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1. PRINCIPAIS INDICADORES DO ANO 

GRUPO 
SfNTESE DE INDICADORES Real Real Real t:, % 

2015 2014 2013 2015/2014 

OPERACIONAIS 

Trafego Comercial 

Ntlmero de passageiros 38.948.253 35 .083.810 32 .039.483 11,0 
Movi mentos de a eronaves 320.392 300.571 284.163 6,6 
Carga, toneladas 136.810 140.815 133.950 (2,8) 

Neg6cios 

Volume de neg6cios (mil hares de euros) 1 568.330 509.818 440.329 11,5 
Avia~ao (% do total) 74,1 74,0 73,9 O,lp.p. 
Nao Avia~ao (% do total) 25,9 26,0 26,1 (O,l)p.p. 

Pessoa I 

Ntlmero de efetivos 3.236 3.061 2.822 5,7 
Ntlmero medi ode efetivos 3.504 3.214 3.034 9,0 
Gastos com o pessoal (mil hares de euros) 123.536 113.377 104.843 9,0 

Produtividade 

Ntlmero de passageiros/efetivo 11.115 10.916 10.560 1,8 

Result ados 

EBITDA2 (mil hares de euros) 322.293 281.681 168.649 14,4 
Ma rgem EBITDA (%) 56,7 54,2 35,2 2,5p.p. 

EBIT3 (mil hares de euros) 214.945 165.747 111.046 29,7 
Margem EBIT (%) 36,4 31,5 23,0 4,9p.p. 

FINANCEIROS 

Resultados 

Resultado lfquido (mil hares de euros) 101.169 50.627 18.600 99,8 

Estrutura financeira 

Capital pr6prio (mil hares de euros) 547.591 446.807 396.916 22,6 
Capital alheio (mil hares deeuros) 1.453.631 1.601.158 1.701.820 (9,2) 

Divida ao acionista 1.332.200 1.382.200 1.382.200 (3,6) 

Divida lfquida a outras entidades 121.431 218.958 319.620 (44,5) 

Capital empregue (mil hares de euros) 2.001.222 2.047.965 2.098.736 (2,3) 

Cash flow 

Cash flow operacional (mi I hares de euros) 266.687 227.094 200.226 17,4 

1 Nao inclui os montantes de servi~os de constru~ao (IFRIC 12) e esta descontado de i ncentivos ao desenvolvi mento do trafego aereo 

2 EBITDA- Earnings before interest, taxes, depreciation and a morti iation 

3 EBIT- Earnings before interest and taxes 

{/ 
1>{' 

~ ~ 
~ 3 / it~ 

VIN;J,. .... ' ~ 
L ~ ~ ~ - (l~ 



.,. ru • Aeroportos 
,: ,• de Portugal ,i ,i ,i RELAT6RIO DE GESTAO E CONTAS 2015 

ANA,SA 

SfNTESE DE INDICADORES Real Real Real 6 % 

2015 2014 2013 2015/2014 

OPERACIONAIS 

Trafego Comercial1 

Numero de passageiros 38.948.253 33.066.227 29.570.070 17,8 

Movimentos de aeronaves 320.392 281.406 261.054 13,9 

Carga (toneladas) 136.810 137.693 129.579 (0,6) 

~Jl6cios 

Volume de neg6ci os (mi I ha res de euros) 2 521.145 435.418 362.337 19,7 

Avia~ao (% do total) 70,8 69,7 68,7 1,lp.p. 

Nao Avia~ao (% do tota l ) 29,2 30,3 31,3 (1,l)p.p, 

Pessoal3 

Numero de efetivos 1.243 1.290 1.043 (3,6) 

Numero media de efetivos 1.273 1.108 1.058 14,9 

Gastos com o pessoal (mi l hares de euros) 75.808 64.091 54.589 18,3 

Produtividade 

Numero de passageiros/efetivo medic 30.596 29.843 27.949 2,5 

Result ados 

EBITDA4 (mi l hares de euros) 318 .484 260.569 148.751 22,2 

Ma rgem EBITDA {%) 59,0 58,5 37,2 0,5p.p. 

EB I Ts (mi I ha res de euros) 212.327 149.236 97.155 42,3 

Ma rgem EBIT (%) 38,9 33,0 24,0 5,9p.p. 

FINANCEIROS 

Resultados 

Resu ltado liquido (mil hares deeuros) 103.430 40.947 11.859 152,6 

Estrutura financeira 

Capita l pr6prio (mi l hares de euros) 543.328 440.283 454 .052 23,4 

Capita l al heio (mil hares de euros) 1.460.563 1.619.053 1.612.534 (9,8) 

Dfvida ao acionista 1.332.200 1.382.200 1.382.200 (3,6) 

Dfvida liquida a outras entidades 128.363 236.853 230.334 (45,8) 

Capital empregue (mi l hares de euros) 2.003.891 2.059.336 2.066.586 (2,7) 

Cash flow 

Cash flow operacional (mi l hares de euros) 259.599 213 .646 186.413 21,5 

1 Incl ui, a pa rti r de 1 de outubro de 2014, o trafego dos aeroportos do a rqu i pel ago da Madeira, a nteri ormente geri dos pel a ANAM, S.A. 

2 Nao incl ui os montantes de servi~os de constru~ao (IFRIC 12) e esta descontado de incentivos ao des en vol vi mento do trafego aereo 

3 lnclui efetivos da exti nta ANAM, S.A., integrados na ANA, S.A. em 1 de outubro de 2014 

4 EBITDA- Earnings before interest, taxes , depreciation and amort ization 

5 EBIT- Earnings before interest and taxes 
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2. GRUPO ANA NUM RELANCE 

",i" RELAT6RIO DE GESTAO E CONTAS 2015 

0 Grupo ANA inclui a ANA, Aeroportos de Portugal, S.A., empresa-mae ea Portway, Handling de Portugal, S.A.. 

A ANA, S.A., por via do contrato de concessao celebrado com o Estado Portugues, e atualmente responsavel pela 

presta\;ao de atividades e servi\;OS aeroportuarios de apoio a avia\;ao civil por um perfodo de 50 anos, findo em 2062, 

nos aeroportos de Lisboa, Porto, Faroe no Terminal Civil de Beja, em Portugal Continental, e nos aeroportos de Penta 

Delgada, Santa Maria, Horta e Flores, na Regiao Aut6noma dos A\;ores. E tambem responsavel pela gestao dos dois 

aeroportos da Regiao Aut6noma da Madeira (Madeira e Porto Santo), na sequencia da fusao por incorpora\;ao da extinta 

ANAM, S.A. na ANA, S.A., com efeitos em outubro de 2014, memento em que sucedeu aquela empresa como 

concessionaria no contrato de servi\;o publico de apoio a avia\;ao civil. 

0 capital social da ANA, S.A. em 31 de dezembro de 2015, no montante de 200.000.000 de euros, totalmente subscrito 

e realizado, era representado por 40.000.000 a\;5es com o valor nominal de 5 euros cada uma, sendo detido em 100% 

pela VINCI Airports International, S.A.. A ANA, S.A. detem a totalidade do capital social da Portway, S.A., que totaliza 

4.500.000 de euros, fruto da redu\;ao de 12.500.000 de euros do capital social desta empresa, realizada em 2015. 

lnforma\;ao em maier detalhe sobre o enquadramento da atividade, a constitui\;aO do capital social das empresas que 

integram o Grupo ANA, bem como sobre transa\;5es com partes relacionadas poderao ser consultadas nas Notas as 

Demonstra\;5es Financeiras, anexas ao presente Relat6rio . 

3. ENVOLVENTE ECONOMICA 

3.1 0 CENARIO MACROECONOMICO 

Em 2015 a economia mundial continuou a expandir-se numa trajet6ria de recuperariio desigual. A queda significativa 

dos preros do petr6leo impu/sionou a atividade mundial. As condiroes de financiamento tambem apoiaram a economia 

mundial. Nos economias avanradas, as condiroes econ6micas melhoraram, face a diminuiriio dos fatores adversos. Pelo 

contrario, as condiroes em a/guns mercados emergentes deterioraram-se. 1 

A retoma econ6mica da area do euro continuou, no decurso de 2015, a consolidar-se gradualmente. Segundo 

especialistas do BCE espera-se que o ritmo do crescimento do PIB na zona euro adquira um ritmo um pouco mais 

acelerado nos pr6ximos anos. Os mesmos especialistas apontam que o PIB real de 2015 aumente 1,5%, projetando um 

aumento de 1,9% em 2016 e 2,0% em 2017. 

1 Fonte: Relat6rio 4/ 2015 do BCE 

5 



.,. N .,, Aeroportos c,.• ,, de Portugal ,i ,i" RELAT6RIO DE GESTAO E CONTAS 2015 

3.2 0 SETOR DO TRANSPORTE AEREO 

0 comportamento da industria do transporte aereo esta historicamente relacionado com o nfvel da atividade 

econ6mica, sendo que a procura de transporte aereo, como derivada do sistema de atividades socioecon6micas, 

apresenta, geralmente, fortes corela~5es com o crescimento da atividade econ6mica nas suas diferentes vertentes. 

Em Portugal, o crescimento do trafego de passageiros esta associado ao efeito da recupera~ao gradual da economia 

mas foi tambem alavancado por outros fatores dinamizadores, nomeadamente, o aumento de oferta de novas 

companhias, de novos mercados, e pelo significativo desenvolvimento da procura turfstica, a par com o crescimento ao 

nfvel dos segmentos de procura relacionados com a emigra~ao. 

0 crescimento do numero de passageiros em Portugal em 2015 situou-se novamente entre os melhores registados na 

Europa, o que confirma a atratividade das diferentes regi5es do pafs ea eficiencia da gestao aeroportuaria. 

4. EVOLUtAO DOS NEGOCIOS 

0 portfolio de neg6cios do Grupo ANA compreende, desde logo, a atividade de gestao das infraestruturas 

aeroportuarias dedicadas ao servi~o a aeronaves, passageiros e carga (genericamente definidos como avia~ao) nos 

aeroportos de Lisboa, Porto, Faro e no Terminal Civil de Beja, em Portugal Continental, nos aeroportos de Ponta 

Delgada, Santa Maria, Horta e Flores, na Regiao Aut6noma dos A~ores, e nos aeroportos da Madeira e Porto Santo, na 

Regiao Aut6noma da Madeira. 

0 Grupo ANA assegura ainda a explora~ao de espa~os comerciais e publicitarios nos aeroportos, a oferta de im6veis 

(ligados a opera~ao aeroportuaria, ediffcios comerciais e hoteis), parques de estacionamento e servi~os de rent-a-car 

(designados de neg6cios nao avia~ao). O Grupo ANA presta igualmente, atraves da Partway - Handling de Portugal, S.A., 

diversos servi~os de assistencia em escala, essenciais ao funcionamento do transporte aereo. A ANA, S.A. representa 

89,7% do volume de neg6cios do Grupo ANA. 

Em 2015, o Grupo ANA deu continuidade a consolida~ao da estrategia de desenvolvimento do trafego aereo nos 

aeroportos confiados a sua gestao. A aposta no aumento da conectividade do pafs, nomeadamente atraves de um 

desenvolvimento de rotas, assente na diversifica~ao de mercados e em companhias aereas adequadas as caracterfsticas 

dos mercados servidos pelos aeroportos da rede, visa garantir cria~ao de valor, alicer~ada num crescimento sustentado. 

4.1 NEGOCIO AVIA<;:AO 

0 neg6cio avia~ao do Grupo ANA, no qua! se inclui o neg6cio gerado pela subsidiaria Partway, S.A., ta! como em anos 

anteriores, manteve sua preponderancia no volume de neg6cios. Em 2015, este segmento contribuiu com 420,9 mil hoes fuv\ 
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de euros e um peso de 74% no Grupo ANA. Estas receitas foram geradas no ambito do modelo de regula<;ao econ6mica, 

cuja aplica<;ao deu origem a atualiza<;ao de algumas taxas reguladas, com vista a atingir a receita regulada por passageiro 

terminal autorizada para 2015, nos aeroportos da rede ANA e incluem o montante de 4,9 milh6es de euros relativos a 
recupera<;ao de receitas de 2013, atraves do fator de ajustamento de erros de estimativa previsto no Contrato de 

Concessao. 

0 ano de 2015 constituiu o infcio da consolida<;ao da implementa<;ao da estrategia coordenada de marketing avia<;ao 

entre os aeroportos da rede ANA e os restantes aeroportos da VINCI Airports, com o foco no desenvolvimento do trafego 

aereo e no desenvolvimento do produto aeroportuario, nomeadamente atraves de novas formas de comunica<;ao com 

os stakeholders, com vista ao aumento da competitividade dos aeroportos. 

0 novo sistema de incentivos ao desenvolvimento de rotas, em vigor desde abril de 2015, constitui uma das ferramentas 

importantes para alcan<;ar este objetivo estrategico. Este novo sistema foi desenvolvido numa 16gica de adapta<;ao as 

caracterfsticas de cada um dos aeroportos e regioes, designadamente ao nfvel da sua adequa<;ao sazonal e da 

capacidade das infraestruturas. 0 mesmo foi concebido para encorajar as companhias aereas a desenvolverem os seus 

servi<;os na rede de aeroportos da ANA atraves de uma utiliza<;ao mais eficiente da capacidade de cada aeroporto. 

Qualquer companhia que opere num aeroporto ANA, com exce<;ao do aeroporto de Lisboa atendendo a atual 

sobrecarga das infraestruturas, podera candidatar-se a este sistema. 

0 Grupo ANA, com esta ferramenta de apoio, visa promover o crescimento do trafego comercial nos aeroportos da 

ANA, S.A. em particular, encorajando o aumento do trafego de passageiros nas opera<;oes existentes e a abertura de 

novas frequencias e novas rotas nos aeroportos. 

Neste enquadramento, os aeroportos da rede ANA concretizaram a abertura de 26 novas rotas e viram refor<;ada a 

opera<;ao em 26 rotas servidas anteriormente. Foram ainda 11 as companhias aereas que iniciaram voos regulares para 

aeroportos que nao operavam nestes moldes em anos anteriores. 

Na implementa<;ao desta estrategia, o pricing constitui tambem um instrumento determinante, tendo-se agido ao nfvel 

da modula<;ao das taxas aeroportuarias, atuando no quadro do modelo regulat6rio em vigor, na sua adequa<;ao as 

condi<;6es de mercado e caracterfsticas das infraestruturas. 

A aposta no desenvolvimento da Qualidade de Servi<;o prestada aos diferentes stakeholders tern sido igualmente uma 

determinante para assegurar a melhoria continua do desempenho e do cumprimento dos compromissos estabelecidos, 

nomeadamente no Anexo 7 do Contrato de Concessao, identificando os nfveis mfnimos de servi<;o a atingir, quer em 

materia de disponibilidade das infraestruturas, quer em materia de satisfa<;ao dos passageiros. 

No que respeita a monitoriza<;ao trimestral da performance dos nfveis mfn imos de servi<;o ao nfvel da dispon ibilidade 

das infraestruturas, os resultados obtidos em 2015 registaram globalmente um desempenho positivo, com a grande 

maioria dos indicadores com performance acima dos mfnimos exigfveis. 

Em termos de monitoriza<;ao trimestral dos indicadores de satisfa<;ao dos passageiros, efetuada atraves de inqueritos 

de avalia<;ao de qualidade de servi<;o nos aeroportos, no ambito do Programa Airport Service Quality Survey (ASQsurvey) 

do Airports Council International (ACI), os resultados obtidos em 2015 registaram globalmente um born desempenho. ,.e_ 
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Finalizada e formalizada a fixa<;:ao da metrica final dos indicadores do Regime de Qualidade do Servi~o Aeroportuario 

(RQSA), iniciada em 2013, a ANA, em concordancia com o Decreto-Lei n.Q 254/2012 e os Contratos de Concessao, iniciou 

em novembro de 2015 um processo de consulta junto de todos os util izadores aeroportuarios, incluindo agentes de 

assistencia em escala, destinado, em exclusivo, a fixa<;:ao dos nfveis mfnimos de servi<;:o associados aos indicadores RQSA 

a vigorar no ano de 2016. 

Conclufdo o Processo de Consulta, ainda em 2015 foi produzido um documento final, que integra a proposta de 

manuten<;:ao dos nfveis mfnimos de servi<;:o vigentes em 2015, tendo sido remetido a Autoridade Reguladora (ANAC), 

aos utilizadores e disponibilizado no website da empresa. 

DISTRIBUl<;:AO DO NEGOCIO AVIA<;:AO NO GRUPO ANA 

.,,., 
Neta: PMR - Pessoas com mobilidade reduzida 

Nos dez aeroportos sob gestao da ANA foram servidos, em 2015, 38,95 milhoes de passageiros comerciais, o que 

representa um crescimento de 11,0% face ao ano anterior. 0 crescimento em 2015 superou o registado em 2014 (+9,5%) 

que, por sua vez, ja havia sido o maior crescimento desde 1999. 

0 aeroporto de Lisboa atingiu pela primeira vez 20 milhoes de passageiros servidos, mas tambem nos aeroportos do 

Porto e Ponta Delgada foram superadas metas importantes, tendo sido ultrapassadas pela primeira vez as barreiras dos 

8 milhoes e 1 milhao de passageiros, respetivamente. 0 aumento do numero de passageiros registados pelo aeroporto 

de Lisboa (+1,95 milhoes) representou um crescimento de 10,7% face ao ano anterior e 50,4% do total do crescimento 

na rede ANA. 

Em 2015 merece destaque a lib.eraliza<;:ao do trafego entre a ilha de Sao Miguel (onde se situa o aeroporto de Ponta 

Delgada) e Portugal Continental, facto determinante para a evolu<;:ao verificada ao nfvel dos aeroportos dos A<;:ores . 
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Neste contexto, a Partway, S.A. iniciou operac;:6es em 2015 neste arquipelago, com uma nova Unidade de Handling no 

aeroporto de Ponta Delgada. 

Em paralelo, verificou-se um incremento substancial ao nfvel da oferta das companhias aereas (+6,6% nos movimentos 

e +9,2% nos lugares oferecidos), continuando a destacar-se a este nfvel a performance das companhias do segmento 

Low Cost. 

A diferenc;:a entre a evoluc;:ao do numero de movimentos e o trafego de passageiros resulta da evoluc;:ao da taxa media 

de ocupac;:ao (Load factor) em voos comerciais, que subiu 1,4 p.p. atingindo 82,2% em 2015. 

Os principais indicadores do trafego comercial de 2015 nos aeroportos geridos pelo Grupo ANA foram os seguintes: 

Trafego Comercial 

Lisboa Porto Faro Beja A~ores Madeira Grupo ANA 

Passageiros 20.090.418 8.087.740 6.436.881 2 3 3 1.604. 752 2.728.229 38.948.253 

Va ria~ao 15-14 10,7% 16,7% 4,4% (73,4%) 25,7% 6,3% 11,0% 

Movimentos de aeronaves 162.042 69.377 43.096 38 21.422 24.417 320.392 

Varia~ao 15-14 6,4% 11,6% 1,6% (53,1%) 11,0% 0,5% 6,6% 

Lugares oferecidos 24.966.133 9.821.319 7.387.418 693 2.164.911 3.333.041 47.673.515 

Varia~ao 15-14 9,8% 13,8% 1,4% (66,3%) 16,1% 5,3% 9,2% 

Load factor 80,5% 83,3% 88,1% 33,6% 76,8% 82,7% 82,2% 

Varia~ao 15-14 0,6 p.p. 2,2 p.p. 2,7 p.p . (9,lp.p.) 5,4 p.p. 0,8 p.p. 1,4 p.p. 

4.2 NEGOCIO NAO AVIA~AO 

No final do anode 2015, os proveitos nao aviac;:ao no Grupo ANA representaram cerca de 26% do volume de neg6cios, 

num total de cerca de 147,5 milh6es de euros, traduzidos num aumento de 11,4% face a 2014. 

0 neg6cio de Retalho representa o maior peso nos proveitos nao aviac;:ao, com 58,0% e assenta numa estrategia de 

valor, a partir da atual base de ativos a disposic;:ao do neg6cio do retalho, baseada em tres pilares: 

• Reconfigurac;:ao das areas comerciais dos principais aeroportos, com a realizac;:ao de grandes alterac;:6es na 

configurac;:ao das areas comerciais dos aeroportos de Lisboa e Porto, nomeadamente com a abertura do nova 

foodcourt no aeroporto de Lisboa, no final do l.Q semestre de 2015, e o arranque das obras de reformulac;:ao 

dos aeroportos de Faroe Funchal; 

• Otimizac;:ao das receitas geradas no ambito de processes de selec;:ao de novas titulares de licenc;:as, bem coma 

no ambito de processes de renegociac;:ao e/ ou prorrogac;:ao das licenc;:as; 

• Maximizac;:ao dos nfveis de ocupac;:ao das areas de retalho disponfveis para comercializac;:ao. ~ 
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lmporta igualmente salientar a este respeito o novo modelo de governo entre a ANA e os titulares de licen~a, com o 

objetivo de acompanhar os resultados e apoiar o desenvolvimento da atividade dos concessionarios. 

0 crescimento de 11,7% nas receitas apresentado pelo negocio de retalho em 2015, ligeiramente acima da evolu~ao de 

trafegos de passageiros (+11,0%), ocorreu num contexto onde se verificaram alguns constrangimentos. Efetivamente, 

a performance dos espa~os comerciais no ano de 2015 foi influenciada negativamente por um conjunto de diversos 

fatores de natureza economica (restri~5es de circula~ao de moeda, quebra de poder de compra, evolu~ao cambial) 

associados a dois dos principais mercados origem/ destino do trafego: Brasil e Angola. 

Ao nfvel do negocio imobiliario destacam-se a obten~ao dos licenciamentos para constru~ao e explora~ao de uma 

segunda unidade hoteleira no aeroporto de Lisboa e de um hangar no Terminal Civil de Beja, cujos trabalhos de 

constru~ao deverao ter infcio ainda no decorrer de 2016. 

0 negocio do estacionamento cresceu em 8,4% comparativamente ao ano anterior atraves da otimiza~ao da gestao do 

negocio, traduzida na gestao mais rigorosa e eficiente da ocupa~ao, nomeadamente do sistema de reservas online, do 

aumento e inova~ao da oferta, do investimento na remodela~ao de instala~5es, da introdu~ao de novos sistemas de 

acesso e da reformula~ao de tarifas. 

0 rent-a-car concretizou um aumento de 17,9% face a 2014, tendo sido o negocio nao avia~ao com maior aumento. 0 

anode 2015 foi marcado pela renegocia~ao das licen~as existentes e pela entrada de novos operadores nos aeroportos 

do Continente e dos A~ores. 

No ambito da atividade das empresas de rent-a-car nao licenciadas foram publicados em Diario da Republica os 

regulamentos de funcionamento para os aeroportos de Lisboa (Regulamento 277 / 2015), Porto (Regulamento 278/ 

2015) e Faro (Regulamento 279/ 2015), com vista a cria~ao de melhores condi~5es para o servi~o prestado por estas 

empresas, promovendo simultaneamente o cumprimento de um conj unto de regras e condutas comuns as empresas ja 

por si licenciadas para o desenvolvimento desta atividade nos seus aeroportos. 

No negocio da publicidade o anode 2015 consubstanciou-se num incremento de receitas de 2,9% comparativamente a 

2014, fruto da renegocia~ao das condi~5es comerciais da licen~a existente e da prorroga~ao do seu prazo por mais 5 

a nos do que o inicialmente previsto. 

Ao nfvel dos servi~os e de salientar a abertura do novo lounge da ANA no aeroporto de Lisboa, espa~o que visa 

proporcionar aos passageiros deste aeroporto uma nova area de qualidade. 
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OISTRIBUIC,:AO DO NEGOCIO NAO AVIAC,:AO NO GRUPO ANA 

5. SUSTENTABILIDADE 

5.1 RECURSOS HUMANOS 

0 anode 2015 ficou assinalado pela consolida<;ao de algumas materias, designadamente a entrada em vigor do Acordo 

de Empresa, a 13 de maio de 2015, que veio refor<;ar a paz social. 

Esse instrumento de regulamenta<;ao coletiva de trabalho contempla um novo sistema de carreiras, que assenta 

essencialmente no reconhecimento do desempenho como elemento central do desenvolvimento profissional, 

privilegiando uma cultura de merito. 

No mesmo sentido, o compromisso assumido pela Empresa relativamente a partilha de resultados de performance, 

atraves da atribui<;ao de uma remunera<;ao variavel, bem como a atualiza<;ao da tabela salarial, vieram refor<;ar o 

reconhecimento do merito dos trabalhadores. 
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0 novo Acordo de Empresa consagra, igualmente, um enquadramento laboral mais ajustado as necessidades da 

Empresa e as expectativas dos trabalhadores, permitindo uma maior flexibi lidade, nomeadamente, em materia de 

tempo de trabalho. 

No ambito do desenvolvimento de competencias, foram tambem lanc;:ados novos programas de formac;:ao que 

decorreram da reformu lac;:ao, em 2014, do piano de formac;:ao transversal. Este piano encontra-se organizado em func;:ao 

dos pub licos-alvo em tres sub-pianos: forma!;ao Geral que desenvolve competencias base (transversais a todos os 

trabalhadores), forma!;aO Operacional orientado para o desenvolvimento de competencias nucleares operacionais e de 

negocio e forma~ao para Chefias e Quadros que pretende desenvolver competencias e disponibilizar ferramentas as 

chefias e aos coordenadores que permitam aumentar a eficiencia e eficacia na gestao das suas equipas. 

Destaca-se, ainda, a parceria realizada entre a empresa e a Universidade Lusofona para a real izac;:ao do Curso de 

Especializac;:ao em Operac;:oes Aeroportuarias - CEOPA. Esta oferta academica, cujo corpo docente e maioritariamente 

constitufdo por profissionais da ANA, destina-se aos jovens que terminam o 12Q ano, possibilitando-lhes o acesso a um 

novo cu rso de especializac;:ao. Este protocolo permite ainda criar as condic;:oes para que, num futuro proximo, o mercado 

de trabalho nacional possa responder a procura gerada neste domfnio pela ANA. 

5.1.1 RECURSOS HUMANOS EM NUMEROS 

Em 31 de dezembro de 2015 o Grupo ANA tinha a cargo 3.236 trabalhadores 2, distribufdos por 10 aeroportos, sendo 

1.243 da ANA, SA e 1.993 da Portway, SA, conforme quadro abaixo. 

Grupo ANA ANA, S.A. PortwaySA Grupo ANA 

2015 2014 Var. 15/14 2015 2014 Var. 15/14 2015 2014 Var. 15/14 

Total efetivos 1.243 1.290 (3,6%) 1.993 1.771 12,5% 3.236 3.061 5,7% 

Genera 

Mascu line 775 806 (3,8%) 1.496 1.353 10,6% 2.271 2.159 5,2% 

Feminine 468 484 (3,3%) 497 418 18,9% 965 902 7,0% 

Faixa Etaria 

<30 15 18 (16,7%) 405 385 5,2% 420 403 4,2% 

30-50 828 871 (4,9%) 1.442 1.244 15,9% 2.270 2.115 7,3% 

>50 400 401 (0,2%) 146 142 2,8% 546 543 0,6% 

ldade Media 46,2 45,8 0,9% 36,2 36,8 (1,6%) 40,1 40,6 (1,2%) 

2 lnclui t itulares da Cemissae de Gestae 
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5.1.2 AUMENTAR COMPETENCIAS 

Em materia de desenvolvimento de competencias dos trabalhadores do Grupo ANA a continuidade do investimento em 

formac;:ao permitiu no perfodo em analise ministrar no Grupo cerca de 82 .029 horas de formac;:ao, das quais 20.490 se 

destinaram a trabalhadores ANA, S.A. e 61.539 horas aos da Partway, S.A. . 

