas brasileiras do setor de infraestrutura com forte atuação
nos segmentos de concessões rodoviárias, administração portuária e aeroportuária e geração
de energia. De capital aberto, está listada no Novo Mercado, nível mais alto de Governança
Corporativa da BM&FBovespa.
A companhia administra 2.140,5 quilômetros de rodovias no Sul, Sudeste e Centro-Oeste do
Brasil, por meio das concessionárias Concer, Triunfo Concepa, Triunfo Econorte, Triunfo
Concebra e, mais recentemente, Triunfo Transbrasiliana. No setor portuário, a Triunfo possui
participação de 50% da Portonave, que opera o Terminal Portuário de Navegantes, em Santa
Catarina. Controla ainda a Triunfo Rio Canoas, empresa constituída para implantar e
administrar a Usina Hidrelétrica de Garibaldi, no mesmo estado, e a Triunfo Rio Verde,
responsável pela construção e pela operação da Usina Hidroelétrica de Salto, localizada na
bacia do Rio Verde no estado de Goiás. Também detém 23% da Aeroportos Brasil Viracopos,
concessionária responsável pela administração do Aeroporto Internacional de Campinas –
Viracopos. www.triunfo.com
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