5.2 AMBIENTE 

5.2.1 RUf DO E QUALi DADE DO AR 

A minimizac;:ao dos impactes negativos relacionados com as emiss6es de rufdo constitui um desafio permanente. 

Encontra-se implementado um programa de monitorizac;:ao do ambiente sonoro com o objetivo de avaliar o real impacte 

do rufdo associado a atividade aeroportuaria na comunidade envolvente, bem como verificar o cumprimento das 

disposic;:6es legais. 

A ANA, S.A. controla as emiss6es gasosas nos aeroportos de acordo com as suas obrigac;:6es legais, nomeadamente no 

que diz respeito a fontes pontuais. De igual forma, e realizada a monitorizac;:ao da qualidade do ar nos aeroportos de 

Lisboa, Porto e Madeira. 

5.2.2 GESTAO VOLUNTARIA DE CARBONO 

Os aeroportos da ANA, S.A. renovaram a sua acreditac;:ao no programa Airport Carbon Accreditation do Airports Council 

International (ACI), sendo que sete dos dez aeroportos geridos pela empresa ascenderam ao nfvel 2 de acreditac;:ao 

(Reduction), obtendo assim o reconhecimento dos seus esforc;:os ao nfvel da reduc;:ao das suas emiss6es de gases com 

efeito de estufa. 

5.2.3 AU MENTO DA EFICIENCIA ENERGETICA 

A eficiencia energetica assume particular re levancia na atividade aeroportuaria, quer em termos de repercuss6es 

econ6micas, quer como associada aos impactes ambientais resu ltantes de emiss6es de gases com efeito de estufa, 

representando um aspeto fundamental de atuac;:ao no sentido da sustentabil idade. Foram varias as medidas de 

eficiencia energetica implementadas no Grupo ANA, umas de carater corporativo, outras adaptadas a realidade de cada 

aeroporto. 

5.2.4 PRESERVAtAO DOS RECURSOS NATURAIS 

Neste domfnio merece ser destacado o pioneirismo da ANA, S.A. no que diz respeito a sua responsabilidade em quest6es 

ambientais, que levou ao desenyolvimento de um projeto para o calculo da pegada hfdrica da sua atividade. Os 

p,;,dpa;, fies deste prnjeto, 1aa,ado em 2012, ,,o O calrnlo ped6d;co da pegada e O estabeledmeoto de obr ,os e 'M 

~.~~~~ 
?:; ~ .II,__ (:J p,v'l 
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metas mensuraveis de consumo de agua, de forma a assegurar a sua eficiencia e reduc;ao . Em 2015 a ANA, S.A. terminou 

o processo de calculo da pegada hfdrica de 2013 e 2014. 

5.3 INVESTIGA<;AO, DESENVOLVIMENTO E INOVA<;AO 

No anode 2015, a ANA manteve a sua participac;ao em projetos e iniciativas de IDI de forma continuada que possibilitem 

o acesso a know-how de referencia para o setor aeroportuario em condic;6es competitivas, a qualificac;ao especffica do 

staff tecnico e, em simultaneo, a promoc;ao da imagem da ANA. 

Neste enquadramento, a empresa foi presenc;a ativa em cinco projetos de l&D europeus, no ambito da eficiencia 

operacional, seguranc;a, ambiente, eficiencia energetica e multimodal idade e continuou a privilegiar o networking com 

redes de conhecimento europeias, envolvendo outros aeroportos, entidades de referencia como a ACI, o SESARJU e o 

Eurocontrol, universidades e industrias. 

Como resultado natural da colaborac;ao entre a ANA, S.A. e a THALES Portugal, SA foi estabelecido um Acordo de 

Parceria estrategica, no ambito da lnovac;ao e Desenvolvimento (l&D), na area de monitorizac;ao e gestao de fluxos. Esta 

parceria tambem abrange a area de otimizac;:ao dos processos operacionais para o Terminal e Lado Ar, incluindo a 

industrializac;ao e comercializac;ao das soluc;6es que vierem a ser desenvolvidas ao abrigo do mesmo acordo. Entre 

outros, foi possfvel operacionalizar o ACDM 3 em Lisboa, em colaborac;ao com os stakeholders do aeroporto de Lisboa, 

um projeto SESAR coordenado pelo Eurocontrol no quadro do Programa TEN-T4, que tern como objetivo melhorar a 

eficiencia das operac;6es. 

No ambito da gestao da Propriedade lntelectual, verificaram-se 2 registos de patente, um na Europa e outro na China, 

em adic;ao a patente nacional. 

Em 2015 foram obtidos 266.074 euros de incentivos financeiros a participac;ao em projetos de l&D europeus e 211.915 

euros de beneffcios fiscais em sede de SIFIDE. 

6. ANALISE ECONOMICA E FINANCEIRA 

6.1 RESULTADOS 

0 volume de neg6cios5 alcanc;ado pelo Grupo ANA em 2015 foi de 568,3 milh6es de euros, representando um 

crescimento de 11,5% face ao ano anterior. 0 crescimento verificado e reflexo do born desempenho verificado nas 

empresas do Grupo ao nfvel dos neg6cios aviac;ao (+11,5%) e nao aviac;ao (+11,4%). 

3 ACOM-Advanced Collaborative Decision Making/ SESAR-Single European Sky ATM Research 

4 TEN-T Redes Transeuropeias de Transportes 

5 0 volume de neg6cios apresentado neste relat6rio encontra-se deduzido dos servi~os de constru~ao (IFRIC 12) e descontado dos incentives 

ao desenvolvimento do trafego aereo 
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A ANA, S.A., excluindo operac;:5es intragrupo na componente de faturac;:ao a Portway, contribuiu para aquele montante 

com 509,8 milh5es de euros, o que se traduz num aumento de 19,8% comparativamente ao contribute de 2014, ano 

em que foi incorporada, a partir de outubro, a operac;:ao dos aeroportos do arquipelago da Madeira . Esta evoluc;:ao 

encontra-se em linha com o crescimento do volume de negocios da ANA, SA, de 19,7%, conforme quadro abaixo: 

Volume de neg6cios no Grupo ANA 

Milhares de euros 

Grupo ANA 2015 2014 2013 11% 15/ 14 

ANA, S.A. 521.145 435.418 362.337 19,7 

ANAM, S.A. 30.241 37.686 {100,0) 

Partway, S.A. 70.866 65.531 60.601 8,1 

Opera~oes intragrupo (23.681) (21.372) (20.295) 10,8 

Grupo ANA 568.330 509.818 440.329 11,5 

0 EBITDA do Grupo em 2015 situou-se nos 322,3 milh5es de euros, o que representa um acrescimo de 14,4% face a 

2014. Este resultado representa uma margem EBITDA de 56, 7%, 2,5 p.p. acima do verificado no perfodo homologo. 

Em 2015 a receita por passagei ro, de 14,6 euros, apresentou um crescimento de 0,4% relativamente a 2014. 

0 resultado lfquido do Grupo ANA foi de 101,2 milh5es de euros, tendo multiplicado por dois o registado no ano 

anterior. 

Para esta evoluc;:ao contribuiu essencialmente o desempenho ao nfvel do volume de negocios t raduzido num aumento 

de 58,5 milh5es de euros face ao ano anterior, ja desenvolvido no capftulo 4. do presente Relatorio, e a evoluc;:ao 

verificada ao nfvel do resultado financeiro, favoravel em 19,6 milh5es de euros. 

Os fornecimentos e servic;:os externos, no montante de 130,4 milh5es de euros no Grupo ANA, representam a rubrica 

de gastos com peso mais significativo em 2015, sendo de realc;:ar a evoluc;:ao de 5,0%, num quadro de crescimento da 

atividade 'a dois dfgitos'. Neste ambito e de salientar a reduc;:ao de custos conseguida ao nfvel da renegociac;:ao de 

contratos relevantes. 

0 aumento dos gastos com pessoal de 9,0% em 2015 reflete as promoc;:5es, a atualizac;:ao salarial e o pagamento de 

retroativos de horas extraordinarias de 2014 tendo em conta os valores previstos no novo Acordo de Empresa, e o 

montante despendido num programa de racionalizac;:ao de efetivos. 

A variac;:ao mais significativa ao nfvel dos outros gastos deve-se a Taxa Municipal Turfstica paga a Camara Municipal de 

Lisboa, na sequencia do Regulamento n.2 569-A/2014, de 30 de dezembro. 
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Ao nfvel do resultado fi nanceiro, a redu~ao de 19,6 milh5es de euros dos custos de financiamento reflete : a redu~ao, 

no final de julho, do spread associado aos emprestimos contrafdos junto do acionista em 2013, destinados ao 

pagamento da segunda tranche ao concedente do upfront fee; a renegocia~ao da taxa associada a duas tranches de 

emprestimos junto do Banco Europeu de lnvestimento; a diminui~ao de encargos resultante dos reembolsos de 

emprestimos descritos no ponto seguinte. 

0 grafico seguinte decomp5e o resultado lfquido das empresas do grupo em 2015: 

103.430 1.932 

0 ANA 0 PORTWAY 

6.2 SITUA~AO FINANCEIRA 

Mil hares de euros 

(4.193) 

--········· 101.169 

0 OPERA!;OES 
INTRAGRUPO 

0 GRUPO ANA 

No final de 2015, conforme evidenciado no quadro abaixo, os capitais empregues no Grupo ANA e na ANA, S.A. 

ascendiam a 2,0 mil mil hoes de euros. 

Ap6s, em 2014, se ter procedido ao alinhamento das polfticas e praticas contabil fsticas da ANA, S.A. com as adotadas 

pelo Grupo VI NCI no que concerne a aplica~ao da IFRIC 12 e, na ANA, S.A., se ter verificado a integra~ao dos ativos da 

extinta ANAM, S.A., em 2015, a redu~ao ao nfvel do Ativo Fixo Tangfvel e do Ativo lntangfvel decorre da corporiza~ao 

de investimentos deduzida das amortiza~5es e deprecia~5es do ano. 
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Ao nfvel da evolu~ao do fundo de maneio, o aumento de dividas de terceiros em 31 de dezembro e consequencia, 

maioritariamente, das reestrutura~5es financeiras em curso em dois grandes clientes da ANA, S.A., cuja concretiza~ao 

se espera venha a ser concluida em 2016. 

Ede assinalar ainda a diminui~ao do montante de investimentos financeiros na ANA, S.A. por via da redu~ao de capital 

social da Partway, no montante de 12,5 milh5es de euros. 

Do lado do financiamento, o aumento do capital pr6prio traduz o resultado liquido alcan~ado no anode 2015. 

A redu~ao da divida acionista decorre do reembolso antecipado, em outubro de 2015, de 50 mil hoes de euros referentes 

a um emprestimo obrigacionista contraido, sen do que a divida liquida a outras entidades diminuiu em virtud e do 

reembolso de emprestimos junto do Banco Europeu de lnvestimento (BE i), num total de 27,9 mil hoes de euros, e do 

aumento das disponibilidades registadas no final do ano (+68,4 milh5es de euros). 

Situa~ao financeira 

Mi lhares de euros 

ANA, S.A. Grupo ANA 

2015 2014 2013 2015 2014 2013 

294.219 340.509 85.910 Ativo Fixo Tangfvel (liq . de subsidios) 296.965 343 .667 92.581 

1.784.592 1.805.447 1.956.036 Ativo lntangivel (liq. de subsidios) 1.786.022 1.806.877 2.130.808 

35.975 38.167 30.793 (+) Ativos por Impastos Diferidos 36.105 38.177 39.291 

329 316 171 (+) lnventarios 942 889 1.028 

104.371 76.697 41.878 (+) Dfvidas de Terceiros 110.902 84.193 51.193 

(220.921) (219.654) (183.949) (+) Dfvidas a Terceiros (230.466) (226.618) (216.752) 

1.998.565 2.041.482 1.930.839 (=) Ap lica ,;oes Uquidas Afetas 2.000.470 2.047.185 2.098.149 

5.326 17.854 135.747 (+) lnvestimentos Financeiros 752 780 587 

2.003.891 2.059.336 2.066.586 (=) Aplica,;oes Uquidas Totais 2.001.222 2.047.965 2.098.736 

543.328 440.283 454.052 Capital Pr6prio 547.591 446.807 396.916 

1.332.200 1.382.200 1.382.200 (+) Divida ao Acionista 1.332.200 1.382.200 1.382.200 

128.363 236.853 230.334 (+) Dfvida Liq. a Outras Entidades6 121.431 218.958 319.620 

2.003 .891 2.059.336 2.066.586 (=) Capitais Empregues 2.001.222 2.047.965 2.098.736 

6 lnclui outros emprestimos e instrumentos financeiros derivados, deduzidos de caixa e equivalentes de caixa\ . 
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6.3 GESTAO DO RISCO 
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0 universo do Grupo ANA apresenta uma grande diversidade de atividades ao nfvel da gestao aeroportuaria, setor onde 

se verificam nfveis elevados de exposi~ao ao risco . 

Tenda em aten~ao as transforma~oes que tern ocorrido nos ultimas a nos, quer ao nfvel do setor aeroportuario, quer ao 

nfvel do contexto organizacional da empresa, a ANA, S.A. efetuou ao longo do anode 2015 uma revisao ao seu Modelo 

de Gestao de Risco, procurando conferir-lhe a flexibilidade necessaria para garantir o permanente alinhamento com os 

objetivos da Gestao da Empresa. 

0 modelo de Gestao de Risco em vigor assenta no princfpio de que os "donas" do risco sao os responsaveis pe la sua 

gestao, sabre a qual informam com regularidade a Gestao de Topo. 

A ANA agrupa os seus riscos principais em 5 grandes categorias : 

• Estrategicos - Dependentes de for~as externas e que podem afetar a estrategia, desempenho, opera~oes e 

organiza~ao da empresa no medio-longo prazo; 

• Operacionais - Resultantes do desenvolvimento das atividades de neg6cio e dos processos internos da 

empresa; 

• Financeiros - Associados ao desempenho financeiro da empresa. A polftica de gestao dos riscos financeiros do 

Grupo ANA encontra-se detalhada nas Notas as Demonstra~oes Financeiras no ponto 2.20 - Polftica de 

Cobertura e 3 - Gestao do Risco Financeiro; 

• Conformidade - Associados ao cumprimento da legisla~ao e regulamenta~ao, nacional e internacional, que 

vincula a atividade da Empresa; 

• Fraude - Associados a ma conduta intencional, interna ou externa a empresa. 

7. INVESTIMENTOS 

Em 2015 o Grupo ANA realizou um investimento de 61,1 milhoes de euros nos dez aeroportos sob sua gestao. Deste 

total, cerca de 65% foi empregue em investimentos de desenvolvimento da capacidade instalada. A fra~ao 

remanescente foi absorvida por projetos de manuten~ao e conserva~ao das infraestruturas atuais, em particular a 

manuten~ao das areas de movimento de aeronaves (pistas, caminhos de circula~ao e plataformas de estacionamento) . 
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Em termos geograficos, verificou-se uma concentrac;:ao do investimento nos aeroportos do continente (Lisboa, Porto e 

Faro) que asseguraram cerca de 76% do investimento realizado e 85% do esforc;:o de desenvolvimento de capacidade 

efetuado, consequencia normal do elevado crescimento de trafego verificado nos ultimos anos. Os aeroportos insulares, 

Madeira e Ac;:ores, absorveram cerca de 19% do investimento realizado. 0 investimento efetuado nestes aeroportos 

teve como principal objetivo a manutenc;:ao e conservac;:ao das infraestruturas atuais, que absorveu cerca de 70% do 

montante investido. 

Neste perfodo, o programa de desenvolvimento do aeroporto de Faro representou cerca 2,3 mil hoes de euros e 4% do 

investimento total. 0 peso deste programa devera incrementar substancialmente no proximo ano, com o 

desenvolvimento dos trabalhos de execuc;:ao projetados para a ampliac;:ao do terminal de passageiros. 

Na Portway, S.A. o montante mais significativo de investimento foi empregue na abertura da unidade de handling no 

aeroporto de Pontal Delgada, num total de 0,6 milhoes de euros. 

8. EVENTOS SUBSEQUENTES 

Nao existem eventos relevantes ocorridos apos o encerramento do perfodo findo em 31 de dezembro de 2015 a 

divulgar. 

9. PERSPETIVAS PARA 2016 

Para 2016 perspetiva-se um crescimento do trafego nos aeroportos da rede, resultado da continua promoc;:ao do Grupo 

ANA junto dos operadores atraves da abertura de novas rotas e a ampliac;:ao do numero de frequencias nas rotas 

existentes. 

Perspetiva-se igualmente um crescimento importante para os proximos anos nas areas comerciais, especialmente no 

retalho, consequencia do esforc;:o que tern vindo a ser realizado pela ANA para garantir layouts e oferta nas areas 

comerciais que va de encontro aos interesses dos passageiros servidos. 

Nesse sentido, o Grupo ANA tern mantido uma preocupac;:ao constante na melhoria das condic;:oes oferecidas pelas 

infraestruturas e que vai para alem das obrigac;:oes especfficas de desenvolvimento a que esta obrigada pelo Contrato 

de Concessao. 

No piano de investimentos· para 2016, os projetos relatives as obrigac;:oes de desenvolvimento expressas no contrato de 

concessao correspondem a cerca· de 53% do valor total do piano, destacando-se nos restantes investimentos, o piano 

de desenvolvimento de Faroe as intervenc;:oes no aeroporto de Lisboa. 
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10.PROPOSTA DE APLICA<;AO DE RESULTADOS 
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A ANA, S.A. encerrou o perfodo findo em 31 de dezembro de 2015 com um resultado lfquido de 103.430.270,30 euros. 

Para alem das obriga~oes especfficas de desenvolvimento das infraestruturas aeroportuarias previstas nos Contratos de 

Concessao a que a Empresa ira dar cumprimento, no quadro de evolu~ao de trafego, quer do crescimento registado no 

passado recente quer das perspetivas futuras, a ANA, S.A. ira continuar a investir na adapta~ao das infraestruturas 

existentes, de modo a corresponder a nfveis de servi~o que contribuam para a atratividade dos seus aeroportos. 

Atentos os resultados e os objetivos alcan~ados em 2015, o Conselho de Administra~ao propoe que uma parte do 

resultado lfquido da Empresa, no montante de 741.900,00 euros, seja partilhada com os seus colaboradores. De acordo 

com os princfpios contabilfsticos que regem a elabora~ao das demonstra~oes financeiras da empresa, este montante ja 

se encontra refletido no resultado lfquido expresso acima. 

Face ao exposto, o Conselho de Administra~ao propoe que ao resultado lfquido do exercfcio seja dada a seguinte 

aplica~ao: 

Reserva Legal : 5.171.513,52 euros 

Reserva para lnvestimento: 98.258.756,78 euros 

Lisboa, 16 de maio de 2016 

Conselho de Administra~ao 
Presidente: 

t,~ 
Jorge Manuel da Mota Ponce de Leao ,· 

Olivier Patrick Jacques Mathi -

Ligonniere 
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DEMONSTRA~AO DA POSl~AO FINANCE IRA SEPARADA E CONSOLIDADA 

ATIVO 

Nao Corrente 

Ativos Fixos Tangiveis 

118.232 130.632 Bens Dominiais 6 118.232 130.632 

184.794 226.636 Bens Patrimoniais 6 187.536 229.432 

14.379 8.745 Ativo em Curso 6 14.383 9.106 

Goodwill 8 1.430 1.430 

1.782.503 1.801.549 Direito de Concessao 7 1.782.503 1.801.549 

2.089 3.898 Outros Ativos lntangiveis 7 2.089 3.898 

4.574 17.074 lnvestimentos em Filia is e Associadas 9 
686 780 lnvestimentos Financeiros 11 686 780 

66 lnstrumentos Financeiros Derivados 12 66 

1.117 2.780 Dividas a ReceberComerciais e Outras 13 1.117 2.780 

107 Beneficios de Reforma 18 107 

35.975 38.167 Ativos por Impastos Diferidos 14 36.105 38.177 

2.144.415 2.230.368 2.144.147 2.217.891 

Corrente 

329 316 I nve nta ri os 15 942 889 

114.598 85.302 Dividas a ReceberComerciais e Outras 16 120.572 93.615 

7.976 Impasto Corrente 19 8.349 

139.490 70.450 Caixa e Equivalentes de Cai xa 20 139.741 71.354 

254.417 164.044 261.255 174.207 

2.398.832 2.394.412 Tota I do Ativo 2.405.402 2.392.098 

CAPITAL PR6PRIO 

200.000 200.000 Capital Social 21 200.000 200.000 

162.394 120.373 Reservas 22 163.355 113.930 

77.504 78.963 Resultados Transitados 83.068 82.250 

103.430 40.947 Resultado Uquido 101.169 50.627 

543.328 440.283 23 547.592 446.807 

543.328 440.283 Total do Capital Proprio 547.592 446.807 

PASSIVO 

Nao Corrente 

1.561.271 1.639.364 Emprestimos 24 1.561.271 1.639.364 

3.547 4.238 lnstrumentos Financeiros Derivados 25 3.547 4.238 

4.461 1.279 Provisoes 26 4.772 1.802 

1.082 Obriga~oes com Beneficios de Reforma 18 1.082 

94.094 111.557 Dividas a Pagar e Outros Passivos 27 94.284 111.684 

1.664.455 1.756.438 1.664.956 1.757.088 

Corrente 

35.235 45.902 Empresti mos 24 28.554 28.910 

134.096 151.789 Dividas a Pagar e Outros Passivos 28 143.200 159.293 

21.718 Impasto Corrente 19 21.100 

191.049 197.691 192.854 188.203 

1.855.504 1.954.129 Total do Passivo 1.857.810 1.945.291 

2.398.832 2.394.412 Total do Capital Proprio e Passivo 2.405.402 2.392.098 

As notas 1 a 47 fazem parte,integrante destas Demonstra~oes Financeiras . 
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DEMONSTRAQ\O DOS RESULTADOS SEPARADA E CONSOLIDADA 

543.484 447.935 Redito 29 588.808 521.693 

867 506 Traba l hos Executados pela Entidade e Cap ita l izados 6 867 506 

(l.755) (1.725) Mercadorias Vendi das e Materias Consumidas 30 (2.684) (2.521) 

(137.684) (121.898) Fornecime ntos e Servi ,os Externos 31 (130.414) (124.212) 

(75.808) (64.091) Gastos com o Pessoa I 32 (123.537) (113.377) 

(1.006) 786 lmpa ri dade de Dfvidas a Recebere Outros Ati vos 17 (1.030) 824 

(3.183) (135) Provis5es 26 (2.995) 104 

945 2.982 Outros Rend i mentos 33 1.010 3.221 

(7.789) (3.791) Outros Gastos 34 (7.990) (4.557) 

3.881 3.710 Subsfd ios ao lnvestimento 28 3.881 3.889 

(109.625) (115.043) Amorti za,5es e Deprecia,5es 35 (110.971) (119.823) 

212.327 149.236 Resultado Operacional 214.945 165.747 

(73.185) (90.991) Gas tos de Financiamento 36 (73.192) (92 .786) 

4.221 1.934 Participa,ao nos Resultados de Assoc. 37 14 14 

(975) (762) Outros Resul tados Fina nce i ros 38 (973) (1.015) 

(69.939) (89.819) Resultado Financeiro (74.151) (93.787) 

142.388 59.417 Resu ltado antes de Impastos 140.794 71.960 

(38.958) (18.470) Gas to de Impasto sabre o Rendimento 39 (39.625) (21.333) 

103.430 40.947 Resultado do Periodo 101.169 50.627 

Resultados per A,ao (em euros) 

2,59 1,02 Basico 2,53 1,27 

2,59 1,02 Di l ufdo 40 2,53 1,27 

As notas 1 a 47 fazem pa rte integrante destas Demons tra,5es Financeiras. 
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DEMONSTRAQ\0 DO RENDIMENTO INTEGRAL SEPARADA E CONSOLIDADA 

103.430 40.947 Resu ltade Liquide 101.169 

Ou t ros Rend i me ntos que nae reclassificam pa r resultados 

(1.189) (216) Remens ura~Oes (1.189) 

354 424 Impasto Diferido 14 354 

Outros Re ndimentos que reclassificam par res ul tados 

691 {1.503) Var. Jus toValorde swaps de cobertura 25 691 

(102) 193 Var. Justo Valor de ati vos d isponiveis p/ ven d a 11 (102) 

(139) 366 Impasto Diferido 14 (139) 

103.045 40.211 Total do Rendimento Integral 100.784 

Resultado Liquide 

103.430 40.947 Atribuive l aos Acionistas 101.169 

103.430 40.947 101.169 

Rendimento Integral Total 

103.045 40.211 Atribuivel aos Acio ni stas 100.784 

103.045 40.211 100.784 

As notas 1 a 47fazem pa rte integrante destas Demonstra,oe.5 Financeiras. 

DEMONSTRA!;AO DAS ALTERA<;OES 

NOS CAPITAIS PROPRIOS CONSOLIDADA 

Atribufvel aos Acionistas 

50.627 

(216) 

424 

(1.503) 

193 

366 

49.891 

50.627 

50.627 

49.891 

49.891 

Total 
Descritao Notas Resultados Resultado Grupo 

Capital Reservas Transitados Liquide 

Saldo em 1 de janeiro de 2014 200.000 174.619 3.697 18.600 396.916 

Ap li ca~ao do res ultado do ano anterior 12.138 6.462 (18.600) 

Fusao da ANAM (71.883) 71.883 

Tota l do rendime nto i ntegral do periodo {944) 208 50.627 49.891 

Sal do em 31 de dezembro de 2014 23 200.000 113.930 82.250 50.627 446.807 

Saide em 1 de janeire de 2015 200.000 113.930 82.250 50.627 446.807 

Ap li ca~ao do resu lta do do ano a nterio r 48.350 2.277 (50.627) 

Outros Movimentos 624 (624) 

Tota l do rend i mento integral do pe rfodo 451 (835) 101.169 100.785 

Saide em 31 de dezembro de 2015 23 200.000 163.355 83.068 101.169 547.592 

-Oi\ 

~ rl 41--
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As notas l a 47fazem pa rte i ntegrante destas Demonstra,oes Fi nanceiras . 

24 

~ VINCI .-.. pl ~V1 fy, Al i PORTS y 

f ~ 1)3 f\r--• 



"'N-,/ Aeroportos 
~ ~ de Portugal 

Saldo em 1 de janeiro de 2014 

Ap l ica~ao do resultado do ano anterior 

Fus ao da ANAM 

Tota l do rendimento integral do periodo 

Saldo em 31 de dezembro de 2014 

Saldo em 1 de janeiro de 2015 

Aplica~ao do resultado do ano anterior 

Outros Movi mentos 

Tota l do rendime nto integral do pe riodo 

Saldo em 31 de dezembro de 2015 

200.000 

200.000 

200.000 

200.000 

As notas 1 a 47 fazem pa rte integra nte destas Demon strac;Oes Financeira s. 

25 

""" RELAT6RIO DE GESTAO E CONTAS 2015 

DEMONSTRA«;AO DAS ALTERA«;OES 

163.438 78.755 11.859 454.052 

11.859 (11.859) 

(53.980) (53.980) 

(944) 208 40.947 40.211 

120.373 78.963 40.947 440.283 

120.373 78.963 40.947 440.283 

40.947 (40.947) 

624 (624) 

450 {835) 103.430 103.045 

162.394 77.504 103.430 543.328 
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557.429 

(181.712) 

(76.163) 

(7.125) 

(32.830) 

259.599 

12.500 

21 

25 

1.020 

4.221 

(32.015) 

(14.228) 

(77.934) 

(87.658) 

(10.739) 

(176.331) 

69.040 

70.450 

139.490 

455.440 

(136.048) 

(63.284) 

(31.343) 

(11.119) 

213.646 

1.200 

8.893 

2.472 

1.934 

(SO.ODO) 

(43.331) 

(78.831) 

55 

17.421 

(33.554) 

(79.880) 

(95.958) 

38.857 

31.593 

70.450 

Atividades operacionois: 

Recebimentos de clientes 

Paga mentos a fornecedores 

Pagamentos ao pessoal 

Pag. e receb. de imposto s/ rendimento 

Outros rec. e pag. da atividade operacional 

Fluxos das atividades operacionais 

Atividades de investimento: 

Recebimentos provenientes de: 

lnvestimentos financeiros 

Fluxo de caixa resultante da fusao da ANAM 

Ativos fixos tangfveis 

Juros e rendimentos similares 

Subsidies ao investi mento 

Dividendos 

Pagamentos respeitantes a: 

lnvestimentos financeiros 

Ati vos fi xos ta ngfve is e a ti vos i nta ngive is 

Fluxos das atividades de investimento 

Atividades de financiamento: 

Recebimentos provenientes de: 

Juros e rendimentos similares 

Outras operai;6es de financiamento (Cash Pooling) 

Outras operai;6es de financiamento 

Pagamentos respeitantes a: 

Emprestimos 

Juros e gastos similares 

Outras operai;6es de financiamento (Cash Pooling) 

Fluxos das atividades de financiamento 

Variai;ao de caixa e seus equivalentes 

Caixa e seus equivalentes no inicio do periodo 

Cai xa e seus equivalentes no fim do periodo 

As notas 1 a 47fazem pa rte integrante destas Demonstrai;6es Financeiras. 
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Metodo Direto 

600.715 524.613 

(177.960) (133.568) 

(116.613) (112.377) 

(7.125) (33.476) 

(32.330) (18.097) 

266.687 227.095 

21 2.508 

33 

1.020 

14 14 

(33.741) (45.105) 

(32.653) (42.582) 

55 

7 

(77.934) (77.795) 

(87.720) (82.697) 

(165.647) (160.437) 

68.387 24.076 

20 71.354 47.278 

20 139.741 71.354 
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NOTAS AS DEMONSTRA~OES FINANCEIRAS 

NOTA INTRODUTORIA 

,i ",i RELAT6RIO DE GESTAO E CONTAS 2015 

A ANA - Aeroportos de Portugal, S.A. (ANA, S.A.) foi criada pelo Decreto-Lei n.2 404/98, de 17 de dezembro, que 

procedeu a transformac;:ao da Empresa Publica Aeroportos e Navegac;:ao Aerea, ANA, E.P., criada pelo Decreto

Lei n2 246/79, de 25 de julho, em pessoa coletiva de direito privado com o estatuto de sociedade an6nima. 

A sociedade rege-se pelos seus Estatutos, pelas normas reguladoras das sociedades an6nimas, pelos contratos 

de concessao em que e pa rte e ainda pelas normas especiais cuja aplicac;:ao decorra do objeto da sociedade. 

Presentemente, a ANA - Aeroportos de Portugal, S.A. e concessionaria do servic;:o publico aeroportuario de apoio 

a aviac;:ao civil em oito aeroportos nacionais situados em Portugal Continental (Lisboa, Porto, Faro e Beja) e na 

Regiao Aut6noma dos Ac;:ores (Ponta Delgada, Santa Maria, Horta e Flores), e ainda de dois aeroportos regiona is 

da Regiao Aut6noma da Madeira (Madeira e Porto Santo). 

0 quadro jurfdico geral destas concessoes encontra-se previsto no Decreto-Lei n.2 254/2012 de 28 de novembro, 

com as alterac;:oes introduzidas pelo Decreto-Lei n.2 108/2013, de 31 julho, que integra os aeroportos da Regiao 

Aut6noma da Madeira na rede aeroportuaria gerida pela ANA, S.A.. 

Este enquadramento jurfdico e completado pelos contratos de concessao do servic;:o publico aeroportuario de 

apoio a aviac;:ao nos aeroportos nacionais: (i) de Portugal Continental e Ac;:ores, por via do contrato celebrado 

entre a ANA, S.A. e o Estado Portugues em 14 de dezembro de 2012, e (ii) nos aeroportos regionais da Regiao 

Aut6noma da Madeira, segundo o contrato celebrado em 10 de setembro de 2013, em que a ANA, S.A. sucedeu 

a ANAM, S.A., como concessionaria, desde outubro de 2014, na sequencia de operac;:ao de fusao por 

incorporac;:ao. 

A ANA - Aeroportos de Portugal, S.A., tern a sua sede na Rua D, Ediffcio 120, Aeroporto de Lisboa, e ea "empresa 

mae" do Grupo ANA. A estrutura acionista e atividade encontram-se descritas nos pontos seguintes. 

As demonstrac;:oes financeiras apresentadas respeitam as demonstrac;:5es financeiras separadas da ANA, S.A. e 

as demonstrac;:oes financeiras consolidadas do Grupo ANA. 

Os valores apresentados encontram-se expressos em mil hares de euros, salvo indicac;:ao em contrario. 
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1 ATIVIDADE 

l.l_ESTRUTURA DO GRUPO E ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE 

ACIONISTAS: 

""" RELAT6RIO DE GESTAO E CONTAS 2015 

Em 31 de dezembro de 2015, a ANA, S.A. era detida em 100% pela VINCI Airports International, S.A. . 

EMPRESAS DO GRUPO: 

A ANA, S.A., empresa mae, tern uma participai;ao de 100% na Portway, Handling de Portugal, S.A., a sua filial de 

handling. 

Ate 30 de setembro de 2014, a ANA, S.A. detinha igualmente uma participai;ao de 100% na ex-ANAM -

Aeroportos e Navegai;ao Aerea da Madeira, S.A .. No ambito de um processo de reorganizai;ao/ reestruturai;ao 

societaria levada a cabo em 2014, procedeu-se a uma operai;ao de fusao por incorporai;ao da ANAM, S.A. 

(sociedade incorporada) na ANA, S.A. (sociedade incorporante) resultando daf a extin<;ao da ANAM, S.A. (vide 

pontos 1.2.2). 

Constitui objeto principal da ANA, S.A. a explorai;ao, em regime de concessao, do servii;o publico aeroportuario 

de apoio a aviai;ao civil em Portugal. Acessoriamente, pod era explorar atividades e realizar operai;oes comerciais 

e financeiras relacionadas, direta ou indiretamente, no todo ou em parte, com o objeto principal, ou que sejam 

suscetfveis de facilitar ou favorecer a sua realizai;ao. 

1.2_ CONTRATOS DE CONCESSAO DO srnvu;o PUBLICO AEROPORTUARIO 

1.2.l_AEROPORTOS NACIONAIS EM PORTUGAL CONTINENTAL ENA REGIAO AUTONOMA 

DOSA~ORES 

A ANA, S.A. e concessionaria do servii;o publico aeroportuario de apoio a aviai;ao em oito aeroportos nacionais 

situados em Portugal Continental (Lisboa, Porto, Faroe Beja) e na Regiao Aut6noma dos A<;ores (Ponta Delgada, 

Santa Maria, Horta e Flores), ao abrigo do contrato de concessao celebrado com o Estado Portugues a 14 de 

dezembro de 2012. 
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OBJETO DO CONTRATO 

0 contrato de concessao de prestac;:ao de servic;:os aeroportuarios acima referenciado tern por objet o as seguintes 

atividades: 

a) Atividades e servic;:os aeroportuarios - diretamente prestados pela concessionaria ou para os quais 

disponibiliza infraestruturas aeroportuarias, sendo os mais significativos associados a: 

1. Disponibilizac;:ao de infraestruturas aeroportuarias constitufdas por pistas, caminhos de 

circulac;:ao e plataformas de estacionamento para aeronaves; 

2. Disponibilizac;:ao de infraestruturas aeroportuarias necessarias para o controlo de trafego 

aereo; 

3. Estacionamento de aeronaves nas plataformas, bem como o seu abrigo em hangar, quando 

aplicavel; 

4. Seguranc;:a das operac;:6es aeroportuarias em todo o perfmetro aeroportuario; 

5. Prestac;:ao de servic;:os de emergencia, salvamento e com bate a incendios; 

6. Disponibilizac;:ao de areas espedficas destinadas ao embarque, desembarque, transferencia 

ou transito de passageiros, carga e correio; 

7. Disponibilizac;:ao de infraestruturas aeroportuarias para a prestac;:ao de servic;:os de assistencia 

a aeronaves, passageiros, carga e correio, incluindo o fornecimento de combustfvel, 61eo e 

de refeic;:6es (catering); 

8. Fornecimento, operac;:ao e man_utenc;:ao dos equipamentos de embarque, desembarque de 

passageiros e de equipamento de em barque remoto de passageiros de mobilidade reduzida, 

bem como o fornecimento de energia as aeronaves; 

9. Disponibilizac;:ao de balcoes de registo de passageiros (check-in) ou qualquer outra 

infraestrutura associada ao processamento de passageiros, incluindo as plataformas 

informaticas de uso comum; 

10. Fornecimento, operac;:ao e manutenc;:ao de infraestrutura associada com a recec;:ao, 

tratamento, manuseamento e recolha de bagagem; 

11. Disponibilizac;:ao de parques de estacionamento autom6vel de acesso publico aos aeroportos; 

12. Manutenc;:ao geral ea conservac;:ao das infraestruturas aeroport uarias. 

b) 0 direito exclusivo (por um perfodo limitado) da concessionaria apresentar uma proposta de concec;:ao, 

construc;:ao, financiamento e/ou explorac;:ao e gestao do Novo Aeroporto de Lisboa ("NAL" ); 

c) A prestac;:ao de atividades de concec;:ao, de projeto, de construc;:ao, de refo rc;:o, de reconstruc;:ao, de 

extensao, de desativac;:ao e de encerramento de aeroportos, nos termos do contrato; 

d) A realizac;:ao das atividades comerciais que possam ser desenvolvidas nos aeroportos ou noutras areas 

afetas a concessao. 

ATIVOS DA CONCESSAO E OBRIGA(;OES ASSOCIADAS 

A concessao foi atribufda por um prazo de 50 anos, a contar da data da assinatura do contrato (14 de dezembro 

de 2012). 
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Pela atribui<;:ao da concessao, a ANA, S.A. pagou ao concedente o valor de 1.200 mil hoes de euros, mantendo o 

direito de uso sobre todas as infraestruturas aeroportuarias que constituem o estabelecimento da concessao e 

assumindo as responsabilidades inerentes a manuteni;:ao das infraestruturas aeroportuarias de acordo com os 

parametros de qualidade de servi<;:o previstos no contrato . 

Em acrescimo ao pagamento inicial de 1.200 milhoes de euros, a ANA, S.A. obriga-se a partilhar com o 

concedente, em duas prestai;:6es iguais anuais (em 31 de mar<;:o e 30 de setembro) entre o lQQ e o SQQ ano da 

concessao, o valor correspondente a uma percentagem da Receita Bruta da Concessao, que varia entre 1% e 10% 

consoante os intervalos de tempo definidos. 

0 estabelecimento da concessao inclui todos os bens afetos a concessao, independentemente da sua 

titularidade, e correspondem: a) bens im6veis; b) bens m6veis; e c) bens intangfveis. 

A ANA, S.A. nao pode celebrar quaisquer neg6cios tendo por objeto os bens afetos a concessao que possam 

colocar em causa a efetiva e contfnua afeta<;:ao dos mesmos a concessao, exceto quando exista a necessidade de 

substituii;:ao ou quando estes se tenham tornado comprovadamente obsoletes ou desadequados para a 

realizai;:ao das atividades da concessao. 

No ambito do contrato de concessao a ANA, S.A. assume obrigai;:6es especfficas de desenvolvimento, entre as 

quais manter os aeroportos em boas condii;:6es de funcionamento, assumindo a total e exclusiva 

responsabilidade da explora<;:ao, reparai;:ao, substituii;:ao, manuteni;:ao e gestao dos aeroportos, e em particular: 

a) Manter as pistas, plataformas de estacionamento, caminhos de circulai;:ao, infraestruturas associadas a 

carga e correio, bem como todas as partes dos aeroportos essenciais ao acesso seguro do transporte 

aereo, em condi<;:6es que sejam, no mfnimo, iguais as da data do contrato; 

b) Manter todos os terminais de passageiros com um nfvel de servi<;:o C, conforme manual da IATA7; 

c) Manter os aeroportos isentos de quaisquer danos ambientais decorrentes da atividade concessionada; 

d) Assegurar na data da caducidade do contrato a entrega dos bens afetos a concessao em condi<;:6es 

operacionais no mfnimo correspondentes as condi<;:6es de reversao. 

FINANCIAMENTO 

Enquanto concessionaria, a ANA, S.A. assume o financiamento integral da concessao, sendo no entanto 

permitida a renegociai;:ao do mesmo, sempre com respeito pelo racio de cobertura do Servi<;:o da Dfvida 

estabelecido no contrato. 

7 Associa,ao Internacional de Transportes Aereos 
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RECEITA E REEQUILIBRIO DA CONCESS.AO 

,t "" RELAT6RIO DE GESTAO E CONTAS 2015 

As receitas da concessao consistem no produto das taxas cobradas pela concessionaria como contrapartida pela 

presta~ao das atividades e servi~os aeroportuarios, compreendendo ainda as receit as comerciais ou outras 

relativas as atividades de gestao da concessao. 

As taxas cobradas no ambito da presta~ao do servi~o publico sao definidas por regula~ao, exercida pel a ANAC -

Autoridade Nacional de Avia~ao Civil, a qual fixa os valores maxi mos a praticar. 

A concessionaria assume integral responsabilidade por todos os riscos inerentes a concessao, havendo lugar ao 

reequilfbrio apenas nos casos expressamente previstos em contrato. A ocorrer, o reequilfbrio pode ter lugar 

atraves de uma ou mais modalidades: 

a) Altera~ao das taxas sujeitas a regula~ao econ6mica; 

b) Atribui~ao de comparticipa~ao ou compensa~ao direta pelo concedente; 

c) Prorroga~ao do prazo da concessao; ou 

d) Qualquer outra forma que seja acordada entre as partes. 

No final da concessao, a totalidade dos ativos da concessao revertem para o concedente, nao existindo por parte 

da concessionaria qualquer direito de indemniza~ao, exceto quanto aos investimentos realizados nos ultimos 5 

anos do contrato de concessao com valor superior a 30 mil hoes de euros, e aprovados pelo concedente. Nestes 

casos o concedente deve pagar o valor residual dos. ativos ou prorrogar o prazo de concessao. 

Nos termos do contrato de concessao, o prazo da concessao pode ser prorrogado, designadamente no caso de 

a proposta da concessionaria para a conce~ao, constru~ao, financiamento e/ou explora~ao e gestao do NAL -

Novo Aeroporto de Lisboa ser aprovada pelo concedente. 

1.2.2_AEROPORTOS REGIONAIS DA REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA 

Na sequencia da opera~ao de fusao por incorpora~ao da ANAM, S.A. acima referenciada, a ANA, S.A. sucedeu a 

ANAM, S.A. como concessionaria no contrato de servi~o publico aeroportuario de apoio a avia~ao nos dois 

aeroportos regionais da Regiao Aut6noma da Madeira (Madeira e Porto Santo), celebrado pela ANAM, S.A. com 

o Estado Portugues em 10 de setembro de 2013, em coerencia com o previsto no referido contrato (clausula 

43.4). 

Este contrato esta materialmente alinhado, quer em termos de deveres e obriga~oes das partes, quer em termos 

de prazo, com o contrato de concessao do servi~o publico aeroportuario de apoio a avia~ao nos aeroportos 

nacionais de Portugal Continental e A~ores, celebrado entre a ANA, S.A. e o Estado Portugues em 14 de dezembro 

de 2012. 

Neste contexto, a ANA, S.A., desde outubro de 2014, passou a ser concessionaria de dois contratos de concessao 

que, embora aut6nomos, mantem o mesmo concedente e dispoem de regime contratual no seu todo similar. 
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1.3_QUADRO LEGAL DA REGULA<;AO ECONOMICA 

,. ,. ,. RELAT6RIO DE GESTAO E CONTAS 2015 

• 0 Decreto-Lei n.Q 254/2012 aprovou as regras aplicaveis ao setor aeroportuario. O referido Decreto-Lei 

regula: (i) o regime de licenciamento do uso privativo de bens de domfnio publico aeroportuario e do 

exerdcio de atividades e servic;os nos aeroportos e aer6dromos publicos nacionais, bem como as taxas 

conexas a estas atividades; (ii) um conjunto de taxas aplicadas a todos os aeroportos e aer6dromos 

situados em territ6rio portugues, nomeadamente a taxa de seguranc;a devida pelos passageiros 

embarcados; (iii) as condic;oes de aplicac;ao do regime jurfdico relativo aos direitos das pessoas com 

deficiencia e das pessoas com mobilidade reduzida; (iv) as regras e prindpios comuns aplicaveis as taxas 

sujeitas a regulac;ao econ6mica e fixac;ao de indicadores de qualidade de servic;o, a observar nos 

aeroportos e aer6dromos situados em territ6rio portugues; 

• De acordo com o artigo 49Q do Decreto-Lei n.Q 254/2012, a taxa de seguranc;a engloba duas 

componentes distintas: a que constitui contrapartida dos encargos da ANAC e das forc;as de seguranc;a 

e a que constitui contrapartida dos encargos das entidades gestoras aeroportuarias com os servic;os 

afetos a seguranc;a da aviac;ao civil e ainda com a instalac;ao, operac;ao e manutenc;ao dos sistemas de 

verificac;ao a 100% da bagagem de porao. O montante da taxa relativa a esta ultima componente e 

fixada por Portaria dos membros do Governo responsaveis pelas areas das financ;as, da administrac;ao 

interna e da economia, mediante proposta da entidade gestora aeroportuaria devidamente instrufda 

com o parecer dos utilizadores ou dos seu·s representantes, e tendo como referencia os custos inerentes 

aos servic;os de seguranc;a prestados, nos termos do n.Q 2 do art. 52Q do Decreto-Lei n.Q 254/2012; 

• Com vista a cobertura dos custos inerentes a prestac;ao de assistencia a pessoas com mobilidade 

reduzida, foi criada uma taxa espedfica, que entrou em vigor em dezembro de 2008, dando 

cumprimento ao Regulamento n.Q 1107 /2006, de 5 de julho, a pagar pelas transportadoras aereas 

utilizadoras do aeroporto ou aer6dromo situado em territ6rio portugues. 0 montante desta taxa e 

fixado por passageiro embarcado por deliberac;ao do conselho diretivo da ANAC ap6s proposta da 

entidade gestora aeroportuaria devidamente instrufda com o parecer dos utilizadores ou dos seus 

representantes ou associac;oes de utilizadores, nos termos do disposto nos ns. 1 e 3 do art. 61Q do 

Decreto-Lei n.Q 254/2012. 

1.3.l_REGULA<;AO ECONOMICA ESTABELECIDA NOS CONTRATOS DE CONCESSAO 

A regulac;ao econ6mica define os prindpios e regras aplicaveis a cobranc;a de taxas pagas pelos utilizadores do 

aeroporto pela utilizac;ao das instalac;oes disponibilizadas e pelos servic;os prestados pela entidade gestora 

aeroportuaria relacionados com a aterragem, descolagem, iluminac;ao e estacionamento de aeronaves e com o 

processamento de passageiros, carga e correio. 
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Os contratos de concessao do servi~o publico aeroportuario de apoio a avia~ao prestado nos aeroportos 

nacionais de Portugal Continental e A~ores e nos aeroportos regionais da Regiao Aut6noma da Madeira 

desenvolvem a regula~ao econ6mica aplicavel nestes aeroportos seguindo um modelo comum e materialmente 

harmonizado. 

No que se refere ao modelo de regula~ao adotado, as atividades prestadas pela entidade gestora aeroportuaria 

sao separadas entre: 

a) Atividades reguladas: (i) diretamente ligadas a opera~ao das aeronaves; (ii) relativas ao processamento 

ea assistencia a passageiros, a chegada, a partida e em transferencia; e 

b) Atividades monitorizadas: (i) as atividades comerciais do lado ar nao incluidas nas "atividades de retalho 

lado ar"; (ii) dispon ibiliza~ao de balc5es de venda de bilhetes ou de apoio a opera~ao das companhias 

aereas; (iii) atividades de fornecimento de combustiveis e catering as aeronaves e demais categorias de 

assistencia em escala; e (iv) atividades relativas a voos exclusivamente operados por avi5es cargueiros. 

A fixa~ao da receita por Passageiro terminal e efetuada por aeroporto ou conj unto de aeroportos, 

i) Grupo Lisboa [Lisboa, A~ores, Madeira (Madeira e Porto Santo) e Terminal Civil de Beja] 

ii) Porto 

iii) Faro 

sendo a concession aria livre de fixar a estrutura e montantes das taxas devidas, desde que respeitados os Ii mites 

estabelecidos para a Receita Regulada Media Maxima. 

Para a determina~ao da Receita Media Maxima Anual concorre, em termos gerais: (i) o valor da Receita Media 

Maxima do ano anterior indexada ao IPCH 8, subtraido o fator de eficiencia aplicavel; (ii) o contributo da Receita 

da Atividade de Retalho do Lado Ar do ano; e (iii) a estimativa do numero de passageiros "terminal" para o ano. 

No entanto, o valor apurado podera estar sujeito a ajustamentos ou condicionantes definidos na regula~ao 

econ6mica, sendo os de ap lica~ao pratica mais provavel os que decorrem das condicionantes definidas 

especificamente para o "Grupo Lisboa", como e o caso dos ajustamentos decorrentes do teste comparativo 

bianual ou do mecanismo de partilha de risco de trafego. 

No final de cada ano, e ainda apurado o desvio entre a Receita Regulada Media Maxima proposta e a Receita 

Regulada Media Maxima real obtida. Quando o desvio apurado resulte de erros de estimativa do volume de 

trafego anual de passageiros ou ainda erros de estimativa de mix de trafego e/ ou da composi~ao dos servi~os 

prestados, e permitido o ajustamento de recupera~ao do desvio negativo ocorrido, na Receita Regulada Media 

Maxima do ano n+2. Quando o desvio apurado seja positivo, a ANA, S.A. tern de devolver o excedente as 

companhias aereas no prazo de seis meses. 

Em qualquer circunstancia o valor da Receita Media Maxima Anual a fixar tera de ser sempre avaliado face as 

condi~5es do mercado da avia~ao existentes a data da fixa~ao dos valores, de forma a que a rede aeroportuaria 

nao perca competitividade, e no caso do "Grupo Lisboa" observando sempre as condicionantes referidas no 

ponto 6 do Anexo 12 da regula~ao econ6mica e as regras de prevalencia estabelecidas. 

' indice de Pre~os do Consumidor Harmonizado 
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As tarifas a praticar nas atividades monitorizadas nao estao sujeitas a fixac;:ao pela ANAC, mas apenas a 

monitorizac;:ao podendo, por decisao fundamentada do regulador, as atividades monitorizadas passar a integrar 

as atividades reguladas e vice-versa . 

0 normativo regulador das taxas devidas pela utilizac;:ao de instalac;:5es e servic;:os aeroportuarios e pela 

explorac;:ao de atividades comerciais encontra-se detalhado no Guia de Taxas disponfvel no sftio oficial da ANA, 

S.A. (www.ana .pt). 

1.3.2_SERVl<;:OS DE ASSISTENCIA EM ESCALA 

0 Grupo, atraves da Partway - Handling de Portugal, S.A., exerce a atividade de assistencia em escala as 

aeronaves que demandam os aeroportos de Lisboa, Porto, Faro, Madeira e Ponta Delgada, conforme definido 

no Decreto-Lei n.Q 275/99 de 23 de julho, por licenciamento da ANAC para as seguintes atividades: 

• Assistencia administrativa em terra e supervisao; 

• Assistencia a passageiros; 

• Assistencia a bagagem; 

• Assistencia a carga e correio; 

• Assistencia a operac;:5es de pista; 

• Assistencia de limpeza e servic;:o do aviao; 

• Assistencia de operac;:5es aereas e gestao de tripulac;:5es; 

• Assistencia de transporte em terra . 

2 POLITICAS CONTABILISTICAS 

As principais polfticas contabilfsticas apl icadas na elaborac;:ao destas demonstrac;:5es financeiras encontram-se 

descritas abaixo. Estas politicas foram aplicadas de forma consistente aos exercfcios apresentados, salvo 

indicac;:ao em contrario. 

2.l_BASES DE APRESENTA~AO 

As presentes demonstrac;:5es financeiras foram preparadas de acordo com as IFRS adotadas pela Uniao Europeia 

("IFRS"), emitidas e em vigor ou emitidas e adotadas antecipadamente a data de 31 de dezembro de 2015. 

Assim, foram preparadas na base do custo historico, exceto no que respeita a instrumentos financeiros 

derivados, a ativos financeiros disponiveis para venda, registados pelo seu justo valor na demonstrac;:ao da 

posic;:ao financeira ea certos ativos financeiros, registados ao seu justo valor via resultados. 
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A preparac;:ao das demonstrac;:oes financeiras em conformidade com as IFRS requer o uso de algumas estimativas 

importantes que afetam os montantes de ativos e passivos, bem como os montantes de custos e proveitos 

durante o perfodo de relato. Estes pressupostos e estimativas resultam do melhor conhecimento da gestao em 

relac;:ao aos eventos e ac;:oes correntes, nao se esperando, no entanto, que daf possam resultar ajustamentos 

significativos aos valores dos ativos e passivos em exercfcios futuros. As areas que envolvem um maior grau de 

julgamento ou onde as estimativas sao mais significativas para as demonstrac;:oes financeiras encontram-se 

descritas na nota 4. 

2.2_1FRS DIVULGA<;OES- NOVAS NORMAS A 31 DE DEZEMBRO DE 2015 

2.2.l_NORMAS CONTABILISTICAS E INTERPRETA~OES RECENTEMENTE EMITIDAS QUE 

ENTRARAM EM VIGOR E QUE O GRUPO APLICOU NA ELABORA~AO DAS SUAS 

DEMONSTRA~OES FINANCEIRAS 

As novas normas e interpretac;:oes adotadas pela Uniao Europeia, de aplicac;:ao obrigat6ria, sao as seguintes: 

• Melhoramentos as IFRS (2011-2013) - Os melhoramentos anuais do ciclo 2011-2013, emitidos pelo IASB 

em 12 de dezembro de 2013 introduziram alterac;:oes, com data efetiva de aplicac;:ao para perfodos que se 

iniciem em ou ap6s 1 de julho de 2014 as normas IFRS 1, IFRS 3, IFRS 13 e IAS 40. Estas alterac;:oes foram 

adotadas pelo Regulamento da Comissao Europeia n.Q 1361/2014, de 18 de dezembro (definindo a entrada 

em vigor o mais tardar a partir da data de infcio do primeiro exercfcio financeiro que comec;:a em ou ap6s 

de 1 de janeiro de 2015). 0 Grupo ANA adotou as melhorias as IFRS do ciclo 2011-2013. 

• IFRS 3 - Exce~oes ao ambito de aplica~ao para joint ventures - As alterac;:oes excluem do ambito da 

aplicac;:ao da IFRS 3 a formac;:ao de todos os tipos de acordos conjuntos, tal como definidos na IFRS 11. Tai 

excec;:ao ao ambito de aplicac;:ao apenas se ap lica a demonstrac;:oes financeiras de joint ventures ou as 

pr6prias joint ventures. As alterac;:oes nao t iveram impacto nas demonstrac;:oes financei ras do Grupo . 

• IFRS 13 -Ambito do paragrafo 52- exce~ao de portef61ios - 0 Paragrafo 52 da IFRS 13 inclui uma excec;:ao 

para mensurar o justo valor de grupos de ativos ou passivos na base lfquida. 0 objetivo desta alterac;:ao 

consiste na clarificac;:ao de que a excec;:ao de portef61ios se aplica a todos os contratos abrangidos pela IAS 

39 ou IFRS 9, independentemente de cumprirem as definic;:oes de ativo financeiro ou passivo financeiro 

previstas na IAS 32. As alterac;:oes nao tiveram impacto nas demonstrac;:oes financeiras do Grupo. 

• IAS 40 - lnter-rela~ao com a IFRS 3 quando classifica propriedades como propriedades de investimento 

ou im6veis de uso pr6prio. - 0 objetivo da alterac;:ao e a clarificac;:ao da necessidade de julgamento para 

determinar se uma aquisic;:ao de propriedades de investimento corresponde a aquisic;:ao de um ativo, de um 

grupo de ativos ou de uma concentrac;:ao de uma atividade operacional abrangida pela IFRS 3. As alterac;:oes 

nao tiveram impacto nas demonstrac;:oes financeiras do Grupo. 
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• IFRIC 21 - Taxas - O IASB emitiu, em 20 de Maio de 2013, esta interpretat;:ao com data efetiva de aplicat;:ao 

(de forma retrospetiva) para perfodos que se iniciem em ou ap6s 1 de janeiro de 2014. Esta interpretat;:ao 

foi adotada pelo Regulamento da Comissao Europeia n.Q 634/2014, de 13 de junho, (definindo a entrada 

em vigor o mais tardar a partir da data de infcio do primeiro exercfcio que comet;:a em ou ap6s 17 de jun ho 

de 2014). 

Esta nova interpretat;:ao define taxas ("Levy") como sendo um desembolso, por parte de uma entidade, 

impasto pelo governo de acordo com a legislat;:ao e confirma que uma entidade reconhece um passive pela 

taxa quando - e apenas quando - o evento especffico que desencadeia a mesma ocorre. As alterat;:5es nao 

tiveram impacto nas demonstrat;:5es financeiras separadas e consolidadas. 

2.2.2_0 GRUPO DECIDIU OPTAR PELA NAO APLICA«;:AO ANTECIPADA DAS SEGUINTES NORMAS 

E/OU INTERPRETA«;:OES, ADOTADAS PELA UNIAO EUROPEIA 

• IAS 19 (Alterada) - Pianos de Beneficio Definido: Contribuil;ao dos empregados - O IASB emitiu esta 

alterat;:ao, em 21 de novembro de 2013, com data efetiva de aplicat;:ao (de forma retrospetiva) para 

perfodos que se iniciem em ou ap6s 1 de julho de 2014. Esta alterat;:ao foi adotada pelo Regulamento da 

Comissao Europeia n.Q 29/2015, de 17 de dezembro de 2014 (definindo a entrada em vigor o mais tardar a 

partir da data de infcio do primeiro exercfcio financeiro que comet;:a em ou ap6s de 1 de fevereiro de 2015). 

A presente alterat;:ao clarifica a orientat;:ao quando estejam em causa contribuit;:5es efetuadas pelos 

empregados ou por terceiras entidades, ligadas aos servit;:os exigindo que a entidade atribua tais 

contribuit;:5es em conformidade com o paragrafo 70 da IAS 19 (2011) . Assim, tais contribuit;:5es sao 

atribufdas usando a formula de contribuit;:ao do piano ou de uma forma linear. 

A alterat;:ao reduz a complexidade introduzindo uma forma simples que permite a uma entidade reconhecer 

contribuit;:5es efetuadas por empregados ou por terceiras entidades, ligadas ao servit;:o que sejam 

independentes do numero de anos de servit;:o (por exemplo uma percentagem do vencimento), como 

redut;:ao do custo dos servit;:os no perfodo em que o servit;:o seja prestado. 0 Grupo nao antecipa qualquer 

impacto relevante na aplicat;:ao desta alterat;:ao. 

• Melhoramentos as IFRS (2010-2012) - Os melhoramentos anuais do ciclo 2010-2012, emitidos pelo IASB 

em 12 de dezembro de 2013, introduzem alterat;:5es, com data efetiva de aplicat;:ao para perfodos que se 

iniciaram em ou ap6s 1 de julho de 2014 as normas IFRS 2, IFRS 3, IFRS 8, IFRS 13, !AS 16, !AS 24 e IAS 38. 

Estas alterat;:5es foram adotadas pelo Regulamento da Comissao Europeia n.Q 28/2015, de 17 de dezembro 

de 2014 (definindo a entrada em vigor o mais tardar a partir da data de infcio do primeiro exercfcio 

financeiro que comet;:a em ou ap6s de 1 de fevereiro de 2015) . 0 Grupo nao antecipa qualquer impacto 

relevante na aplicat;:ao destas melhorias. 

• IFRS 2 - Defini~ao de condi~ao de aquisi~ao ("vesting") - A alterat;:ao clarifica a definit;:ao de condit;:ao de 

aquisit;:ao ("vesting") contida no Apendice A da IFRS 2 - Pagamentos Baseados em At;:5es, separando a 

definit;:ao de "condit;:ao de desempenho" e "condit;:ao de servit;:o" da "condit;:ao de aquisit;:ao", fazendo uma 

descrit;:ao de cada uma das condit;:5es de forma mais clara . 0 Grupo nao antecipa qualquer impacto 

relevante na aplicat;:ao desta alterat;:ao. 
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• IFRS 3 - Contabilizac;ao de uma considerac;ao contingente no ambito de uma concentrac;ao de atividades 

empresariais - 0 objetivo da alterac;ao visa clarificar certos aspetos da contabilizac;ao da considerai;:ao 

contingente no ambito de uma concentrac;ao de atividades empresariais, nomeadamente a classificac;ao da 

considerac;ao contingente, tomando em linha de conta se tal considerac;ao contingente e um instrumento 

financeiro ou um ativo ou passivo nao-financeiro. 0 Grupo nao antecipa qualquer impacto relevante na 

aplicac;ao desta alterac;ao. 

• IFRS 8 - Agregac;ao de segmentos operacionais e reconciliac;ao entre o total dos ativos dos segmentos 

reportaveis e os ativos da empresa - A alterac;ao clarifica o criteria de agregac;ao e exige que uma entidade 

divulgue os fatores utilizados para identificar os segmentos reportaveis, quando o segmento operacional 

ten ha sido agregado. Para atingir consistencia interna, uma reconciliac;ao do total dos ativos dos segmentos 

reportaveis para o total dos ativos de uma entidade devera ser divulgada, se tais quantias forem 

regularmente proporcionadas ao tomador de decis6es operacionais. 0 Grupo nao antecipa qualquer 

impacto relevante na aplicac;ao desta alterac;ao. 

• IFRS 13 - Contas a receber ou pagar de curto prazo - 0 IASB alterou as bases de conclusao no sentido de 

esclarecer que, ao eliminar o paragrafo AG79 da IAS 39 nao pretendeu eliminar a necessidade de determinar 

o valor atual de uma conta a receber ou pagar no curto prazo, cuja fatura foi emitida sem juro, mesmo que 

o efeito seja imaterial. De salientar que o paragrafo 8 da IAS 8 ja permite que uma entidade nao aplique 

polfticas contabilfsticas definidas nas IFRS se o seu impacto for imaterial. 0 Grupo nao antecipa qualquer 

impacto relevante na aplicac;ao desta alterac;ao. 

• IAS 16 e IAS 40 - Modelo de Revalorizac;ao - reformulac;ao proporcional da depreciac;ao ou amortizac;ao 

acumulada - De forma a clarificar o calculo da depreciac;ao ou amortizac;ao acumulada, a data da 

reavaliac;ao, o IASB alterou o paragrafo 35 da IAS 16 e o paragrafo 80 da IAS 38 no sentido de: (i) a 

determinac;ao da depreciac;ao (ou amortizac;ao) acumulada nao depender da selec;ao da tecnica de 

valorizac;ao; e (ii) a depreciac;ao (ou amortizac;ao) acumulada ser calculada pela diferenc;a entre a quantia 

bruta e o valor lfquido contabilfstico. 0 Grupo nao antecipa qualquer impacto relevante na aplicac;ao desta 

alterac;ao. 

• IAS 24-Transac;oes com partes relacionadas - servic;os do pessoal chave da gestao - Para resolver alguma 

preocupac;ao sobre a identificac;ao dos custos do servic;o do pessoal chave da gestao (KMP) quando estes 

servic;os sao prestados por uma entidade (como por exemplo uma entidade gestora nos fundos de 

investimento), o IASB clarificou que as divulgac,:6es das quantias incorridas pelos servic;os de KMP fornecidos 

por uma entidade de gestao separada devem ser divulgados, mas nao e necessario apresentar a 

desagregac;ao prevista no paragrafo 17. 0 Grupo nao antecipa qualquer impacto relevante na aplicac;ao 

desta alterac;ao. 

• Melhoramentos as IFRS (2012-2014) - Os melhoramentos anuais do ciclo 2012-2014, emitidos pelo IASB 

em 25 de setembro de 2014 introduzem alterai;:6es, com data efetiva de aplicac;ao para perfodos que se 

iniciaram em ou ap6s 1 de janeiro de 2016 as normas IFRS 5, IFRS 7, IAS 19 e IAS 34. Estas alterac,:6es foram 

adotadas pelo Regulamento da Comissao Europeia n.Q 2343/2015, de 15 de dezembro de 2015. 0 Grupo 

nao antecipa qualquer impacto relevante na aplicac;ao desta alterac;ao. 
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• IFRS 5 - Ativos Nao Correntes Detidos Para Venda e Opera,;oes Descontinuadas: Altera,;oes no Metodo 

de Disposi,;ao - As altera<;oes a IFRS 5 clarificam que caso uma entidade reclassifique um ativo (ou um grupo 

em descontinua<;ao) diretamente de "detido para venda" para "detido para distribui<;ao aos proprietaries" 

(ou vice-versa) entao a altera<;ao de classifica<;ao e considerada uma continua<;ao do piano original de 

disposi<;ao. Assim sendo, nenhum ganho ou perda de mensura<;ao sera contabilizado na demonstra<;ao de 

resultados ou na demonstra<;ao de rendimento integral. 0 Grupo nao anted pa qualquer impacto relevante 

na aplica<;ao desta altera<;ao. 

• IFRS 7 - lnstrumentos Financeiros: Divulga,;oes: contratos de Servi,;os Prestados - As altera<;oes a IFRS 7 

clarificam - adidonando orienta<;ao de aplica<;ao adicional - quando os contratos de presta<;ao de servi<;os 

constituem envolvimento continuado para efeitos da aplica<;ao dos requisitos de divulga<;ao no paragrafo 

42C da IFRS 7. 0 Grupo nao antedpa qualquer impacto relevante na aplica,;ao desta altera,;ao. 

• IFRS 7 - lnstrumentos Financeiros: Divulga,;oes: Aplicabilidade das Emendas a IFRS 7 na compensa,;ao de 

ativos e passivos financeiros para demonstra,;oes financeiras intercalares condensadas - A presente 

altera<;ao esclarece que as divulga<;oes adicionais exigidas que foram introduzidas em dezembro de 2011 

pelas altera<;oes ao IFRS 7 - compensa,;ao de ativos e passives financeiros - nao sao necessarias em perfodos 

intercalares ap6s o ano da sua aplica,;ao inicial, a menos que a IAS 34 - Relato Financeiro lntercalar exija 

essas divulga,;oes. O Grupo nao antecipa qualquer impacto relevante na aplica<;ao desta altera,;ao. 

• IAS 19 - Beneficios dos Empregados: Taxa de desconto: emissao mercado regional - As altera<;oes a IAS 19 

clarificam que as obriga<;oes de empresas de alta qualidade utilizadas para estima r a taxa de desconto 

devem ser determinadas considerando a mesma moeda em que os beneffcios vao ser pagos. 

Consequentemente, a profundidade do mercado de tftu los corporativos de alta qualidade deve ser avaliada 

ao nfvel da moeda, em vez de ao nfvel do pafs. Se nao existir um mercado ativo, deve ser utilizada a taxa de 

mercado dos tftulos do governo denominados nessa moeda. 0 Grupo nao antecipa qualquer impacto 

relevante na aplica,;ao desta altera,;ao. 

• IAS - 34 Relato Financeiro lntercalar: Divulga,;ao de informa,;oes "em outras partes do relat6rio financeiro 

intercalar" - As altera,;oes esclarecem que "outras divulga<;oes" exigidas pelo paragrafo 16A do IAS 34, 

devem ser apresentadas ou nas demonstra<;oes financeiras intercalares ou incorporadas por referenda 

cruzada das demonstra,;oes financeiras intercalares para algum outro documento (como comentarios da 

gestao ou de um relat6rio de risco) que esteja disponfvel para os utentes das demonstra,;oes financeiras 

nos mesmos termos que as demonstra<;oes financeiras intercalares e ao mesmo tempo. 0 Grupo nao esta 

sujeito a apl ica<;ao da IAS 34. 

As altera,;oes a IAS 34 tambem clarificam que, se os utentes das demonstra<;oes financeiras nao t iverem 

acesso a essa informa<;ao, inclufda por referenda cruzada, nas mesmas condi<;oes e ao mesmo tempo, o 

relat6rio financeiro intercalar e incomplete. 

• IAS 27 • Equivalencia patrimonial em demonstra,;oes financeiras separadas - 0 IASB, emitiu, em 12 de 

agosto de 2014, altera<;oes a IAS 27, com data efetiva de aplica,;ao para perfodos que iniciem em ou ap6s 1 

de janeiro de 2016, visando introduzir uma op,;ao pela mensura,;ao de subsidiarias, associadas ou . -rt.. . 
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empreendimentos conjuntos pelo metodo de equivalencia patrimonial nas demonstrac;:5es financeiras 

separadas. 

Estas alterac;:5es foram adotadas pelo Regulamento da Comissao Europeia n.2 2441/2015, de 18 de 

dezembro de 2015. Esta norma nao devera ter impacto nas demonstrac;:5es financeiras individuais. A 

empresa nao tenciona usar esta opc;:ao. 

• Outras alterac;:oes - Foram ainda emitidas pelo IASB em 2014 e aplicaveis aos exercfcios que se iniciam em 

ou ap6s 1 de janeiro de 2016 as seguintes alterac;:5es: Alterac;:5es a IAS 16 e IAS 41 : Plantas vivas de produc;:ao 

de produtos agricolas ("Bearer Plants") (emitida em 30 de junho e adotada pelo Regulamento da Comissao 

Europeia n.2 2113/2015, de 23 de novembro); Alterac;:5es a IAS 16 e IAS 38: Clarificac;:ao dos metodos aceites 

para depreciac;:ao e amortizac;:ao (emitida em 12 de maio e adotada pelo Regulamento da Comissao Europeia 

n.2 2231/2015, de 2 de dezembro); Alterac;:5es a IFRS 11: Contabilizac;:ao de aquisic;:5es de interesses em 

empreendimentos conjuntos (emitida em 6 de maio e adotada pelo Regulamento da Comissao Europeia n.2 

2173/2015, de 24 de novembro e Alterac;:5es a IAS 1. lniciativa de Divulgac;:5es (emitida em 18 de dezembro 

e adotada pelo Regulamento da Comissao Europeia n.2 2406/2015, de 18 de dezembro) . 0 Grupo nao 

antecipa qualquer impacto relevante na aplicac;:ao desta alterac;:ao. 

NOR MAS 

2.2.3_NORMAS, ALTERA~OES E INTERPRETA~OES EMITIDAS MAS AINDA NAO EFETIVAS 

PARAO GRUPO 

• IFRS 9 - lnstrumentos Financeiros (emitida em 2009 e alterada em 2010, 2013 e 2014) - A IFRS 9 (2009 e 

2010) introduz novos requisitos para a classificac;:ao e mensurac;:ao de ativos e passivos financeiros. Nesta 

nova abordagem, os ativos financeiros sao classificados e mensurados tendo por base o modelo de neg6cio 

que determina a sua detenc;:ao e as caracterist icas contratuais dos fluxos de caixa dos instrumentos em 

causa. 

Foi publicada a IFRS 9 (2013) com os requisitos que regulamentam a contabilizac;:ao das operac;:5es de 

cobertura . 

Foi ainda publicada a IFRS 9 (2014) que reviu algumas orientac;:5es para a classificac;:ao e mensurac;:ao de 

instrumentos financeiros (alem de participac;:5es em capital das sociedades consideradas estrategicas, 

alargou a outros instrumentos de divida a mensurac;:ao ao justo valor com as alterac;:5es a serem 

reconhecidas em outro rendimento integral - OCl9) e implementou um novo modelo de imparidade tendo 

por base o modelo de perdas esperadas. A IFRS 9 sera aplicavel para os exercfcios que se iniciem em 1 de 

janeiro de 2018 (com opc;:ao para aplicac;:ao antecipada). Esta norma podera ter impacto nas demonstrac;:5es 

financeiras do Grupo. 

• IFRS 15 - Redito de contratos com clientes - 0 IASB, emitiu, em 28 de maio de 2014, a norma IFRS 15 -

Redito de contratos com clientes, de aplicac;:ao obrigat6ria em periodos que se iniciem em ou ap6s 1 de 

9 Other comprehensive income 
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janeiro de 2017. A sua adoc;:ao antecipada e permitida. Esta norma revoga as normas IAS 11 - Contratos de 

construc;:ao, IAS 18 - Redito, IFRIC 13 - Programas de Fidelidade do Cliente, IFRIC 15 - Acordos para a 

Construc;:ao de lm6veis, IFRIC 18 - Transferencias de Ativos Provenientes de Clientes e SIC 31 Redito -

Transac;:5es de Troca Direta Envolvendo Servic;:os de Publicidade. A IFRS 15 determina um modelo baseado 

em 5 passos de analise por forma a determinar quando o redito deve ser reconhecido e por que montante. 

0 modelo especifica que o redito deve ser reconhecido quando uma entidade transfere bens ou servic;:os 

ao cliente, mensurado pelo montante que a entidade espera ter direito a receber. Dependendo do 

cumprimento de alguns criterios, o redito e reconhecido: i) No momenta precise, quando o controlo dos 

bens ou servic;:os e transferido para o cliente; ou ii) Ao longo do perfodo, na medida em que retrata a 

performance da entidade. Esta norma nao devera ter impacto nas demonstrac;:oes financeiras do Grupo. 

• IFRS 16 - Loca~oes - 0 IASB emitiu, em 13 de janeiro de 2016, a norma IFRS 16 - Locac;:oes, de aplicac;:ao 

obrigat6ria em periodos que se iniciem em ou ap6s 1 de j aneiro de 2019. A sua adoc;:ao antecipada e 

permitida desde que adotada igualmente a IFRS 15. Esta norma revoga a norma IAS 17 - Locac;:5es. A IFRS 

16 remove a classificac;:ao das locac;:oes como operacionais ou financeiras, tratando todas as locac;:oes como 

financeiras. Locac;:5es de curto-prazo (menos de 12 meses) e locac;:5es de ativos de baixo valor (como 

computadores pessoais) sao isentas de aplicac;:ao dos requisites da norma. Estas alterac;:5es poderao ter 

impactos nas demonstrac;:5es financeiras do Grupo. 

• Outras altera~oes - Foram ainda emitidas pelo IASB: (i) Em 18 de dezembro de 2014 e aplicavel aos 

exercicios que se iniciam em ou ap6s 1 de janeiro de 2016, as alterac;:oes a IFRS 10, IFRS 12 e IAS 28-

Entidades de lnvestimento - Aplicac;:ao da excec;:ao de consol idac;:ao; (ii) Em 19 de janeiro de 2016 e apl icavel 

aos exercicios que se iniciam em ou ap6s 1 de janeiro de 2017, alterac;:5es a IAS 12 que visaram clarificar os 

requisitos de reconhecimento de ativos por impastos diferidos para perdas nao realizadas para resolver 

divergencias praticadas. 

2.3_CONS0LIDA~AO 

SUBSIDIARIAS 

As participac;:oes financeiras em empresas em que o Grupo exerce o controlo sao consolidadas pelo metodo de 

consolidac;:ao integral desde a data em que o Grupo assume o controlo sobre as suas atividades financeiras e 

operacionais ate ao memento em que esse controlo cessa. 

Presume-se a existencia de controlo quando o Grupo esta exposto, ou tern o direito a retornos variaveis 

decorrentes do seu envolvimento na participada e tern a capacidade de influenciar esses retornos devido ao seu 

poder sobre a participada independentemente da percentagem que detem sobre os seus capita is pr6prios. 

Em base individual, os investimentos em participac;:oes financeiras que nao estejam classificados como ativos nao 

cocceotes deUdos paca ,eoda o, ;,c1,;dos oom gmpo paca aneoa,ao q,e esteja dass;ficado col at;ao 
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correntes detidos para venda, sao reconhecidos ao custo de aquisi~ao e sao sujeitos a testes de imparidade 

peri6dicos, sempre que existam indfcios que determinada participa~ao financeira possa estar em imparidade. 

As concentra~oes de atividades empresariais sao registadas pelo metodo de compra. O custo de uma aquisi~ao 

e mensurado pelo justo valor dos bens entregues, instrumentos de capital emitidos e passivos incorridos ou 

assumidos na data de aquisi~ao. Os custos da transa~ao sao registados como custos quando incorridos, de acordo 

com a IFRS 3. 

Os ativos identificaveis adquiridos, os passivos e os passivos contingentes assumidos numa concentra~ao 

empresarial sao mensurados inicialmente ao justo valor na data de aquisi~ao, independentemente da existencia 

de interesses nao controlados. 0 excesso do custo de aquisi~ao relat ivamente ao justo valor da parcela do Grupo 

dos ativos identificaveis adquiridos e registado como goodwill. Seo custo de aquisi~ao for inferior ao justo valor 

da parcela do Grupo dos ativos lfquidos da filial adquirida, a diferen~a e reconhecida diretamente na 

demonstra~ao dos resultados. 

As transa~oes internas, saldos e ganhos nao realizados em transa~oes entre empresas do Grupo sao eliminadas. 

As perdas nao realizadas sao tambem eliminadas, exceto sea transa~ao revelar evidencia de imparidade de um 

ativo transferido. As polfticas contabilfsticas de entidades consolidadas sao alteradas, sempre que necessario, de 

forma a garantir consistencia com as polfticas adotadas pelo Grupo. 

Os investimentos em empresas em que o Grupo exerce o controlo, apresentados nas demonstra~oes financeiras 

separadas da ANA, S.A., sao mensurados ao custo de aquisi~ao deduzido de eventuais perdas de imparidade. 

2.4_RELATO POR SEGMENTOS 

Um segmento operacional e uma componente de uma entidade: 

a) Que desenvolve atividades de neg6cio, de que pode obter reditos e incorrer em gastos (incluindo reditos 

e gastos relacionados com transa~oes com outras componentes da mesma entidade); 

b) Cujos resultados operacionais sao regularmente revistos pelo principal responsavel pela tomada de 

decisoes operacionais da entidade para efeitos da tomada de decisoes sobre a imputa~ao de recurses 

ao segmento e da avalia~ao do seu desempenho; e 

c) Relativamente a qual esteja disponfvel informa~ao financeira distinta. 

0 Grupo ANA identificou como responsavel pela tomada de decisoes operacionais o Conselho de Administra~ao, 

ou seja, o 6rgao que reve a informa~ao interna preparada de forma a avaliar a performance das atividades do 

Grupo e a afeta~ao de recurses. A determina~ao dos segmentos operacionais foi efetuada com base na 

informa~ao que e analisada pelo Conselho de Administra~ao. 

0 Grupo ANA relata como segmentos operacionais - Aeroportos e Handling: 
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• Aeroportos - inclui toda a atividade desenvolvida no ambito da presta~ao do servi~o publico de apoio a 

avia~ao civil, bem como a atividade respeitante as areas de retalho, imobiliario, estacionamento, rent

a-car e publicidade; 

• Handling- inclui toda a atividade desenvolvida pela Partway, S.A. nos aeroportos da rede ANA de apoio 

as aeronaves, a passageiros, bagagem e carga aerea. 

2.S_CONVERSAO CAMBIAL 

A) MOEDA FUNCIONAL 

Os elementos inclufdos nas demonstra~oes financeiras sao apresentados em milha res de euros (moeda do 

ambiente econ6mico em que o Grupo ANA opera) . 

B) TRANSA«;OES E SALDOS 

As transa~oes em moeda diferente do euro sao convertidas na moeda funcional utilizando as taxas de cambio 

vigentes a data da transa~ao. 

As diferen~as de cambio realizadas no exercfcio, bem como as nao realizadas apuradas em rela~ao aos ativos e 

passives monetarios existentes a data do balan~o, aos cambios vigentes nessa data, sao reconhecidas na 

demonstra~ao dos resultados. 

Para a conversao dos ativos e passives monetarios em moeda estrangeira, existentes a data do relato financeiro, 

foram utilizadas as seguintes taxas de cambio em rela~ao ao euro: 

IVloeda 2015 2014 

USD 1,0887 1,2141 

2.G_ATIVOS DA CONCESSAO 

As concessoes atribufdas a ANA, S.A. incluem como ativos da concessao os abaixo enunciados. 

2.6.l_ATIVOS FIXOS TANGIVEIS 

Os ativos fixos tangfveis compreendem os bens dominiais e os bens patrimoniais: 

a) :;:,:,::~:;:: ,~,::~~: ;:~:m;:;ob;::n:!:";~::: ::::~,;;::~:::, ~0p,::::,:o:: ,::;;:';;::;:: ~ ,t__ 
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b) Bens patrimoniais : 
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./ Bens m6veis afetos a concessao - inclui todos os bens que se destinam a presta~ao do servi~o publico 

e como tal afetos ao funcionamento da concessao, mas que sao, em substancia, controlados pela 

Concessionaria; 

./ Outros - restantes bens patrimoniais nao afetos as atividades de presta~ao de servi~o publico 

adquiridos pelas empresas do Grupo; 

Com efeito, a partir de 1 de janeiro de 2014, e de forma a alinhar as suas politicas e praticas contabilfsticas com 

as adotadas pelo Grupo VINCI, a ANA, S.A. alterou a aplica~ao pratica da IFRIC 12 no que se refere ao 

reconhecimento dos bens m6veis afetos a concessao e sobre os quais a ANA S.A., como operador da concessao, 

exerce controlo. 

Entende-se que o operador da concessao controla, em substancia, os ativos da concessao sempre que possa, de 

forma aut6noma e sem autoriza~ao previa do concedente, tomar decis5es sobre a tempestividade da sua 

substitui~ao, do valor do investimento a efetuar e das caracteristicas do equipamento a adquirir (vide nota 2.6.2). 

Os ativos fixos tangfveis estao registados pelo valor da contrapartida inicial liquidada e foram objeto de 

reavalia~5es legais, no ambito do normativo anterior, o qual constitui o custo presumido a data da transi~ao. Os 

ativos fixos tangfveis estao a ser depreciados pelas respetivas vidas uteis estimadas, pelo metodo da linha reta. 

Os dispendios subsequentes sao inclufdos na quantia escriturada do bem ou reconhecidos como ativos 

separados, conforme apropriado, somente quando e provavel o fluxo futuro de beneffcios econ6micos para as 

empresas e o custo possa ser mensurado com fiabilidade. Os demais dispendios com repara~5es e manuten~ao 

sao reconhecidos como um gasto no periodo em que sao incorridos. 

Os custos incorridos com emprestimos obtidos para a constru~ao de ativos qualificaveis sao capitalizados 

durante o perfodo de tempo necessario para completar e preparar o ativo para o uso pretendido. Outros custos 

com emprestimos sao levados a gastos do periodo. 

Sao igualmente capitalizados nos ativos tangiveis os custos diretos relacionados com as areas tecnicas envolvidas 

na constru~ao dos ativos do Grupo. Esta capitaliza~ao e efetuada em fun~ao dos recursos internos utilizados e 

dos tempos despendidos, por contrapartida da rubrica de trabalhos executados pela entidade e capitalizados. 

Os ganhos ou perdas provenientes do abate ou aliena~ao sao determinados pela diferen~a entre os recebimentos 

das aliena~5es e a quantia escriturada do ativo e sao reconhecidos como rendimentos ou gastos na 

demonstra~ao dos resultados. 
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0 perfodo de vida util medio dos principais ativos fixos tangfveis resume-se como segue: 

Edi ffci OS 

Outras constru~5es 

Equipamento basico 

Equipamento de transporte 

Equipamento administrativo 

10 a 50 a nos 

10 a 50 a nos 

3a 20anos 

4 a 7 a nos 

4a lOanos 

As amortizac;:5es do perfodo sao calculadas pelo metodo da linha reta . 

2.6.2_ATIVOS INTANGIVEIS - DIREITO DA CONCESSAO 

De acordo com as condic;:5es dos contratos de concessao da ANA, S.A. e da regulac;:ao econ6mica estabelecida 

nesses instrumentos, conforme descrito na nota 1.3, o modelo de registo dos ativos da concessao, a aplicar no 

ambito da IFRIC 12, e o do ativo intangfvel, dado nao existir qualquer obrigac;:ao de pagamento, por parte do 

concedente, relativamente a gestao de servic;:o publico prestado (explorac;:ao e investimento). Existe apenas o 

direito de cobrar tarifas aos utilizadores dos aeroportos, suportando a concessionaria o risco de procura . 

Na determinac;:ao dos bens a classificar como ativos que integram o direito de concessao, foram identificadas as 

classes associadas as diferentes atividades desenvolvidas, tendo sido considerados no direito de concessao, os 

que respeitam a servic;:os/ atividades em que o: 

i) concedente controla ou regula : 

a) quais os servic;:os a prestar - a concessionaria e obrigada a prestar os servic;:os objeto do 

contrato de concessao; 

b) a que utilizadores - a concessionaria e obrigada a disponibili zar o acesso ao servic;:o publ ico de 

forma indiscriminada a todos os utilizadores/ utentes; e 

c) o prec;:o - a concessionaria e obrigada a praticar os prec;:os estabelecidos pelo concedente ou 

outra entidade equivalente (ex.: regulador); 

ii) concedente controla em substancia qualquer interesse significativo na infraestrutura, e o 

concessionario nao pode dispor livremente dos ativos sem autorizac;:ao do concedente. 

Ao saldo apurado foi deduzido o valor dos subsfdios obtidos para esses investimentos, passando a ser 

apresentados lfquidos dos montantes investidos nos ativos da concessao, conforme polftica definida para o 

Grupo ANA. 

Resultante da obrigac;:ao contratual assumida com a assinatura do contrato de concessao, a tftulo de "pagamento 

inicial", a ANA, S.A. registou, em 2012, um at ivo intangfvel de 1.200 milh5es de euros, que constitu i o custo d~ 

aquisic;:ao do direito contratual de explorar a concessao de servic;:o pub lico aeroportuario. t· 
~ ~ ,L 

~ VINE!, .. ~ 0-~ 
48 



~ru-,,/ Aeroportos 
C,: C,: de Portugal ,i ,i ,i RELAT6RIO DE GESTAO E CONTAS 2015 

0 direito de concessao apresentado na demonstrai;:ao da posii;:ao financeira e adicionado pelos montantes 

acordados com o concedente para a construi;:ao/ aquisii;:ao de ativos para o estabelecimento da concessao que 

se traduzam em investimentos de expansao ou requalificai;:ao nas infraestruturas. 

Os direitos de concessao capitalizados sao amortizados pe lo prazo da concessao (SO a nos), ate 2062, pelo metodo 

da linha reta. 

Conforme atras reportado, a ANA, S.A. adotou, a partir de 1 de janeiro de 2014, a aplicai;:ao pratica da IFRIC 12 

de acordo com a metodologia seguida pelo Grupo VINCI, seu acionista unico. 

Em virtude desta alterai;:ao, os bens moveis afetos a concessao, anteriormente considerados como pa rte do custo 

do dire ito da concessao, foram t ransferidos para a rubrica de ativos fixos tangfve is - Bens moveis afetos a 
concessao, por se entender que, em substancia, e o operador que detem o controlo sobre estes bens e nao o 

concedente. 

Os efeitos da alterai;:ao da aplicai;:ao pratica da IFRIC 12, relativamente aos bens moveis afetos a concessao foram 

os seguintes: 

a) Quando contabilizados como pa rte do custo do direito de concessao foram desreconhecidos do direito 

da concessao pelo respetivo va lor lfquido; 

b) Quando anteriormente adquiridos por contrapartida de uma redui;:ao das responsabi lidades de 

renovai;:ao e substituii;:ao associadas a concessao, a respetiva redui;:ao da responsabil idade foi revertida; 

c) Apos o seu registo como ativo fixo tangfvel - Bens moveis afetos a concessao, a sua vida util 

remanescente foi estimada de forma a corresponder ao perfodo durante o qua I se espera que estejam 

disponfveis pa ra uso. 

Os efeitos da alterai;:ao da aplicai;:ao pratica da IFRIC 12 fo ram considerados como nao materialmente relevantes 

no contexto das demonstrai;:6es financeiras como um todo. 

2.7 _0UTROS ATIVOS INTANGIVEIS 

Os outros ativos intangfveis encontram-se valorizados ao custo de aquisii;:ao, deduzido das amortizai;:6es 

acumuladas e perdas de imparidade. 

Os ativos intangfveis so sao reconhecidos se forem identificaveis e se for provavel que deles advenham beneffcios 

economicos futuros que sejam controlados pelo Grupo e mensuraveis com fiabilidade . 

Os outros ativos intangfveis referem-se a software, sendo a vida util estimada de 3 anos. 

49 



",i}N -,f Aeroportos 
C.: C: de Portugal 

A) GOODWILL 

""" RELAT6RIO DE GESTAO E CONTAS 2015 

0 goodwill representa o excesso do custo de aquisi~ao face ao justo valor dos ativos e passives identificaveis da 

subsidiaria/ associada na data de aquisi~ao. O goodwill de aquisi~oes de subsidiarias e inclufdo nos ativos 

intangfveis e o de aquisi~oes de associadas e inclufdo em investimentos em associadas. 0 goodwill e sujeito a 

testes de imparidade numa base anual e e mensurado ao va lor inicial apurado deduzido de perdas de imparidade 

acumuladas. Ganhos ou perdas decorrentes da venda de uma entidade incluem o valor do goodwill referente a 

mesma. 

0 goodwill e alocado as unidades geradoras de fluxos de caixa para realiza~ao dos testes de imparidade. Os testes 

sao realizados pelo menos uma vez por ano com referenda a data de relato financeiro. 

B) DESPESAS DE INVESTIGA<;AO E DESENVOLVIMENTO 

As despesas de investiga~ao efetuadas na procura de novas conhecimentos tecnicos ou cientfficos ou na busca 

de solu~oes alternativas sao reconhecidas em resultados quando incorridas. 

As despesas de desenvolvimento sao capitalizadas quando e demonstravel a viabilidade tecnica do produto ou 

processo em desenvolvimento e o Grupo tern a inten~ao ea capacidade de completa r o seu desenvolvimento e 

iniciar a sua comercia liza~ao ou o seu uso. 

C) SOFTWARE 

Sao cap italizados os custos incorridos com a aquisi~ao de programas informaticos sempre que seja expectavel a 

sua utiliza~ao pelo Grupo. 

2.8_1MPARIDADE DE ATIVOS NAO FINANCEIROS 

Os ativos do Grupo ANA sao analisados em cada perfodo de reporte, por forma a detetar eventuais perdas por 

imparidade. 

Na determina~ao do va lor recuperavel dos ativos, sao consideradas duas unidades geradoras de caixa : 

• A rede de aeroportos gerida pela ANA, S.A. atendendo a que os seus ativos, por si so, nao geram fluxos 

de caixa independentes; 

• Partway, S.A. . 
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0 Grupo determina a classificac;ao dos ativos financeiros, na data do reconhecimento inicial de acordo com o 

objetivo da sua compra, reavaliando esta classificac;ao a cada data de relate. 

Os ativos financeiros podem ser classificados como: 

• Ativos financeiros ao justo valor por via de resultados - incluem os ativos financeiros nao derivados 

detidos para negociac;ao respeitando a investimentos de curto prazo e ativos que a empresa opte por 

mensurar ao justo valor por via de resultados a data do reconhecimento inicial, Sao reconhecidos 

inicialmente pelo justo valor, sendo os custos da transac;ao reconhecidos em resultados; 

• Emprestimos concedidos e contas a receber - inclui os ativos financeiros nao derivados com 

pagamentos fixos ou determinaveis nao cotados num mercado ativo. Sao reconhecidos ao custo 

amortizado usando a taxa efetiva de juro, deduzidos de qualquer perda de imparidade. 0 ajustamento 

pela imparidade de contas a receber e efetuado quando existe evidencia objetiva de que o Grupo nao 

tera a capacidade de receber os montantes em dfvida de acordo com as condic;oes iniciais das transac;oes 

que lhe deram origem; 

• lnvestimentos detidos ate a maturidade - incluem os ativos financeiros nao derivados com pagamentos 

fixos ou determinaveis e maturidades fixas, que a entidade tern intenc;ao e capacidade de manter ate a 
maturidade; 

• Ativos financeiros disponiveis para venda - incluem os ativos financeiros nao derivados que sao 

designados como disponiveis para venda no memento do seu reconhecimento inicial ou nao se 

enquadram nas categorias acima referidas. Sao reconhecidos como ativos nao correntes, exceto se 

houver intenc;ao de os alienar nos 12 meses seguintes a data do balanc;o. Sao valorizados pelo seu justo 

valor, com as variac;oes do mesmo reconhecidas em capital pr6prio; 

• Os ativos financeiros sao desreconhecidos quando os direitos ao recebimento dos fluxes monetarios 

originados por esses investimentos expiram ou sao transferidos, assim como todos os riscos e beneficios 

associados a sua posse. 

2.10 _I NV ENT ARIOS 

Os inventarios sao valorizados ao menor do custo de aquisic;ao ou do va lor liquido de realizac;ao. Os inventarios 

referem-se, essencialmente, a combustiveis, pec;as de substituic;ao e outros materiais. Os inventarios sao 

reconhecidos inicialmente ao custo de aquisic;ao, o qual inclui todas as despesas suportadas com a compra. 0 

custo e determinado utilizando o metodo do custo medic ponderado. 
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A rubrica caixa e equivalentes de caixa inclui : caixa, depositos bancarios, outros investimentos de curto prazo de 

liquidez elevada, risco insignificante de altera<;ao de valor e com maturidade inicial ate 3 meses e descobertos 

bancarios. 

lnclui ainda o valor relative ao cash pooling na sequencia da adesao do Grupo ANA ao mecanismo de cash pooling 

do Grupo VINCI. 0 cash pooling qualifica como equivalente de caixa, dado nao existir qualquer restri<;ao a sua 

util iza<;ao, estando imediatamente disponivel e por cumprir os restantes criterios referidos. 

Os descobertos bancarios sao apresentados na demonstra<;ao da posi<;ao financeira, no passive corrente na 

rubrica de emprestimos. Para efeito da demonst ra<;ao dos fluxos de caixa, os descobertos bancarios sao inclufdos 

na rubrica caixa e equivalentes de caixa. 

2.12_D1VIDENDOS 

Os dividendos sao reconhecidos como passive quando aprovados em Assembleia Geral pelo acionista. 

2.13_PASS1VOS FINANCEIROS 

A IAS 39 preve a classifica<;ao dos passives financeiros em duas categorias: 

• Passives financeiros ao justo valor por via de resultados; 

• Outros passives financeiros. 

Os passives financeiros ao justo valor por via de resultados referem-se a instrumentos financeiros derivados, 

contratados no ambito da gestao do risco financeiro do Grupo. 

Os instrumentos financeiros derivados sao reconhecidos na data da sua contrata<;ao pelo seu justo valor. 

Subsequentemente, o justo valor dos instrumentos financeiros derivados e calculado numa base regu lar. Os 

ganhos ou perdas resultantes da varia<;ao do justo valor sao registados, diretamente, nos resultados do perfodo, 

ou em reservas de cobertura, no capital proprio, consoante qualifique como derivado de negocia<;ao ou de 

cobertura (Nota 3.3) . 

Os outros passives financeiros incluem Emprestimos obtidos (Nota 2.14) e Dividas a pagar e Outros passivos 

(Nota 2.15). 

Os passivos financeiros sao desreconhecidos quando as obriga<;6es subjacentes se ext inguem pelo pagamento, 

sao canceladas ou expiram. 
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Um instrumento financeiro e classificado como um passivo financeiro quando existe uma obrigac;:ao contratual 

por parte do emissor de liquidar capital e/ ou juros, mediante a entrega de dinheiro ou de outro ativo financeiro, 

independentemente da sua forma legal. Os passivos financeiros sao registados (i) inicialmente pelo seu justo 

valor deduzido dos custos de transac;:ao incorridos e (ii) subsequentemente ao custo amortizado, com base no 

metodo da taxa efetiva . 

Sao classificados no passivo corrente, exceto se o Grupo possuir um direito incondicional de diferir a liquidac;:ao 

do passivo por, pelo menos, 12 meses ap6s a data do balanc;:o, sendo neste caso classificados no passivo nao 

corrente. 

2.lS_DIVIDAS A PAGAR E OUTROS PASSIVOS 

Os saldos de fornecedores e outras contas a pagar sao reconhecidos inicialmente ao justo valor, sendo 

mensurados, subsequentemente, ao custo amortizado de acordo com o metodo da taxa de juro efetiva. 

2.lG_BENEFICIOS DE REFORMA 

A empresa-mae tern responsabilidades com complementos de reforma . 

A ANA, S.A. tern um Fundo de Pensoes Complementar, gerido par uma entidade aut6noma, o qual inclui dois 

pianos: 

• Plano de contribuic;:ao definida - abrange a totalidade dos trabalhadores, sendo que as contribuic;:oes 

para este piano sao registadas como gasto, no exercfcio em que ocorrem; 

• Plano de beneffcio definido - abrange apenas os trabalhadores que ja se encontravam reformados a 1 

de janeiro de 2004 (data de alterac;:ao do piano de beneffcio definido para contribuic;:ao definida). 0 

calculo atuarial das responsabi lidades da empresa e efetuado, anualmente, de acordo com o metodo 

das rendas vitalfcias imediatas. Os desvios atuariais ("remensurac;:oes") sao reconhecidos de imediato e 

apenas nos "Outros rendimentos integrais" . 0 custo financeiro dos pianos com fundo constitufdo e 

calculado na base lfquida da responsabilidade nao fundeada . 

2.17 _PROVISOES 

As provisoes para reclamac;:oes judiciais sao reconhecidas quando: 

• Existe uma obrigac;:ao legal, contratual ou construtiva proveniente de acontecimentos passados; 

• Seja provavel uma safda de recursos para liquidar a obrigac;:ao; e 

• Possa ser efetuada uma estimativa fiavel do montante da obrigac;:ao. 
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Quando ha um numero de obriga<;:6es similares, a probabilidade de gerar uma safda de recursos e determinada 

em conjunto. A provisao e reconhecida mesmo que a probabilidade de safda de recursos relativa a um elemento 

inclufdo na mes ma classe de obriga<;:6es possa ser reduzida . 

As provis6es sao mensuradas ao valor presente dos dispendios estimados para liquidar a obriga<;ao, util izando 

uma taxa antes de imposto que reflete a avalia<;ao de mercado para o perfodo do desconto e para o risco da 

provisao em causa. 

No que se refere aos processos judiciais em curso, a Administra<;ao baseia o seu ju lgamento em pareceres 

jurfdicos externos em conj unto com a avalia<;ao do Gabinete Jurfdico e Contencioso interno. 

2.18_SUBS1 DIOS 

Os subsfdios sao reconhecidos pelo seu justo valor quando existe uma seguran<;a razoavel que serao recebidos e 

que o Grupo cumprira as obriga<;:6es inerentes. 

Os subsfdios recebidos para financiamento de aquisi<;:6es de ativos fixos tangfveis sao registados no passivo e 

reconhecidos em resultados, proporcionalmente as deprecia<;:6es dos ativos subsidiados. 

Os subsfdios atribufdos no ambito das atividades de servi<;o publico sao apresentados a deduzir ao valor dos 

servi<;os de constru<;ao prestados no direito de concessao, por constitufrem reembolso de parte das despesas 

incorridas. 

Os subsfdios relativos a gastos sao diferidos e reconhecidos na demonstra<;ao dos resultados pelo perfodo 

necessario para os balancear com os gastos que se destinam a compensar. 

Os subsfdios sao classificados como passivos nao correntes, na rubrica de Dfvidas a pagar e outros passivos, 

quando o perfodo de diferimento e superior a 12 meses. 0 saldo remanescente e classificado como Dfvidas a 

pagar e outros passivos correntes. 

2.19_LOCA~AO 

LOCAtAO FINANCEIRA 

Os ativos adquiridos mediante contratos de loca<;ao em que o Grupo detem todos os riscos e beneffcios inerent es 

a propriedade dos mesmos sao contabilizados pelo metodo financeiro, pelo que os ativos e as correspondentes 

responsabilidades sao reconhecidos na demonstra<;ao da posi<;ao financeira. 

As loca<;:6es sao capitalizadas no infcio da loca<;ao pelo menor entre o justo valor do ativo locado e o va lor \ _ O'-.A 
presente dos pagamentos mfnimos da loca<;ao, determinados a data de infcio do contrato. A dfvida resultante de \ 
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um contrato de locai;ao financeira e registada liquida de encargos financeiros, na rubrica Emprestimos correntes 

e nao correntes. Os encargos financeiros incluidos na renda ea depreciai;ao dos ativos locados sao reconhecidos 

na demonstrai;ao dos resultados no periodo a que dizem respeito. 

Os ativos adquiridos em regime de locai;ao financeira sao considerados como parte dos servii;os prestados e, 

consequentemente, como um ativo tangivel adicional se constituirem investimento de expansao ou 

requalificai;ao. 

LOCAtAO OPERACIONAL 

As locai;oes sao consideradas como operacionais, desde que uma parcela significativa dos riscos e beneficios 

inerentes a posse do bem seja retida pelo locador. 

As rendas pagas ao abrigo de contratos de locai;ao operacional sao registadas como custo no exercfcio em que 

ocorrem, durante o periodo da locai;ao. 

2.20_POLITICA DE COBERTURA 

0 Grupo ANA tern como politica recorrer a instrumentos financeiros derivados que cumprem com as disposii;5es 

da IAS 39, com o objetivo de efetuar cobertura dos riscos financeiros a que se encontra exposto, decorrentes de 

variai;5es nas taxas de juro. 

Os instrumentos financeiros derivados sao reconhecidos na data da sua negociai;ao (trade date), pelo seu justo 

valor. Subsequentemente, o justo valor dos instrumentos financeiros derivados e reavaliado numa base regular, 

sendo os ganhos ou perdas resu ltantes dessa reavaliai;ao registados diretamente em resultados do periodo, 

exceto no que se refere aos derivados de cobertura. 0 reconhecimento das variai;oes de justo valor dos derivados 

de cobertura depende da natureza do risco coberto e do modelo de cobertura utilizado. 

CONTABILIDADE DE COBERTURA 

Os instrumentos financeiros derivados utilizados para fins de cobertura podem ser classificados 

contabilisticamente como de cobertura desde que cumpram, cumulativamente, as seguintes condi<;5es: 

I. A data de inicio da transai;ao a relai;ao de cobertura encontra-se identificada e formalmente 

documentada, incluindo a identificai;ao do item coberto, do instrumento de cobertura ea avaliai;ao da 

efetividade da cobertura; 

II. Existe a expectativa de que a relai;ao de cobertura seja altamente efetiva, a data de inicio da transai;ao 

e ao longo da vida da operai;ao; 

Ill. A eficacia da cobertura possa ser mensurada com fiabilidade a data de inicio da transai;ao e ao longo da 

vida da operai;ao; 
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IV. Para opera<;:6es de cobertura de fluxos de caixa os mesmos devem ser altamente provaveis de vir a 

ocorrer. 

RISCO DE TAXA DE JURO (COBERTURA DE JUSTO VALOR) 

Os instrumentos de cobertura que sejam designados e qualifiquem como de cobertura de justo valor sao 

registados na demonstra<;:ao de posi<;:ao financeira, pelo seu justo valor, por contrapartida de resultados . 

Paralelamente, as altera<;:6es ao justo valor dos instrumentos cobertos, na componente que esta a ser coberta, 

e ajustada por contrapartida de resultados . Consequentemente, qualquer ineficacia das coberturas e 

imediatamente reconhecida em resultados . 

Se a cobertura deixar de cumprir com os criterios exigidos para a contabilidade de cobertura, o instrumento 

financeiro derivado e transfe rido para a carteira de negoda<;:ao e a contabilidade de cobertura e descontinuada 

p rospetiva mente . 

RISCO DE TAXA DE JURO (COBERTURA DE FLUXOS DE CAIXA) 

As opera<;:6es que qualifiquem como instrumentos de cobertura em rela<;:ao a cobertura de fluxo de caixa sao 

registadas na demonstra<;:ao de posi<;:ao financeira pelo seu justo valor e, na medida em que sejam consideradas 

coberturas eficazes, as varia<;:6es no justo valor dos instrumentos sao inicialmente registadas por contrapartida 

de capita is pr6prios e posteriormente reclassificadas para a rubrica de gastos financeiros. 

Se as opera<;:6es de cobertura apresentarem ineficacia, esta e registada diretamente em resultados. Desta forma, 

e em termos lfquidos, os fluxos associados as opera<;:6es cobertas sao periodificados a taxa inerente a opera<;:ao 

de cobertura contratada. 

Quando um instrumento de cobertura expira ou e vend ido, ou quando a cobertura deixa de cumprir os criterios 

exigidos para a contabilidade de cobertura, as varia<;:6es de justo valor do derivado acumuladas em reservas sao 

reconhecidas em resultados quando a opera<;:ao coberta tambem afetar resultados. 

2.21_JUSTO VALOR DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS 

Na determina<;:ao do justo valor de um ativo ou passivo financeiro, se existir um mercado ativo, a cota<;:ao de 

mercado e aplicada. Este constitui o nfvel 1 da hierarquia do justo valor. 

No caso de nao existir um mercado ativo, o que e o caso para alguns ativos e passivos financeiros, sao utilizadas 

tecnicas de valoriza<;:ao geralmente aceites no mercado, baseadas em pressupostos de mercado. Este constitui o 

nfvel 2 da hierarquia do justo valor. 

0 Grupo aplica tecnicas de valoriza<;:ao para os instrumentos financeiros nao cotados, tais como derivados, L 
instrumentos financeiros ao justo valor atraves de resultados e para ativos financeiros disponfveis para venda . l 
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Os modelos de valoriza~ao que sao utilizados mais frequentemente sao modelos de fluxos de caixa descontados 

e modelos de avalia~ao de op~5es que incorporam, por exemplo, as curvas de taxa de juro e volatilidade de 

mercado. 

Para os ativos e passivos financeiros para os quais nao existe informa~ao de mercado ou equiparavel sao 

utilizados modelos de valoriza~ao mais avan~ados, contendo pressupostos e dados que nao sao diretamente 

observaveis em mercado para os qua is o Grupo utiliza estimativas e pressupostos internos. Este constitui o nfvel 

3 da hierarquia do justo valor. 

2.22_1MPOSTO SOBRE O RENDIMENTO 

A ANA, S.A. optou pelo Regime Especial de Tributa~ao dos Grupos de Sociedades no que respeita a sua subsidiaria 

Portway, S.A.. 

0 imposto sobre o rendimento inclui o imposto corrente e o imposto diferido. A estimativa para impostos sobre 

o rendimento e contabilizada tendo por base o resultado fiscal apurado no exerdcio, de acordo com a legisla~ao 

aplicavel. 

Os impostos diferidos sao reconhecidos na globalidade, usando o metodo do passivo sobre diferen~as 

temporarias provenientes da diferen~a entre a base fiscal de ativos e passivos e os seus valores nas 

demonstra~5es financeiras consolidadas. No entanto, se o imposto diferido surge pelo reconhecimento inicia l de 

um ativo ou passivo numa transa~ao que nao seja uma concentra~ao empresarial, e que a data da transa~ao nao 

afeta nem o resultado contabilfstico nem o resultado fiscal, este nao e contabilizado. 

Os impostos diferidos sao determinados pelas taxas fiscais (e leis) decretadas ou substancialmente decretadas 

na data do balan~o e que se espera que sejam aplicaveis no perfodo de realiza~ao do imposto diferido ativo ou 

de liquida~ao do imposto diferido passivo. 

Os impostos diferidos ativos sao reconhecidos na medida em que seja provavel que os lucros tributaveis futuros 

estejam disponfveis para utiliza~ao da diferen~a temporaria. 

Os impostos sobre o rendimento sao registados na demonstra~ao dos resultados, exceto quando estao 

relacionados com itens que sejam reconhecidos diretamente nos capitais pr6prios. 
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Reconhecido no perfodo contabilfstico em que o Grupo transferiu para o comprador todos os riscos e vantagens 

significativos da propriedade dos bens, compreendendo o justo valor da venda de bens, lfquido de impostos e 

descontos. 

PRESTA«;AO DE SERVl«;OS 

Reconhecido no perfodo contabilfstico em que os servic;os sao prestados, com referencia a fase de acabamento 

da transac;ao a data do balanc;o, compreendendo o justo valor da prestac;ao de servic;os, lfquido de impostos e 

descontos. 

A prestac;ao de servic;os engloba essencialmente as taxas cobradas pelos servic;os prestados nas areas de trafego, 

assistencia em escala, seguranc;a, ocupac;ao, explorac;ao e outras taxas de natureza comercial, conforme previsto 

na regulac;ao economica. 

0 reconhecimento do redito relativo a prestac;ao de servic;os tern por base a percentagem de acabamento da 

transac;ao a data de reporte. Este ocorre quando: (i) a quantia de redito possa ser mensurada com fiabilidade, 

(ii) seja provavel a existencia de beneffcios economicos associados a transac;ao, (iii) a percentagem de 

acabamento da transac;ao a data de reporte possa ser mensurada com fiabilidade e (iv) os custos incorridos com 

a transac;ao e os custos a incorrer para concluir a transac;ao possam ser mensurados com fiabilidade. 

Sempre que nao seja possfvel estimar com fiabilidade o desfecho de uma transac;ao que envolva a prestac;ao de 

servic;os, o redito e apenas reconhecido na medida em que sejam recuperaveis os gastos reconhecidos. 

0 reconhecimento do redito depende ainda do ,tipo de servic;o prestado: 

• As taxas de trafego, assistencia em escala e seguranc;a sao reconhecidas no perfodo em que os servic;os sao 

prestados, compreendendo o justo valor da prestac;ao de servic;os, lfquido de impostos e de incentivos 

atribufdos as companhias para o desenvolvimento de trafego. 

• As taxas de ocupac;ao sao reconhecidas linearmente ao longo do perfodo da licenc;a de ocupac;ao. 

• As taxas de explorac;ao assumem uma componente fixa e/ou uma componente variavel. A componente fixa 

e reconhecida linearmente ao longo da licenc;a. A componente variavel e obtida por aplicac;ao de um valor 

percentual sobre o volume de negocios realizado pelo concessionario, sendo reconhecida no perfodo em 

que o concessionario realiza o rendimento. 

As restantes taxas de natureza comercial sao reconhecidas no perfodo em que os servic;os sao prestados. 
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Refere-se ao registo dos servic;:os de construc;:ao associados aos contratos de concessao. 0 Grupo regista os custos 

associados a aquisic;:ao/ construc;:ao de ativos de expansao ou upgrade das infraestruturas da concessao na 

demonstrac;:ao de resultados separada, reconhecendo o redito da construc;:ao correspondente. Sao igualmente 

considerados para a determinac;:ao do redito dos servic;:os de construc;:ao os custos diretos relacionados com as 

areas tecnicas envolvidas na construc;:ao dos ativos de expansao. 

3_GESTAO DO RISCO FINANCEIRO 

3.l_FATORES DE RISCO FINANCEIRO 

As atividades do Grupo estao expostas a uma variedade de fatores de risco financeiro: risco de credito, risco de 

liquidez e risco de fluxos de caixa associado a taxa de juro. 

0 Grupo detem um modelo de gestao do risco que procura minimizar os potenciais efeitos adverses, utilizando 

os instrumentos adequados a cobertura dos riscos a que se encontra exposta. 

A) RISCO DE CREDITO 

0 risco de credito pode resultar do risco de contraparte, risco de saldos de caixa e equivalentes de caixa, 

dep6sitos e instrumentos financeiros derivados em instituic;:oes financeiras, bem como do risco de credito 

relativo aos saldos a receber dos clientes e outros devedores. 

0 Grupo ANA esta sujeito ao risco do credito concedido aos seus diferentes cl ientes aviac;:ao e nao aviac;:ao. 0 

Grupo avalia o risco de credito dos seus clientes atraves de uma abordagem centrada no impacto do potencial 

incumprimento na situac;:ao financeira do Grupo. 

A avaliac;:ao deste risco e efetuada recorrendo a ferramentas especfficas, designadamente ao Portfolio Manager 

da Dun & Bradstreet, que qualifica os clientes por bandas de risco. 

0 risco de credito e monitorizado de forma sistematica, tendo o Grupo adotado um conjunto de medidas de 

mitigac;:ao de risco de credito, entre as quais se inclui a prestac;:ao de garantias bancarias em func;:ao do nfvel de 

credito concedido. 
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No que 5e refere ao ri5co de contraparte, a tabela 5eguinte apre5enta um re5umo da qualidade de credito da5 

ln5tituic;:5e5 financeira5 no que re5peita ao5 dep65ito5 e aplicac;:5e5: 

R . Saldos Saldos 
atmg 2015 2014 

Equivalentes de Ca ixa 

Al 3.475 
Baa 3 35 

Bal 2.986 

Ba3 38 67 

Bl 437 17 

B2 468 

Caal 1.238 177 

Outros 103 332 

1.851 7.522 

Nota~ao atrib uida pela Moody's a data de 31.12.2015. 

B) RISCO DE LIQUIDEZ 

A ge5tao do risco de liquidez implica a manutenc;:ao, a um nivel suficiente, das disponibilidades de caixa e seus 

equivalentes, da consolidac;:ao da divida flutuante, atraves de um montante adequado de facilidade5 de credito, 

e da capacidade de liquidar posic;:5es de mercado .. 

Com a ade5ao, no final do primeiro semestre de 2014, ao mecanismo de cash pooling do Grupo VINCI, o Grupo 

ANA passou a ter acesso incondicional a fundos de liquidez de curto prazo no montante mini mo equivalente a 2 

meses de vendas, o que permite assegurar flexibilidade para a gestao da dfvida flutuante . 

2015 O • 6 Meses 6 - 12 Meses 1 - 5 Anos > 5 Anos 

Fornecedores c/c 

Fornec. I nvesti mentos 

Fornec. lnvestimentos - Loca~ao Financeira 

Outros Credores 

Garantias Prestadas porTerceiros 

Emprestimos Bancarios 

Derivados 

Responsabilidades Contratuais 111 

Acrescimos de Custos , exceto Juras Financ. Banci3rios e Resp. Assumidas 

(1) Responsabilidades contratuais com reposi,;ao/substitui,;ao 
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8.851 

17.531 

287 238 724 

2.533 

2.660 11 558 313 

35.273 43.799 292.118 1.566.754 

386 376 2.190 809 

2.773 8.796 31.594 94.092 

79.058 

149.352 53.220 327.184 1.661.968 
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2014 O - 6 Meses 6 - 12 Meses 1 - S Anos > 5 Anos 

Fornece dores c/c 

Fornec. lnves timentos 

Fornec. lnvestimentos - Loca~ao Financeira 

Outros Credores 

Garantias Prestadas por Terce iros 

Emprfstimos Banciirios 

Derivados 

Responsa bi I idades Contra tu a is 111 

Acrescimos de Custos, exceto Juros Financ. Ba ncilrios e Resp. Assumidas 

14.065 

10 .424 

649 

2.689 

2.469 

52.844 

394 

7.410 

55 .877 

393 826 

21 270 71 

60.699 1.738.476 165.028 

377 2.249 1.103 

22.121 34.999 95.465 

146.821 83.611 1.776.820 261.667 

(1) Responsabi lidades contratuais com reposi~ao/substitui~ao 

Em 2015, foram prorrogados por quatro a nos os prazos de reembolso dos emprestimos contratados com a 

VINCI, passando de 2018 para 2022. 

C) RISCO DE FLUXOS DE CAIXA E DE JUSTO VALOR ASSOCIADO A TAXA DE JURO 

Na sequencia da adesao ao mecanismo de cash pooling com o Grupo VINCI, os ativos remunerados do Grupo 

ANA correspondem a aplicas;oes de curto prazo realizadas no ambito deste mecanismo. 

Os fluxos de caixa operacionais sao substancialmente independentes das alteras;oes da taxa de juro de mercado. 

0 risco da taxa de juro do Grupo advem de emprestimos de longo prazo obtidos, sendo que os emprestimos 

emitidos com taxas variaveis exp6em-no ao risco de fluxos de caixa associado a taxa de juro e os emitidos com 

taxas fixas exp6em-no ao risco do justo valor da dfvida. 

Para o calculo da analise de sensibilidade a varia~ao de taxa de juro foram util izadas as taxas de juro em vigor a 

31 de dezembro de 2015 e aplicado um "choque" de +0,20% e -0,20% de modo a estimar o impacto em resultados 

no perfodo de 12 meses, a findar em 31 de dezembro de 2016. 

Da analise de sensibil idade as varia~6es de taxa de juro resultam os seguintes impactos em resultados : 

Cenario c/ Taxa Atual • . • 
2015 * Cenario +0,20% Cenario -0,20% 

Fi nancia me ntos a Tx. Variave l 

Fi nanciamentos a Tx. Fixa 

Juros s/ Locai;:ao Financeira 

(48.668) 

(2.334) 

(48) 

(2.990) 2.990 

lmpacto Aproximado em 
I I . . (2.990) 2.990 

Resu tados Cenario Taxa Atual 

• custo dosjuros es t imados em 2016 
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0 objetivo da empresa em relac;:ao a gestao do capital (conceito mais lato que o capital pr6prio) e: 

• Salvaguardar a capacidade do Grupo continuar a sua atividade e efetuar os investimentos necessa ries a 
prossecuc;:ao do objeto da concessao; 

• Manter um racio de endividamento dentro dos limites do estabelecido no contrato de concessao; 

• Criar valor a longo prazo para o acionista . 

Os racios de gearing em 31 de dezembro de 2015 e 2014 foram os seguintes: 

Grupo ANA 

2015 2014 

Empresti mos tota is 1.589.825 1.668 .274 

Cash pooling (137.825) (63.774) 

Caixa e equ i va lentes de ca ixa ( 1.916) (7.580) 

Dfvida lfquida 1.450.084 1.596.920 

Capitais pr6prios 547.592 446.807 

Capital Total 1.997.676 2.043.727 

Gearing(%} 72,6 78,1 

A variac;:ao do nfvel de endividamento resulta, essencialmente, dos reembolsos de capital de emprestimos 

contratados com o BEi, no montante global de 28 mil hoes de euros e do reembolso antecipado do emprestimo 

com a VINCI no valor de 50 mil hoes de euros. 

3.3_CONTAB1LIZAc;AO DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVADOS 

0 Grupo tern contratados dois instrumentos financeiros derivados, cujo objetivo e a cobertura de risco da taxa 

de juro. 

0 metodo de reconhecimento das variac;:oes de justo valor depende da classificac;:ao do instrumento como sendo 

ou nao de cobertura e da natureza do item coberto. 

0 justo va lor dos contratos de Swap de taxas de juro incorpora o risco de credito do Grupo ANA. 
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4_ESTIMATIVAS CONTABILISTICAS IMPORTANTES E JULGAMENTOS 

As estimativas e julgamentos sao continuamente avaliados e baseiam-se na experiencia hist6rica e em outros 

fatores, incluindo expectativas sobre eventos futures que se acredita serem razoaveis nas circunstancias em 

causa. 

A natureza intrfnseca das estimativas pode levar a que o reflexo real das situa<,:6es que sao alvo de estimativa 

possam no futuro vir a diferir dos montantes inicialmente estimados. 

4.l_lMPARIDADE DE ATIVOS 

Sempre que o valor contabilfstico do conjunto de ativos que constituem a unidade geradora de caixa exceda a 

quantia recuperavel, correspondendo ao maior valor entre o valor de uso e o justo valor, deduzido dos custos de 

vender, o mesmo e reduzido ate ao montante recuperavel, sendo esta perda por imparidade reconhecida nos 

resultados do exercfcio. 

4.2_ESTIMATIVA DE JUSTO VALOR DE ATIVOS FINANCEIROS 

Sempre que os ativos financeiros disponfveis para venda nao possuam uma cota<,:ao de mercado e efetuada uma 

estimativa do seu justo valor. 

Esta e efetuada com base no Metodo de Discounted Cash Flowe na melhor estimativa da gestao relativamente 

aos pressupostos de rentabilidade, crescimento e taxa de desconto a verificar no futuro. 

4.3_ESTIMATIVA DE JUSTO VALOR DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVADOS 

0 justo valor dos instrumentos financeiros derivados e determinado com base nas curvas de taxa de juro 

estimadas a medio prazo, resultantes de transac;:oes de mercado fixadas para essas maturidades, e na notac;:ao 

de risco de credito do Grupo ANA. 

4.4_RESPONSABILIDADES DE RENOVA~AO/ SUBSTITUl~AO 

O acrescimo de custos para as responsabilidades de renova<,:ao e substitui<,:ao associadas a concessao e 

constitufdo de acordo com os parametros de qualidade exigidos para as infraestruturas da concessao e a 

estimativa de desgaste, considerando o seu estado de uso ea util iza<,:ao. 
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Esta responsabilidade e avaliada anualmente, quer quanto ao montante, quer quanto a data de ocorrencia, 

correspondendo o acrescimo de custos registado ao valor presente da melhor estimativa das responsabilidades 

contratuais a cada data de relate financeiro. 

As responsabilidades apuradas resultaram da avaliai;:ao pela area tecnica quanto a periodicidade, aos perfodos 

de realiza<;ao e aos montantes a despender. Estas responsabilidades foram descontadas pela aplica<;ao das taxas 

de desconto estimadas para cada perfodo com base num "cabaz'' de taxas de juro sem risco, dos pafses da zona 

euro. 

4.S_IMPARIDADE DAS CONT AS A RECEBER 

0 risco de credito dos saldos de contas a receber e avaliado a cada data de reporte, tendo em conta a informa<;ao 

hist6rica do cliente e o seu perfil de risco. As contas a receber sao ajustadas pela avalia<;ao efetuada pela gestao 

dos riscos estimados de cobran<;a existentes a data da demonstrai;:ao da posi<;ao finance ira, os quais poderao 

divergir do risco efetivo a incorrer. 
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S_INFORMA~AO POR SEGMENTOS 

""" RELAT6 RIO DE GESTAO E CONTAS 2015 

0 Grupo ANA identifica dois segmentos operacionais: Aeroportos e Handling. 

2015 

Aeroportos Handling Nao alocado Grupo ANA 

Presta~ao de Servi~os 

Avia~ao 325.872 58.565 384.437 

Segura n~a 47.714 47.714 

Passageiros de Mobilidade Reduzida 8.772 8.772 

Nao Avia~ao 147.477 (3) 147.474 

Contratos de constru~ao 18.993 121 19.114 

lncentivos ao trafego (20.068) (20.068) 

Outros Reditos e Proveitos Operacionais 2.032 155 1.055 3.242 

Custos Operacionais (162.922) (53.726) (52.002) (268.650) 

Subsfdios ao lnvestimento 3.881 3.881 

Amortiza~oes e deprecia~oes (103.786) (1.345) (5.840) {110.971) 

Resultado Operacional 267.965 3.649 (56.669) 214.945 

Custos de Financiamento (73.192) 

Participa~ao nos Resultados de Assoc. 14 

Outros Resultados Financeiros (973) 

lmposto sobre o Rendimento (39.625) 

Resultado das Atividades 101.169 

Resultado Lfquido 101.169 

Ativos e lnvestimento 

Ativos Fixos Tangfvei s 311.498 2.746 5.907 320.151 

Direito de Concessao 1.679.431 103.072 1.782.503 

Outros Ativos lntangfveis 322 1.767 2.089 

lnvestimento em Ativos 37.553 948 1.402 39.903 
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2014 

Aeroportos Handling Nao alocado Grupo ANA 

Presta~ao de Servi~os 

Avia~ao 279.270 54.751 334.021 

Segura n~a 45.953 45.953 

Passageiros de Mobilidade Reduzida 8.516 8.516 

Nao Avia~ao 132.400 132.400 

Contratos de constru~ao 10.025 10.025 

Incenti ves ao trafego (10.862) (10.862) 

Outros Reditos e Proveitos Operacionai s 4.163 285 1.996 6.444 

Custos Operacionais (150.504) (47.737) (46.575) (244.816) 

Subsidies ao lnvestimento 3.889 3.889 

Amortiza~6es e deprecia~6es (114.229) (1.238) (4.356) (119.823) 

Resultado Operacional 208.621 6.062 (48.935) 165.747 

Custos de Financiamento (92.786) 

Partici pa~ao nos Resultados de Assoc. 14 

Outros Resultados Finance i ros (1.015) 

lmposto sobre o Rendimento (21.333) 

Resultado das Atividades 50.627 

Resultado Uquido 50.627 

Ativos e lnvestimento 

Ativos Fixes Tangfveis 359.172 3.158 6.840 369.170 

Dire ito de Concessa o 1.792.921 8.628 1.801.549 

Outros Ativos lntangfveis 572 3.326 3.898 

lnvestimento em Ativos 26.038 1.429 1.541 29.008 
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6_ATIVOS FIXOS TANGIVEIS 

'"'" RELAT6RIO DE GESTAO E CONTAS 2015 

ANA, S.A. GRUPO ANA 

Total Dominiais Patrimoniais Curso Adiantamentos Total 

Valor Bruto 

1.067.211 Sa l do e m 01-ja n-2015 336.400 745.080 9.106 1.090.586 

15.661 Aumentos 1.868 14.330 412 16.610 

867 Cap ita li za,ao t raba lhos 867 867 

4.908 Tra nsfe rencias 2.302 13.063 (10.241) (91) 5.033 

(2.913) Abates (44) (2 .870) (2.914) 

(351) Aliena,oes (405) (405 ) 

1.085.383 Sa ldo em 31-dez-2015 338.658 756.736 14.062 321 1.109.777 

Depree. Acumuladas 

701.198 Sa l do em 01-ja n-2015 205.768 515.648 721.416 

70.083 Refor,o 14.702 56.726 71.428 

(45) Tra nsfere ncias 94 94 

(2.908) Abates (44) (2.864) (2.908) 

(350) Aliena,oes (404) (404) 

767.978 Sa ldo em 31-dez-2015 220.426 569.200 789.626 

Va lor Liquide 

366.013 Sa l do em 01-jan-2015 130.632 229.432 9.106 369.170 

317.405 Sal do em 31-dez-2015 118.232 187.536 14.062 321 320.151 

Os investimentos efetuados em 2015 referem-se, essencia lmente, a substituic;:ao da sinalizac;:ao luminosa da pista 

03-21 e a aquisic;:ao de equipamentos relacionados com a ampliac;:ao dos terminais de bagagens do sistema de 

tratamento de bagagem do novo Busgate Norte, ambos realizados no aeroporto de Lisboa. 

i ~~ 
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ANA, S.A. GRUPO ANA 

Total Dominiais Patrimoniais Curso Adiantamentos Total 

Va lor Bruto 

259.107 Sa ldo em 01-jan-2014 197.352 100.179 2.545 23 300.099 

12.181 Aumentos 3.350 1.956 8.373 13.679 

506 Capi taliza,ao trabalhos 506 506 

712.007 Transfere ncias 135.698 643.895 (2.318) (23) 777.252 

84.038 Fusao ANAM 

(617) Abates (713) (713) 

(12) Aliena,oes (237) (237) 

1.067.210 Sa ld o em 31-dez-2014 336.400 745.080 9.106 1.090.586 

Depree. Acumuladas 

170.631 Sa ldo em 01-ja n-2014 120.526 84.086 204.612 

77.158 Refo r,o 14.820 64.467 79.287 

394.509 Transferencias 70.422 368.045 438.467 

59.528 Fusao ANAM 

(617) Abates (713 ) (713) 

(12) Aliena,oes (237) (237) 

701.197 Sa ldo em 31-dez-2014 205.768 515.648 721.416 

Valor Uquido 

88.476 Sa l d o em 01-jan-2014 76.826 16.093 2.545 23 95.487 

366.013 Sa ldo em 31-dez-2014 130.632 229.432 9.106 369.170 

Nota : A rubrica de transferencias inclui os bens m6veis da concessao em resultado do efeito da altera~ao da aplica~ao pratica 

da IFRIC 12, explicada na nota 2.6. 

Os investimentos efetuados em 2014 referem-se, essencialmente, a ampliac;:ao dos terminais de bagagens do 

sistema de tratamento bagagem do novo Busgate Norte ea aquisic;:ao de equipamentos relacionados com o HBS, 

ambos rea lizados no aeroporto de Lisboa. 

Os bens do ativo fixo tangfvel, adquiridos pelo Grupo mediante contratos de locac;:ao financeira, tern o seguinte 

valor lfquido em 31 de dezembro de 2015: 

Equipamento basico 

Equipa men to de t ransp orte 

Equipamento adm in i strative 

Software 

Custo Deprecia~oes Valor liquido 

44 

203 

3.575 

148 

3.970 

68 

44 

203 

2.469 

76 

2.792 

1.106 
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De acordo com a polftica descrita no ponto 2.6, foram capitalizados no ativo tangfvel os custos diretos 

relacionados com as areas t ecnicas envolvidas na constru~ao dos ativos do Grupo no exercfcio de 2015. 

Os valores capitalizados tern a seguinte natureza: 

Me rca dorias Vendidas e Materias Consumidas 

Fornecimentos e Servic;:os Externos 

Gastos com o Pessoa I 

2015 2014 

4 

68 

795 

867 

1 

42 

463 

506 

7 _DIREITO DE CONCESSAO E OUTROS ATIVOS INTANGIVEIS 

Os va lores registados na rubrica de direito de concessao referem-se aos montantes investidos por contrapartida 

da gestao/ explora~ao da rede de aeroportos nacionais atribufdos nos contratos de concessao. 

Os valores referentes ao direito de concessao ea outros ativos intangfveis tern o seguinte detalhe: 

ANA, S.A. GRUPO ANA 

Oireito Outros Direito concessao Outros 

concessao ativos intangiveis Ativos Subsid1os Ad1antamentos Em curso Valor Uquido at1vos mtangfveis 

Valor Bruto 

2.285.730 29.394 Saldo e m 01-jan-2015 2.543.658 (270.835) 42 12.865 2.285.730 29.394 

22.830 9 Aumentos 22.830 22.830 

(5.549) 333 TransferE!nda 11.025 (1.007) (24) (15.543) (5.549) 333 

98 Capitafizatao juros 98 98 

(531) Aba tes (531) 

2.303.109 29.205 Saide e m 31-dez-2015 2.554.683 (271.842) 18 20.250 2.303.109 29.205 

Amort. Acumuladas 

484.181 25.496 Saldo em 01-jan-2015 587.016 (102.835) 484.181 25.496 

37.419 2.118 Refor(:OS 40.923 (3.504) 37.419 2.118 

(994) 33 Transferencias 12 (1.006) (994) 33 

(531) Abates (531) 

520.606 27.116 Saldo em 31-dez-2015 627.951 (107.345) 520.606 27.116 

Valor Liquide 

1.801.549 3.898 Sa l do em Ol-jan-2015 1.956.642 (168.000) 42 12.865 1.801.549 3.898 

1.782.503 2.089 Sal do em 31-dez-2015 1.926.732 (164.497) 18 20.250 1.782.503 2.089 

Os investimentos efetuados em 2015 referem-se, essencialmente: (i) a reformula~ao das areas comerciais e de 

servi~os dos Pisos 2, 4, 5 e .6 (Food Court, Raio-x Centralizado e Dutty Free) no aeroporto de Lisboa; (ii) a expansao 

da sala F e novas liga~oes a ant iga sala de recolha de bagagens, no aeroporto de Lisboa; e (iii) a amplia~ao e 

remodela~ao da aerogare do aeroporto de Faro. 
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ANA, S.A. GRUPO ANA 

DireJto Outros D1reito concessao Outros 

concessao ativos intangiveis Ativos Subsidios Ad1antamentos Em curso Valor Uquido at1vos intangfveis 

Valor Bruto 

2.676.655 17.911 Saldo em Ol-jan-2014 3.272.021 (342.240) 1.181 48.792 2.979.754 18.642 

17.505 Aumentos 3 60 17.779 17.842 

(679.088) 11.253 Transferencia (718.681) 70.531 (1.199) (53.795) (703.144) 10.761 

89 Ca pita I izat:io juros 89 89 

279.376 230 Fusao ANAM 

(8.807) Abates (9.685) 874 (8.811) (9) 

2.285.730 29.394 Saldo em 31-dez-2014 2.543.658 (270.835) 42 12.865 2.285.730 29.394 

Amort. Acumuladas 

721.671 16.859 Saide em Ol-jan -2014 998.657 (147.229) 851.428 17.590 

34.997 2.742 Refon;os 41.410 (3.762) 37.648 2.742 

(380.276) 5.665 Transferencias (443.645) 47.338 (396.307) 5.173 

116.373 230 Fusao ANAM 

(8.584) Abates (9.406) 818 (8.588) (9) 

484.181 25.496 Saide em 31-dez-2014 587.016 (102.835) 484.181 25.496 

Valor Liquide 

1.954.984 1.052 Saide em Ol-jan-2014 2.273.364 (195.011) 1.181 48.792 2.128.326 1.052 

1.801.549 3.898 Saide em 31-dez-2014 1.956.642 (168.000) 42 12.865 1.801.549 3.898 

Nota: A rubrica de transferencias inclui os bens m6veis da concessao em resultado do efeito da alterac;:ao da aplicac;:ao pratica 

da IFRIC 12, explicada na nota 2.6. 

Do total do investimento de expansao realizado pelo Grupo no exercicio de 2014, destaca-se a empreitada de 

constrw;:ao do Busgate Norte - amplia~ao de terminais de bagagens e a reformula~ao das areas comerciais e 

servi~os dos Pisos 2, 4, 5 e 6, no aeroporto de Lisboa. 

As amortiza~oes do perfodo foram calculadas pelo metodo da linha reta pelo prazo da concessao. 

8 GOODWILL 

0 goodwill resume-se da seguinte forma: 

2015 2014 

Aquisic;:ao de 40% da Portway em 2006 1.430 1.430 

1.430 1.430 

0 goodwill apurado com a aquisi~ao da Portway, S.A. foi gerado em janeiro de 2006, data em que a ANA, S.A. 

adquiriu a totalidade da participa~ao que a Fraport detinha naquela empresa, ficando assim como seu unico 

acionista. A participa~ao de capital adquirida, 40%, foi avaliada em 2.704 milhares de euros, valor entregue em 

numerario pela ANA, S.A.. Tendo em considera~ao os capitais pr6prios da Portway, S.A. a 1 de janeiro de 2006, 

foi apurado um goodwill no montante de 1.430 mil hares de euros. 
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Conforme polftica definida pela Gestao, no final do ano foi realizado o teste de imparidade a este goodwill. 

Relativamente a este teste de imparidade apresentamos os principais pressupostos: 

DETERMINA~AO DO VALOR RECUPERAVEL 

0 valor recuperavel foi determinado pelo valor de uso dada a inexistencia de um justo valor determinado nos 

termos previstos na IAS 36. 

Os pressupostos considerados tern origem no piano da Portway para o perfodo de 2015 a 2016. Para o perfodo 

posterior ate ao termo da concessao (2017 - 2062) foi considerada uma previsao de acordo com a formula de 

uma razao geometrica, de termos crescentes e razao constante de 0,5%. 

A taxa de desconto utilizada foi de 11,16%. 

Nao foi identificada uma perda por imparidade. 

ANALISE DE SENSIBILIDADE AOS PRESSUPOSTOS UTILIZADOS 

Foram efetuadas analises de sensibilidade que ponderaram as condic;:5es atualmente prevalecentes nos 

mercados financeiros, a situac;:ao do mercado portugues de ground handling, bem como a posic;:ao competitiva 

da Portway, S.A.. 

Do teste de sensibilidade realizado nao resultou qualquer perda potencial de imparidade. 

9_1NVESTIMENTOS EM SUBSIDIARIAS 

d % Capital 
See 

Detida Social 

Portway- Handling de Portugal, S.A. Lis boa 100 4.500 

Os investimentos em subsidiarias apresentam a seguinte decomposic;:ao: 

ANA,S.A. 

2015 2014 

Subsi diaria 

Portway- Handling de Po'rtugal, S.A. 4.574 17.074 

4.574 17.074 
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Os movimentos ocorridos na rubrica de lnvestimentos em Subsidiarias foram os segu intes: 

ANAM Partway Total 

1 de janeiro 2014 116.886 18.274 135.160 

Realizac;ao do aumento de capital 50.000 50.000 

Fusao da ANAM (166.886) (166.886) 

Reembolso das prestac;oes suplementares (1.200) {1.200) 

31 de dezembro 2014 17.074 17.074 

Reduc;ao do capital {12.500) (12.500) 

31 de dezembro 2015 4.574 4.574 

lO_ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS POR CATEGORIA 

A decomposic;:ao de ativos e passivos financeiros do Grupo por categoria ea seguinte: 

. Ativos a justo Passives de 
2015 Creditos e valores At1vos dispomvets valor par via de cobertura ao justo Outros passives At1vos/ Passivos Total 

a receber para venda resultados valor financeiros nao finance1ros 

Ativos 

lnvestimento s Financeiros 677 686 

ln strumentos Derivados 66 66 

Clientes e Out. Contas a Rec. 110.902 110.902 

Outros Ati VOS 10.787 10.787 . 

Caixa e Equiv. de Caixa 139.741 139.741 

250.643 677 75 10.787 262.182 

Passives 

Emprestimos Obtidos 1.589.825 1.589.825 

lnstrumentos Derivados 3.547 3.547 

Fornec. e Out. Contas a Pag. 38.337 38.337 

Outros Passives 199.147 199.147 

3.547 1.628.162 199.147 1.830.856 
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. • Ativos a justo Pass1vos de . . 
2014 Cre'ditos e valores At1vos d1sponiveis valor or via de cobertura ao ·usto Outros pass1vos At~vos/ Pass1vos Total 

a receber para venda res~tados valor J fmanceiros nao financeiros 

Ativos 

lnves timentos Finance iros 779 780 

Clientes e Out. Contas a Rec. 147.447 147.447 

Outros Ativos 12.722 12.722 

Caixa e Equiv. de Caixa 7.580 7.580 

155.027 779 12.722 168.529 

Passivos 

Emprestimos Obtidos 1.668.274 1.668.274 

lnstrumentos Derivados 4.238 4.238 

Fornec. e Out. Contas a Pag. 35.329 35.329 

Outros Pa ss ives 235.648 235.648 

4.238 1.703.603 235.648 1.943.489 

A hierarquia do justo valor utilizada na mensurac;:ao de ativos e passives financeiros do Grupo (Nota 2.21) e a 

seguinte: 

2015 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Total 

Ativos financeiros 

Ativos financ. ao justo valor porvia de resultados 

Ativos financeiros disponiveis para venda (ll 

Ativos financeiros de cobertura 

Passives financeiros 

Passives financeiros de cobe rtura 

9 

9 

677 

66 

66 677 

(3.547) 

(3.547) 

9 

677 

66 

752 

(3.547) 

(3.547) 

(1) As divulga~oes exigidas para os ativos mensuraveis ao j usto valor de nivel 3 es tao incluidas na nota 11 - lnvestimentos Financeiros 

2014 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Total 

Ativos financeiros 

Ativos financ. ao justo valor porvia de res ul tados 

Ati vos financei ros disponiveis para vend a Ill 

Pass ives financeiros 

Passives f inancei ros de cobertu ra 

1 

1 

779 

779 

(4.238) 

(4.238) 

1 

779 

780 

(4.238) 

(4.238) 

(l)As divulga~oes exigidas para os ativos mensuraveis ao justo valor de nivel 3 es tao incluidas na nota 11-lnvestimentos Financeiros 
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ll_lNVESTIMENTOS FINANCEIROS 

Ativos disponfveis para venda 

Participai;:5es de capital - Futuro 

Ativos fi na nee i ros a o justo valor via res ulta dos 

Outros - Fundo de Reserva 

FUTURO 

2015 2014 

677 779 

9 1 

686 780 

Os Ativos disponfveis para vend a respeitam a participac;:ao de 3,89% no cap ita l da Futuro - Sociedade Gestora de 

Fundos de Pens5es, S.A. . 

0 justo valor da participac;:ao na Futuro e estimado com base no metodo de discounted cash flow, considerando 

o crescimento do cash flow liberto em 0,5% ate a maturidade, atua lizado ao custo de oportunidade do capital 

(6,39%) . 

Futuro 

Sal do em 1 de janeiro de 2014 587 

Variai;:ao do justo valor 192 

Sal do em 31 de dezembro de 2014 779 

Variai;:ao do justo valor (102) 

Saldo em 31 de dezembro de 2015 677 

Da analise de sensibilidade realizada ao justo valor, fazendo variar a taxa de crescimento mais 10 p.b. e menos 

10 p.b. e o custo de capital mais 100 p.b. e menos 100 p.b., obtivemos os seguintes resultados: 
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FUNDO DE RESERVA 

"" ,i RELAT6RIO DE GESTAO E CONTAS 2015 

Os Ativos financeiros ao justo valor atraves de resultados respeitam unicamente ao Fundo de Reserva. 0 Fundo 

de Reserva corresponde ao overfunding existente no Fundo de Pensoes - ANA Complementos (beneffcio 

definido). 

0 justo valor destes investimentos e apurado com base na cota~ao de mercado. 

Fundo de Reserva 

Sal do em 1 de janeiro de 2014 

Varia<;ao do justo valor 1 

Saldo em 31 de dezembro de 2014 1 

Varia<;ao do justo valor 8 

Saldo em 31 de dezembro de 2015 9 

12_1NSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVADOS ATIVOS 

0 Grupo ANA contratou em 2015 um instrumento financeiro derivado com um notional de 14 milhoes de euros 

sobre a taxa de juro. 

Este derivado foi designado numa rela~ao de cobertura do justo valor da dfvida. 0 objetivo e efetuar a cobertu ra 

do risco associado a contrata~ao da taxa de juro do financiamento do BEi, ap6s a sua revisao para uma taxa fixa 

revisfvel, cobrindo a variabilidade do justo valor da dfvida. 

De seguida, apresentam-se as principais condi~oes do instrumento coberto e do instrumento de cobertura: 

INSTRUMENTO COBERTO 

Fluxos de caixa do financiamento contra fdo com o BEi: 

Notional 

Data de emissao 

Data de maturidade 

Taxa de juro 

Datas de liquida~ao 

14 mil hoes de euros 

15 de setembro de 2015 

15 de setembro de 2020 

0,357% efetiva mensal 

·na maturidade 
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INSTRUMENTO DE COBERTURA 

A ANA, S.A. negociou um Swap de taxa de juro com as seguintes caracterfsticas: 

Tipo 

Contra pa rte 

Notional 

Data de transai;:ao 

Data de infcio 

Interest Rate Swap 

Banco Santander Totta 

14 milh6es de euros (amortising) 

7 de agosto de 2015 

15 de setembro de 2015 

15 de setembro de 2020 Data de maturidade 

Underlying ANA, S.A. recebe 0,357% efetiva mensal, paga Euribor 3M + 0,121% (a partir de 15 

dezembro de 2015) 

TESTES DE EFICACIA 

Para efeitos de teste de eficacia, e usado o dollar offset method cumulative . 

0 teste e realizado a cada data de reporte . 

0 movimento registado no ano foi o seguinte : 

Designados coma cobertura de fluxos de caixa 

Swap taxa de juro 

Total de derivados 

2015 

Notional Justo valor 

14.063 66 

14.063 66 

13_D1VIDAS A RECEBER COMERCIAIS E OUTRAS - NAO CORRENTES 

ANA, S.A. Grupo ANA 

2015 2014 2015 2014 

26 

1.091 

1.117 

1.140 Subsfdios a Receber 

28 Garantias Prestadas a Terceiros 

1.612 Paga me ntos a nteci pad os 

, 2.780 
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A rubrica pagamentos antecipados respeita ao imposto de selo pago sobre a garantia bancaria prestada ao 

Estado Portugues, no ambito do contrato de concessao, e a um contrato de fi nanciamento. 0 custo sera 

reconhecido ao longo do perfodo do contrato de concessao (ate dezembro de 2062) e do contrato de 

financiamento (ate julho de 2022), respetivamente. 

14_ATIVOS E PASSIVOS POR IMPOSTOS DIFERIDOS 

Para efeitos de apuramento dos ativos e passivos por impostos diferidos foram utilizadas as seguintes taxas de 

imposto: 

2015 2014 

ANA 

Prejufzos fi sea is recu pe rave is 

Portway 

28,84% 

21,00% 

24,24% 

27,97% 

21,00% 

30,00% 

Em 2015, as taxas consideradas para o calculo dos impostos diferidos consideram a taxa de IRC estimada para 

2016. 

A ANA, S.A., conforme legalmente previsto, utilizou em 2014 os prejufzos fiscais da extinta ANAM, S.A.. 

Os prejufzos fiscais reportaveis, ate 31 de dezembro de 2015, aguardam diferimento no ambito de um processo 

em curso com a Autoridade Tributaria. 

• 1 Prejuizos fiscais Movimentos do exercicio Prejuizos fiscais 
Recuperave 

Ano t. reportaveis em A' t t Utiliza!;aO pela reportaveis em 
a e 1us amen os 

31 dezembro 2014 ANAM 31 dezembro 2015 

2009 2015 2.934 (567) 2.367 

2.934 (567) 2.367 

• Movimentos do exercicio . 
Prejuizos fiscais Preju1zos fiscais 

Recuperavel • . . . 
Ano • reportave1s em Utilizarao pela Utiliza!;ao pela reportave1s em ate Y 

2008 

2009 

2014 

2015 

31 dezembro 2013 ANA ANAM 31 dezembro 2014 

10.265 

8.559 

18.824 

77 

(2.249) 

(5.625) 

(7.874) 

(8.016) 

(8.016) 

2.934 

2.934 
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Os movimentos ocorridos nas rubricas de impostos diferidos, na ANA, S.A. e no Grupo detalham-se como se 

segue: 

GRUPO ANA 

2014 Movlmentos 2015 2015 

Transfel'encla lmpacto em Resultados lmpacto em Capital Pr6pno 

Base lmposto Taw:a Base tmposto Altera~o Mov Altera~ao Mov Base Impasto 
diferido diferido taxa Resultados tau Cap Pr6pno d1ferido 

Ativos por lmpostos Diferidos 

ProvisOes nao aceites fiscalmente 4.504 1.261 28,84% 39 70 4.747 1.370 

Beneffcios de Reforma 5.209 1.457 28,84% 45 5.209 1.502 

Beneficios de Reforma 1.366 382 28,84% (343) 11 343 1.366 394 

lnstrumentos Derivados 4.237 1.185 28,84% 37 (199) 3.547 1.023 

Prej uizos Fiscais Recuperclveis 2.934 615 21,00% (567) (119) 2.367 496 

Resp. contratuais- Concessao 123.904 34.656 28,84% 1.078 (3.082) 113.217 32.652 

Total ANA 142.154 39.556 (567) 1.163 (3.474) 48 144 130.453 37.437 

Ativos intangiveis 24 24,24% (7) 

ProvisOes nao aceites fi scalmente 10 24,24% 127 37 130 

Total Filiais 34 10 120 37 130 

142.188 39.566 (567) 1.163 (3.354) 48 144 130.490 37.567 

Passives por lmpostos Diferidos 

Reavaliat;Oes de Ativos imobiliz. 4.273 1.195 28,84% 37 17 4.332 1.249 

lnstrumentos Derivados 28,84% 40 139 40 

Ativos Financeiros 693 194 28,84% (29) 599 173 

Total ANA 4.966 1.389 37 59 (29) 5.070 1.462 

ANA-Ativos por lmpostos Diferido s 137.188 38.167 (567) 1.126 (3.533) 42 173 125.383 35.975 

Grupo ANA- Ativos por lmpostos Oiferidos 137.222 38.177 (567) 1.126 (3.413) 42 173 125.420 36.105 

GRUPO ANA 

ZOl3 Mov1mentos 2014 2014 

fus5o Tr.msfer~ni:1a tmpatto em Resultados hnpacto em Capital Pr6pno 

lmposto Impasto lmp05,to Altera,io M1W Altera'10 MOIi lmposto 
ease d1ferldo Tu.a ease d1fcrldo ease dtferido taK.i, Resultados tu.a Cap: Pr6prio ease dlferido 

Ativos por Impastos Diferidos 

Provisciesnilioaceltesfisi:almente 4.322 1.265 27.97% (55) 1.261 

ProvisOes n5o aceites fiscalmente 19 27,97% 15) 

BeneficiosdeReforma 5.209 1.524 27,97% {67) 5.209 1.4S7 

BeneficiosdeReforma 27,97% 1.353 (164) 178 (57) "' 61 1.366 382 

lnstrumentos Oerivados 2.903 849 27,97% (31) (47) 16) 420 4.237 1.185 

Prejufzos Fiscais Recuper.iveis 21,00% 7.293 1.677 (146) (916) 2.934 615 

Resp. contratuais- Concessio 102.797 30.068 27,97% 25.658 6.707 (846! (1.273) 123.904 34.656 

Total ANA 115.250 33.711 32.958 8.386 1.353 (164) (967) (2.249) 358 "1 142.154 39.556 

Ativos tangiveis " 26,77% 17) 

Provislles niloaceites fiscalmente 120 32 26,61% 17) (2) (30) 

PrejuilosFiscaisRecuper;heis 10.662 2.452 23,00% (7.293) (1.677) (775) 

Resp.contratuais - Concesslio 24.476 6.552 26,61% (25.658) (6.707) (39) 194 

Ativos intangfveis 3l 30,00% (2) " ProvisOes n5oaceites fisca l mente 30,00% 10 

Total Filia is 35.313 9.052 (32.958) (8.386) (39) (617) 10 

150.563 42.763 1.353 (164) (1.006) (2.866) 358 '81 142.188 39.566 

Passivos porlmpostos Diferidos 

Reavalia~Oes de Ativos imobiliz. 4.563 1.335 27,97% (59) (81) 4.273 1.195 

BeneficiosdeReforma 559 163 27,97% (559) (163) 

Ativos Financeiros 500 146 27,97% 16) 54 693 194 

Trans i ~lio fiscal 4.351 1.273 29,25% (1.273) (1 

Total ANA 9.973 2.917 (559) (163) {59) (1.354) 16) 54 4.965 1.389 

Transl~:io fiscal 2.071 554 26,77% 

Total Filia is 2.071 554 l 

12.044 3.471 (560) (163) (59) (1.354) (6! 54 4.965 1.389 

ANA- Ativos por lmpostos Oiferidos 105.277 30.794 32.958 8.386 l.912 (1) 1908) {895) "' 427 137.188 38.167 

Grupo ANA-Ativos por lmpostos Dife ri dos 138.519 39.292 1.913 !1! j947! !1.512! "' 427 137.223 38.177 
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lS_INVENTARIOS 

ANA, S.A. Grupo ANA 

2015 2014 2015 2014 

56 

273 

329 

59 

258 

317 

(1) 

Merca dori as 

Mat. Primas, Subsidiarias e de Consumo 

Perdas por lmparidade de Mat. de Consumo 

669 

273 

942 

633 

257 

890 

(1) 

329 316 942 889 

16_D1VIDAS A RECEBER COMERCIAIS E OUTRAS - CORRENTES 

ANA, S.A. GRUPO ANA 

2015 2014 2015 2014 

106.317 76.520 Cl ientes 113.766 84.194 

25 687 IVA a Recupera r 780 1.750 

11.177 9.968 Dev. Diversos e outros Va lores a Receber 11.407 10.608 

7.339 6.389 Acrescimo de Rend-imentos 6.043 6.422 

2.392 3.384 Pagamentos Antecipados 3.132 4.168 

127.250 96.948 135.128 107.142 

{8.714) {8.807) Perdas por lmparidade de Dfv. de Clie ntes {10.618) {10.688) 

(3.938) {2.839) Perdas por lmparidade de Div. de Terceiros {3.938) {2.839) 

(12.652) {11.646) (14.556) {13.527) 

114.598 85.302 120.572 93.615 

0 valor contabilfstico deduzido das perdas de imparidade das dfvidas comerciais a receber aproxima-se do seu 

justo valor. 

O aumento da dfvida de cl ientes em 2015 e consequencia, maioritariamente, da reestruturac;:ao financeira em 

curso em dois importantes clientes da ANA, S.A., cuja concretizac;:ao se espera que venha a ser conclufda em 

2016. 

Na rubrica de devedores diversos e outros valores a receber estao inclufdos cerca de 3,1 milhoes de euros 

relativos a taxa de seguranc;:a. Este valor prende-se com o facto da ANAC, ao abrigo do n.9 5, do art.9 39 do Dec. 

Lei n.9 72-A/ 2010, de 18 de jun ho, ter procedido a cativac;:ao do montante em referencia. No entanto, de acordo 

com o n.9 6 do mesmo artigo, as verbas cativas poderao ser descativadas e utilizadas mediante despacho do 

membro do Governo responsavel pela area das financ;:as, pelo que se procedeu ao seu registo nesta rubrica. 

A rubrica de acrescimo de rendimentos inclui, entre outros, os valores relativos a taxa de seguranc;:a a receber da 

ANAC. 0 saldo no fi nal de 2015 ascende a 4,1 mil hoes de euros. 
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Os montantes em referencia respeitam a receitas relativas a taxa de seguran~a referentes ao ultimo trimestre 

de 2013 cobradas pela ANAC e ainda nao transferidas. 

A rubrica de pagamentos antecipados esta relacionada, essencialmente, com os fornecimentos e servi~os 

externos cujo pagamento ja ocorreu, mas o seu custo ainda nao se efetivou por respeita r a perfodos 

subsequentes. 

A antigu idade dos valores a receber no Grupo ea seguinte: 

Mora s/lmparidade 
2015 Nao vencido Em lmparidade 

O - 6 meses 6 - 12 meses > 12 meses 

Cl i entes c/ c 

Outros Devedores 

37.524 

1.547 

42.448 

2.023 

A gestao de risco de credito segue o definido na nota 3.1. 

17 _PERDAS POR IMPARIDADE DE ATIVOS 

6.538 

37 

16.638 

3.862 

10.618 

3.938 

As Perdas por lmparidade apuradas no exercfcio foram reconhecidas como gastos na demonstra~ao dos 

resultados . Da mesma forma, a reversao de Perdas de lmparidade foi reconhecida como rendimento na 

demonstra~ao dos resultados . 

Os movimentos registados nas rubricas de Perdas por lmparidade foram os seguintes : 

2015 

Saldo lnicial Aumento Reversao Saldo final 

Perdas porlmparidade de Dfvidas de Clientes 

ANA, S.A. 8.807 803 896 8.714 

Restantes valores do Grupo e Ajustam . de Consolida~ao 1.881 41 17 1.905 

10.688 844 913 10.619 

Perdas por lmparidade de Dfvidas de Outros Terceiros 

ANA, S.A. 2.839 1.149 50 3.938 

Restantes valores do Grupo e Ajustam. de Consolida~ao 

2.839 1.149 50 3.938 

Perdas por lmparidade de lnventarios 

Materiais de Consumo 1 1 
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0 aumento verificado nas perdas por imparidade em 2015 respeita, principalmente, a juros de mora debitados 

em a nos anteriores a entidades terceiras, por atrasos de pagamentos. 

2014 

Saldo Initial Fusao ANAM Aumento Reversao Saldo final 

Pe rdas por lmparidade de Divi das de Cl ientes 

ANA, S.A. 7.667 1.767 627 8.807 

Res tantes va l o res do Gru po e Ajus tam. de Cons o lida,ao 3.692 (1.767) 44 1.881 

11.359 671 10.688 

Perda s por lmpa ridade de Dividas de Outros Terceiros 

ANA, S.A. 2.998 159 2.839 

Resta ntes va l ores do Gru po e Ajustam. de Consol ida<;ao (6) (6) 

2.992 153 2.839 

Perdas po r lmpa ridade de lnventa rios 

Mate ri a i s de Consume 1 

Perdas por l mpa ri dade de lnves t im. Financeiros 

Ati vos Fina nce iros ao Justo Va l or 19 19 

14.371 • • 843 13.528 

A reversao nas perdas por imparidade verificada em 2014 resulta principalmente do recebimento parcial de dois 

client es do negocio rent-a-car, cuja imparidade tinha sido constitufda em 2013. 

18_0BRIGA<;OES COM BENEFICIOS DE REFORMA 

Estas obriga~oes respeitam apenas a ANA, S.A., tal coma referido na nota 2.16. 0 Fundo de Pensoes 

Complementar tern associados dois pianos, um dos quais de beneffcio definido. 

PLANO DE BENEFICIO DEFINIDO 

Para o apuramento das responsabilidades com servi~os passados do Plano de Beneffcio Definido, que abrange 

apenas uma popula~ao de pensionistas, sao efetuados calcu los atuariais, utilizando o metodo das rendas 

vitalfcias imediatas. 

Os pressupostos atuariais utilizados no apuramento das responsabilidades com servi~os passados do Plano de 

Beneffcio Definido foram os seguintes: 

Tabua de Mo rta l i dade 

Ta xa te en i ca 

Taxa de cresci me nto da p~nsao (CGA) 

Ta xa de crescimento da pensa o (SS) 

2015 2014 

TV (88/ 90) 

2,10% 

1,50% 

1,50% 

81 
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Com base nos estudos atuariais, foram apurados os seguintes valores: 

2015 2014 2013 2012 2011 

3.913 

4.995 

Patrim6nio do Fundo 

Responsabilidades com o piano 

(lnsuficiencia)/ Excesso (1.082) 

0 Fundo apresenta deficit de financiamento. 

4.345 

4.238 

107 

4.418 

4.106 

312 

4.510 

4.448 

62 

4.192 

3.801 

391 

Efetuando uma analise de sensibilidade para os valores a 31 de dezembro de 2015, fazendovariar a taxa tecnica 

mais 25 p.b. e menos 25 p.b., os resultados atuariais sao os seguintes: 

Taxa tecnica 1,85% 2,35% 

Patrim6nio do Fundo 

Responsabilidades com o piano 

(lnsuficiencia)/ Excesso 

3.819 

5.099 

(1.280) 

4.006 

4.894 

(888) 

0 patrim6nio do Fundo evidencia o seguinte peso medio, por classe de ativo financeiro : 

2015 2014 

A~6es 15,62% 16,66% 

Obriga~6es 67,61% 71,00% 

lmobiliario 11,87% 13,99% 

Outros Fundos 12,09% 5,95% 

Liquidez (6,79)% (5,11)% 

Outros (0,40)% (2,49)% 

100% 100% 

A rubrica Outros inclui ganhos/ perdas cambiais, comissoes, impostos e ganhos nao atribufveis. 

A analise da composic;:ao da carteira permite concluir que existe uma diversificac;:ao adequada face aos varios 

produtos financeiros e em concordancia com as necessidades de liquidez para pagamento de pensoes. 

Os movimentos ocorridos no patrim6nio do fundo foram os seguintes: 

2015 2014 

Sa i de inicia l 4.345 4.418 

Reclassifica~ao de Abertura (72) 14 

Pens6es pagas (422) (363) 
Rendimento do fundo 62 276 

Saide final 3.913 4.345 
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Os movimentos ocorridos nas responsabilidades do piano foram os seguintes: 

2015 2014 

Saldo inicial 4.238 4.106 

Juro liquido (ll 93 137 

Remensura~oes - pressupostos financeiros 81 381 

Remensura~oes - ajuste de experiencia 1.005 (23} 

Beneficios pagos (422} (363} 

Sal do final 4.995 4.238 

(1)- Efeito juro lfquido sobre as responsabi lidades do piano a 1 de janeiro 

"'"' RELAT6RIO DE GESTAO E CONTAS 2015 

Os movimentos ocorridos nas responsabilidades do piano - impactos nos gastos com pessoal, demonstra~ao de 

rendimento integral e demonstra~ao da posi~ao financei ra, foram os seguintes: 

Demonstra~ao de Rendimento Demonstra~lio da 

Saide em 1 de janeiro de 2014 

Reel ass ifi ca ~a o de Abe rtura 

Custo do ano 2014 

Juro l iquido 

Remensura~oes 

Retorno dos ativos do piano 

Ganhos I (perdas} varia~ao pressupostos finance i ros 

Ganhos I (perdas} ajuste de experiencia 

Saldo em 31 de dezembro de 2014 

Reclassifica~ao de Abertura 

Custo do a no 2015 

Juro l iquido 

Remensura~oes 

Retorno dos ativos do piano 

Ga nhos I (perda s} va ri a ~a o press upostos fi na ncei ros 

Ganhos I (perdas } ajuste de experiencia 

Saldo em 31 de dezembro de 2015 

83 

Resultados Integral Posi~ao Financeira 

312 

14 

11 
11 

128 

(381} 

23 

(230} 

107 

(72} 

1 

1 

(32} 

(1.086} 

(1.118} 

(1.190} 
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PLANO DE CONTRIBUl~AO DEFINIDA 

0 piano de contribuic;:ao definida abrange t odos os trabalhadores da ANA, S.A., sendo a contribuic;:ao da empresa 

efetuada nas seguintes condic;:oes: 

• 2,8% do salario de referencia, caso o trabalhador nao efetue contribuic;:oes pr6prias; 

• 3,5% do salario de referencia, caso o trabalhador opte por fazer uma contribuic;:ao de, pelo menos, 1%. 

0 valor das contribuic;:oes efetuadas pela ANA, S.A. para este fundo, durante o ano de 2015, ascendeu a 1.804 

milhares de euros (1.607 mil hares em 2014). 

19 IMPOSTO CORRENTE 

ANA, S.A. Grupo ANA 

2015 2014 2015 2014 

37.224 
(6.347) 

(9.159) 

21.718 

(16.887) 

6.057 

18.806 
7.976 

Ativo 

Estimativa de impasto 

Reten~oes efectuadas por te rcei ros 

Pagamentos porconta 

I RC a recupera r 

Passivo 

Estimativa de impasto 

Reten~oes efectuadas porte rcei ros 

Pagamentos por conta 

IRCa pagar 

38.022 
(6.347) 

(10.575) 

21.100 

(18.601) 

6.090 

20.860 
8.349 

Relativamente ao exerdcio de 2015, a ANA, S.A. beneficiou de incentives fiscais para as atividades de 

lnvestigac;:ao e Desenvolvimento (SIFIDE). Na estimativa de imposto foi considerada uma deduc;:ao a coleta no 

montante de 170 milhares de euros, para a qual contribufram despesas de lnvestigac;:ao e Desenvolvimento 

elegfveis num total de 473 milhares de euros. 

Em 2014 este beneffcio traduziu-se numa deduc;:ao a coleta no montante de 212 milhares de euros, (apresentada 

na declarac;:ao modelo 22 referente a 2014) para a qual contribu fram despesas de lnvestigac;:ao e 

Desenvolvimento elegfveis num total de 521 milhares de euros. 
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20_CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 

,a ,a ,a RELAT6RIO DE GESTAO E CONTAS 2015 

A rubrica de Caixa e Equivalentes de caixa apresenta o seguinte detalhe em 31 de dezembro de 2015 e 2014: 

ANA, S.A. Grupo ANA 

2015 2014 2015 2014 

Caixa 

37 32 Nume ra rio 65 58 

Equivalentes de caixa 

1.628 6.644 Dep6sitos bancarios - DO 1.851 7.522 

137.825 63.774 Cash pooling 137.825 63.774 

139.490 70.450 139.741 71.354 

A 31 de dezembro de 2015, o saldo de Caixa e equivalentes de caixa na demonstrac;ao da posic;ao financeira e 
igual ao da demonstrac;ao dos fluxes de caixa. 

21_ CAPITAL SOCIAL 

0 Capital Social e representado por 40.000.000 ac;oes com o valor nominal de 5 euros cada uma, as quais 

revestem forma escritural e seguem o regime das ac;oes nominativas. 0 capital social encontra-se totalmente 

subscrito e realizado. 

Em 31 de dezembro de 2015, a ANA, S.A. era detida em 100% pela VINCI Airports lnternational,S.A .. 

22_RESERVAS 

As Reservas evidenciaram os seguintes movimentos no Grupo: 

Grupo ANA 
L1vres Fusao Total • Saldo em 01 de janeiro de 2014 

Aplicac;ao de Resu ltados 

Fusao da ANAM 

24.412 3.932 28.344 

872 872 

944) (944) 

146.276 146.276 

11.266 11.266 

(71.883) (71.883) 

174.620 

12.138 

(71.883) 

Variac;ao Justo Valor de Ativos e Passives Financeiros -------~~--~~---------------~9~4~4)_ 

25.284 2.988 28.272 157.542 (71.883) 85.659 Sal do em 31 de dezembro de 2014 113.931 

25.284 2.988 28.272 157.542 (71.883) 85.659 Sal do em 01 de janeiro de 2015 113.931 

2.269 2.269 46.081 46.081 Aplicac;ao de Resultados 48.350 

624 624 

450 450 

27.553 4.062 31.615 
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Outros Movi me ntos 624 ~ 

Variac;ao Justo Valor de Ativos e Passives Financeiros -------~~---~ -----------------"45cc.O_ 

Sa l do em 31 de dezembro de 2015 203.623 (71.883) 131.740 163.355 

1~ E8: . 
~ VINCI .,..~ Ji:-
/ AOO,ORTS "'Fr QJ 
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As Reservas Legais incluem as resultantes da aplicac;:ao de Resultados da ANA, S.A. e da Portway, S.A. . 

0 movimento ocorrido nas Reservas Legais decorre da aplicac;:ao de Resultados de 2014, aprovada na Assembleia 

Geralda ANA, S.A., realizada em 13 de maio de 2015, no montante de 2.047 milhares de euros, e 221 milhares 

de euros, referentes a Portway, S.A., conforme decisao da Assembleia Geral de 11 de maio de 2015. 

23_CONCILIA~AO ENTRE O CAPITAL PROPRIO INDIVIDUAL E O CAPITAL PROPRIO 

CONSOLI DADO 

Capital Pr6prio . 'd d Capital Pr6prio 
2015 D1v1 en os RLE , 

antes do RLE apos o RLE 

ANA, S.A. 

Ajustamentos de pre-consolida~ao a) 

lmpacto da Subsidiaria 

439.898 

4.207 

6.525 

450.630 

a) Respeita a nivelamento de sa ldos entre as empresas do Grupo 

{4.207) 

{4.207) 

103.430 

{4.207) 

1.946 

101.169 

543.328 

4.264 

547.592 

2014 Capital Proprio Dividendos Fusao ANAM RLE Capit~I Pr6prio 
antes do RLE apos o RLE 

ANA, S.A. 399.335 40.947 440.282 

Ajusta mentos de pre-consol i da ~a o a) 1.909 (1.909) 

Ajustamentos de consolida~ao b) 30 {30) 

lmpacto das Subsidiarias (57.154) (1.920) 53.980 11.619 6.525 

344.120 (1.920) 53.980 50.627 446.807 

a) Respeita a nivela mentode sa ldos entre as empresas do Grupo 

b) Respeita a elimina,ao de transa,oes 

0 impacto das Subsidiarias tern a seguinte decomposic;:ao: 

0 S Capital Pr6prio * 0 . 'd d Capital Pr6prio 
2 1 RLE IVI en OS , 

antes do RLE apos o RLE 

Portway, S.A. 6.525 1.946 {4.207) 4.264 

6.525 1.946 {4.207) 4.264 

* antes de transa~oes intra-grupo e ap6s ajustamentos de consolida~ao 
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2014 Capital Proprio RLE * Fusao ANAM Dividendos Capit~I Proprio 
antes do RLE apos o RLE 

ANAM, S.A. 

Portway, S.A. 

(61.162) 

4.008 

(57.154) 

7.182 

4.437 

11.619 

* antes de transac;:oes intra-grupo e ap6s ajustamentos de consolidac;:ao 

24 EMPRESTIMOS 

53.980 

(1.920) 6.525 

53.980 (1.920) 6.525 

ANA, S.A. . . _ Grupo ANA 
Emprestimos Nao Correntes 

2015 2014 2015 2014 

1.560.513 

66 

692 

1.638.590 Emprestimos 1.560.513 

66 

692 

1.638.590 

Swap / Fair Value Hedge 

774 Fornecedores- Locac;:ao Financeira 774 

1.561.271 1.639.364 1.561.271 1.639.364 

ANA, S.A. . Grupo ANA 
Emprestimos Correntes 

2015 2014 2015 2014 

28.077 27.934 Empresti mos 28.077 27.934 

6.681 17.421 Emprestimos PORTWAY, S.A. 

477 547 Fornecedores- Locac;:ao Financeira 477 976 

35.235 45.902 28.554 28.910 
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Os Emprestimos tern a seguinte composic;ao: 

Montante em divida 

COntrato Taxa de ML Prazo C Prazo 

'""' RELAT6RIO DE GESTAO E CONTAS 2015 

Justo valor 

Juro 2015 2014 2015 2014 2015 2014 

BEi 97/98 

A+B 
Fixa 2.696 5.374 2.678 2.660 5.289 7.580 

Vari.3vel 499 998 499 499 998 1.496 

C+D 
Fixa 7.724 11.462 3.737 3.657 11.325 14.235 

Variavel 2.D78 3.117 1.039 1.039 3.117 4.157 

E+F 
Fixa 4.988 6.235 1.247 1.247 5.822 6.479 

Varitlve l 4.988 6.235 1.247 1.247 6.235 7.482 ·-------
BEi 02 

Fixa 11.466 48.113 1.210 5.103 12.170 43.126 

Fixa Revisivel 44.000 14.063 5.500 1.563 45.683 15.458 

BEi 02 
Variilvel + Spread Fixo 18.750 20.625 1.875 1.875 20.625 22.500 

Fixa Revisfvel 18.750 20.625 1.875 1.875 19.877 20.165 

BEi 09 Vari.ivel + Sp red Fixo Revisivel 60.000 63.428 3.429 3.429 63.429 66.535 

BEi 98/2000 - 2. Variavel 52.374 56.115 3.741 3.740 56.115 59.856 ·-----------
Emp . Ob rig . 2013/2022 Variilvel 100.000 100.000 100.000 100.000 

Emp. Ob rig . 2013/2022 Variilvel 732.200 782.200 732.200 782.200 

lin ha de Credi to Variiivel 500.000 500.000 500.000 500.000 

1 560 513 1 638.590 28 077 27 934 1 582 885 1 651 269 

0 valor de mercado dos emprestimos de media/ longo prazo do Grupo, contratados a taxa fixa e taxa fixa revisfvel 

e calculado com base nos cash flows futures, descontados as taxas de juros estimadas a media/ longo prazo 

(taxasforward). 

No caso dos emprestimos a taxa fixa revisfvel, considera-se como pressuposto que passarao a taxa variavel no 

pr6ximo perfodo de revisao da taxa . 

No anode 2015, assistiu-se a uma descida generalizada das taxas de juro, em sintonia com as taxas de referencia . 

Em 1 de outubro de 2015, a ANA, S.A. reembolsou antecipadamente 500 obrigac;oes no valor correspondente a 

50 mil hoes de euros no ambito do emprestimo obrigacionista contratado com a VI NCI em 2013. 

Neste mesmo mes, foram prorrogados par quatro anos os prazos de reembolso dos emprestimos contratados 

com a VINCI (emprestimo obrigacionista e credit agreement), passando as datas de vencimento para 31 de julho 

de 2022. 

Em jun ho de 2015 foi revista a taxa de juro do 19 desembolso do contrato de financiamento BEi 02 - tranche Al, 

tendo sido alterado o regime de juro para taxa variavel. Para efeitos da cobertura de risco de taxa de juro deste 

desembolso foi negociado, em simultaneo, um contrato Swap com o Banco Santander Totta . 

Em setembro de 2015, foi revista a taxa de juro do 29 desembolso do contrato de financiamento BEi 09 - t ranche 

D2, tendo esta revisao permitido obter um decrescimo da taxa de juro. 

28 mil hoes de euros. 

Em 2015, os reembolsos de capital dos emprestimos contratados com o BEi registaram um montante global de 

r ~ ~ ~:v, 
wL, l I VINCI "· p 

q QP/ ~ ~"""' .-- oil\ 
L, M._. 
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Primeiro Ultimo . • . Taxa juro 
2015 reembolso reembolso Taxa de Juro Penado de pagamento de iuros media (%) 

Emprestimos ANA, S.A. 

BEi 97/98 

Fi xa Tranche A-Trimestral 3,10% 

A+B 15-09-2003 15-09-2017 Fixa Tranches B2 e B3 - Anuais 2,00% 

Va ri ave l Trimestral 0,61% 

C+Dl+D2 15-06-2007 15-06-2018 Fi xa Anua l 
3,01% 

2,71% 

03 15-06-2007 15-06·2018 Vari ave l Trimestral 0,65% 

E+F 15-12-2009 15-12-2020 
Fixa Anual 2,32% 

Vari ave I Tri mes tra I 0,65% 

Tranche Al-Anua l 2,43% 

Fixa Revisfve l Tranches A2, A3 e A4 - Anua I 2,07% 
BEi 02 15-09-2009 15-09-2024 

Tranch e Bl -Trirne stral 2,07% 

Fixa Tranche B2 - Anua I 4,25% 

BEi 02 15-09-2011 15-09-2026 
Variave l + Spread Fixo Tranche Cl - Trirnestra l 0,93% 

Fixa Revisive l Tranche C2-Anua l 1,74% 

BEI 09 15·12-2013 15-06-2034 
Va ri ave l +Spread Fixo 

Sernestra I 
0,93% 

Revis fve l 2,08% 

BEi 98/2000 - 2. 15-03-2011 15-03-2020 Va riave l Trimestra l 0,65% 

Emp . Ob rig. 2013/2022 bull et 31-07-2022 Vari.3ve l Se mestra l 4,87% 

Emp. Obrig. 2013/2022 bu l let 31-07-2022 Variavel Sernestral 4,87% 

Li nha de Credito bu l le t 31-07-2022 Vari.3ve l Se mestra l 4,85% 

Primeiro Ultimo . . . Taxa juro 
2014 Taxa de 1uro Penado de pagamento de 1uros media (%) 

reembolso reembolso (l) 

Emprestimos ANA, S.A. 

BE i 97/98 

Fixa Tranche A- Trimestral 3,01% 

A+B 15-09-2003 15-09-2017 Fixa Tranches B2 e B3 - Anua is 3,62% 

Variavel Trimestral 2,44% 

Fixa Anua l 2,61% 
C+D 15-06-2007 15-06-2018 

Variave l Trimestral 0,76% 

E+F 15-12-2009 15-12-2020 
Fixa Anua l 4,13% 

Vari ave I Trimes t ral 0,75% 

Fi xa Revis ive I Tranche Al - Anua I 2,93% 

BE i 02 15-09-2009 15-09-2024 
Fi xa Tranches A2, A3 e A4-Anual 1,98% 

Fi xa Tranche Bl - Tri mestra I 2,23% 

Fixa Tranche B2 - Anua l 4,41% 

BEi 02 15-09-2011 15-09-2026 
Variave l Tranche Cl-Trimes t ral 1,25% 

Fi xa Revis ive I Tranche C2 - Trimestra I 1,85% 

BEi 09 15-12-2013 15-06-2034 
Variave l Semestra l 1,28% 

Fi xa Revisivel Semestra l 4,12% 

BE i 98/2000 - 2. 15-03-2011 15-03-2020 Variavel Trimestra l 0,34% 

Emp . Ob rig . 2013/2018 bu ll et 31-07-2018 Vari ave I Semestra l 6,03% 

Emp . Ob ri g. 2013/2018 bull et 31-07-2018 Variavel Semestral 6,03% 

Linh a de Credito bu ll et 31-07-2018 Variave l Anua l 6,10% 

(1) A taxa de juro media inclui os custos com as garantias ba nca ri as 
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COVENANTS GERAIS DOS EMPRESTIMOS DO GRUPO ANA 

""" RELAT6RIO DE GESTAO E CONTAS 2015 

Os contratos de financiamento das empresas do Grupo ANA sao objeto de um conjunto de covenants, dos quais 

destacamos: 

• Contratos de Financiamento 

. Oiv1da Atual Covenant 
Empresa Contratos de Fmanc,amento Oh,ida Contratada ll.l2.ZOlS Covenant l1mlte 31.12,2015 

ANA, S.A. 
Contratos de 

Financia mento BEi 
451.989 256.389 

Controlo Acionista do Mutu<lrio (VINO, S.A.) 111 

limite ao Endividamento Extemo das Subsidi.irias 

R;icios Financeiros 131 : 

Dfvida senior Liquid a/ EBITDA 

EBITDA/ Custos Fina ncei ros If qui dos Consolida dos 

Acesso a liquidez 141 

> 50% 100% 

< 20% Dlvida ser:iior Bruta 
0% 

Consolidada l2l 

<~ ~D 

>4x 62,23 

mini mo de duas vezes a med ia 100% (cash 
mensal do redito conso lidad o pooling) 

(1) 0 BEi podera exigir o reembolso antecipado dos financiamentos, caso: (i) ocorra a aquisi~ao de uma participa~ao superior 

a 50% no capital social da VINCI S.A. e/ ou de mais de 50% dos direitos de voto na VINCI, S.A.; ou (ii) a VINCI, S.A. deixe de 

deter uma participa~ao superior a 50% no capital social da ANA, S.A. e/ ou 50% dos direitos de voto na ANA, S.A. . 

(2) Esta percentagem exclui os financiamentos ou emprestimos concedidos pelo BEi a quaisquer sociedades do Grupo; e 

dfvida financeira nao sujeita a recurse. 

(3) Os racios financeiros tern uma dupla fun~ao de covenant e de base de calculo para aplica~ao de uma margem adicional a 

aplicar durante o periodo de vigencia de cada um dos contratos de financiamento. 

Se em algum memento o racio divida senior liquida/ EBITDA e/ ou o racio EBITDA/ custos financeiros liquidos consolidados 

ultrapassar(em) os limites referidos, o banco podera exigir a presta~ao de garantias adicionais ou exigir o reembolso 

antecipado do credito global BEi. 

(4) A ANA, S.A. tern de assegurar que beneficiara de um acesso incondicional a fundos de liquidez de curto prazo num 

montante mfnimo de duas vezes a media mensal do seu redito consolidado, atraves de: 

(i) contratos de financiamento de credito renovavel (revolving) concedido por bancos comerciais ou pela VINCI Airports 

International, S.A. em condi~oes de mercado; ou 

(ii) mecanismo de cash pooling do Grupo VINCI. 

0 incumprimento deste covenant sera considerado como um evento de reembolso antecipado obrigatorio do 

Credito Global BEi. 
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A data de 31 de dezembro de 2015 o Grupo cumpria com todos os covenants estabelecidos. 

CONTRATOS DE LOCAtAO FINANCEIRA 

As condic;oes dos contratos de locac;ao financeira da ANA, S.A., existentes a 31 de dezembro de 2015 sao como 

se segue : 

Ano primeira Ano ultima Tipo de Taxa de ·oc1· .d d _ Pen 1c1 a e 
presta~ao presta~ao juro 

Loca~ao financeira ANA, S.A. 

2012 2016 Fixa Tri mestra I 

2013 2017 Fixa Trimestral 

2014 2017 Fixa Tri mestra I 

2014 2018 Fixa Trimestral 

2015 2018 Fixa Tri mestra I 

2015 2019 Fixa Trimestral 

As responsabilidades assumidas com locac;oes financei ras, por perfodos temporais, apresentam-se com o 

seguinte detalhe: 

ANA, S.A. Grupo ANA 

2015 2014 2015 2014 

1.169 

524 

724 

48 

32 

477 

692 

31 

1.290 

608 

826 

61 

51 

547 

774 

Bens adquiridos com recurso a loca ~ao financeira 

Equipamento basico 

Equipamento de transporte 

Equipamento administrativo 

Futuros pagamentos mfnimos 

Ate 1 ano 

De 1 ano ate 5 a nos 

Juros 

Ate 1 ano 

De 1 ano ate 5 a nos 

Va lor presente dos pagamentos mfnimos 

Ate 1 ano 

De 1 ano ate 5 a nos 
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1.169 

524 

724 

48 

32 

477 

692 

420 

40 

1.290 

1.041 

826 

65 

51 

976 
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25 INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVADOS PASSIVOS 

2015 2014 

Notional Justo valor Notional Justo valor 

Designados como cobertura de fluxos de caixa 

Swap taxa de juro 

Total de derivados 

30.000 

30.000 

(3 .547) 30.000 (4.238) 

(3 .547) 30.000 (4.238) 

0 Grupo ANA tern contratado a 31 de dezembro de 2015 um instrumento financeiro derivado com um notional 

de 30 milhoes de euros sobre a taxa de juro (Swap taxa de juro) . 

Este derivado foi designado numa relai;:ao de cobertura de fluxos de caixa. 0 objetivo e efetuar a cobertura do 

risco de taxa de juro associado aos pagamentos de juros indexados a taxa variavel decorrentes de passivos 

financeiros, transformando a taxa de juro variavel em taxa de juro fixa . 0 risco coberto e o indexante da taxa de 

juro variavel associado aos referidos emprestimos, sendo que o risco de credito nao se encontra coberto . 

De seguida, apresentam-se as principais condii;:oes do instrumento coberto e do instrumento de cobertura: 

INSTRUMENTO COBERTO 

Fluxos de caixa do financiamento contrafdo com o BE i: 

Notional 

Data de emissao 

Data de maturidade 

Taxa de juro 

Datas de liquidai;:ao 

30 mil hoes de euros 

15 de junho de 2005 

15 de setembro de 2026 

Eur 3M 

na maturidade 

INSTRUMENTO DE COBERTURA 

A ANA, S.A. negociou um Swap de taxa de juro com as seguintes caracterfsticas: 

Tipo 

Contra pa rte 

Notional 

Data de transai;:ao 

Data de infcio 

Data de maturidade 

Underlying 

Interest Rate Swap 

Deutsche Bank 

30 milhoes de euros (amortising) 

15 de jun ho de 2005 

15 de junho de 2005 

, 15 de setembro de 2026 

ANA, S.A. recebe Euribor 3M, paga 3,55% (a partir de 15 de junho de 2010) 
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TESTES DE EFICACIA 

Para efeitos de teste de eficacia, e usado o dollar offset method. 

0 teste e realizado a cada data de reporte . 

0 movimento registado no ano foi o seguinte: 

Justo Valor lmpactos nos Resultados lmpacto no Justo Valor 

2014 Juros pagos Custos c/juros Capital Pr6prio 2015 

Cobertura (4.238) 789 (789} 691 (3.547) 

Justo Valor lmpactos nos Resultados lmpacto no Justo Valor 

2013 Juros pagos Custos c/juros Capital Proprio 2014 

Cobertura (2.903} 803 (635} (1.503} (4.238} 

26_PROVIS0ES 

As provisoes constitufdas visam cobrir responsabilidades que a ANA, S.A. podera vir a assumir com processes 

judiciais em curso. 

27 _DfVIDAS A PAGAR E OUTROS PASSIVOS - NAO CORRENTES 

ANA, 5.A. Grupo ANA 

2015 2014 2015 2014 

2.414 

19.877 

68.451 

3.352 

2.804 Proveitos Diferidos 

20.037 Subsfdios ao lnvestimento 

86.012 Responsabilidades contratuais 

2.705 Garanti as Pres ta da s por Te rce i ros 

2.414 

19.877 

68.451 

3.542 

2.804 

20.037 

86.012 

2.831 

94.094 111.557 94.284 111.684 

Os proveitos diferidos respeitam as receitas de explorac;:ao decorrentes da cedencia a terceiros da explorac;:ao de 

ativos - gasolineiras e unidade hoteleira . 
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As responsabil idades contratuais referem-se a despesas a suportar no proximo ciclo de renovac;:ao/ substituic;:ao 

dos ativos da concessao no ambito da IFRIC 12 ea regularizac;:ao do impacto do efeito financeiro do desconto da 

responsabilidade. As responsabilidades contratuais encontram-se registadas pelo valor presente. 

As garantias prestadas por terceiros incluem: garantias prestadas por clientes a tftulo de cauc;:ao (cerca de 2.507 

milhares de euros), as quais sao exigidas em func;:ao da avaliac;:ao dos nfveis de risco; garantias prestadas por 

fornecedores de investimentos e conta corrente (cerca de 1.035 milhares de euros), concretizadas atraves de 

retenc;:oes nos pagamentos efetuados, exigidas pela nao apresentac;:ao de garantia bancaria ou cauc;:ao. Estas 

retenc;:oes variam entre 5% e 10% em func;:ao do tipo de empreitada/ servic;:o envolvido. 

28 DIVIDAS A PAGAR E OUTROS PASSIVOS - CORRENTES 

ANA, S.A. Grupo ANA 

2015 2014 2015 2014 

8.683 13.962 Fornecedores 8.851 14.064 

17.530 10.199 Fornecedores de lnvestimentos 17.531 10.424 

Esta doe Outros Entes Publicos 

1.409 1.172 Reten~oes efectuadas a tercei ros 1.722 1.493 

1.249 1.604 Encargos Socia is 1.992 2.278 

2.075 1.549 Outros Impastos . 2.166 1.549 

719 1.324 Outros Credores 2.533 2.689 

Acrescimo de Custos 

9.631 8.965 Encargos com pessoa l 15.488 12.751 

21.263 35.737 Juros a Liquidar 21.263 35.737 

15.296 14.004 Fornecimento e servi~os externos 14.898 15.279 

16.521 29.531 Responsabilidades Contratuais 16.521 29.531 

29.848 21.055 Outros Acrescimos de Custos 31.069 21.463 

6.563 7.220 Proveitos diferidos (recebim. antecipados) 5.857 6.568 

3.309 5.467 Subsidios ao investimento 3.309 5.467 

134.096 151.789 143.200 159.293 

Na rubrica outros impastos encontra-se registado o IVA referente ao mes de novembro, a pagar em janeiro de 

2016. 

0 aumento verificado nos outros acrescimos de custos decorre, essencialmente, de incentives as companhias 

aereas no ambito do desenvolvimento do trafego aereo. 

94 



~ru-,/ Aeroportos 
C,: CJ de Portugal 

A rubrica de subsfdios ao investimento apresenta os seguintes movimentos: 

,t ,t i'1 RELAT6RIO DE GESTAO E CONTAS 2015 

ANA, S.A. Grupo ANA 

2.566 Saldo em 1 de janeiro de 2014 2.906 

2.331 Nao corrente 2.433 

235 Corrente 473 

9.609 Reclassifica~ao de Ativos lntangfveis 9.609 

13.745 Fusao ANAM 13.745 

Anula~ao ANAM (161) 

3.294 Subsfdios atribufdos no exerdcio 3.294 

(3.710) Transf~ para proveitos no exerdcio (3.889) 

25.504 Saide em 31 de dezembro de 2014 25.504 

20.037 Nao corre nte 20.037 

5.467 Corrente 5.467 

1.563 Subsfdios atribufdos no exerdcio 1.563 

(3.881) Transf~ para proveitos no exerdcio (3.881) 

23.186 Saldo em 31 de dezembro de 2015 23.186 

19.877 Nao corrente 19.877 

3.309 Corrente 3.309 

A quantifica<;:ao das responsabilidades contratuais com renova<;:ao/ substitui<;:ao ea sua utiliza<;:ao, no ambito da 

aplica<;:ao da IFRIC 12, constam do quadro que se segue : 

ANA, S.A. Grupo ANA 

91.254 Saldo em 1 de janeiro de 2014 112.242 

72.327 Naocorrente 84.929 

18.927 Corrente 27.313 

11.601 Aumentos do exerdcio 12.474 

20.139 Fusao ANAM 

(3.580) Reel ass i fi ca ~a o (3 .580) 

(3.871) Utiliza~5es do exerdcio (5 .593) 

115.543 Saldo em 31 de dezembro de 2014 115.543 

86.012 Naocorrente 86.012 

29.531 Corrente 29.531 

(10.262) Movimento do exerdcio (10.262) 

916 Reclassifica~ao 916 

(21.225) Utiliza~5es do exerdcio (21.225) 

84.972 Saldo em 31 de dezembro de 2015 84.972 

68.451 Naocorrente 68.451 

16.521 Corrente 16.521 

95 

l 



-,.ru ..r Aeroportos 
<,: Ci] de Portugal 

29 REDITO 

""" RELAT6 RIO DE GESTAO E CONTAS 2015 

ANA, S.A. Grupo ANA 

2015 2014 2015 2014 

281.294 224.819 Trafego 281.296 245.483 

85.647 73.110 Exp I ora c;ao 85.645 75.335 

56.486 51.239 Taxa de seguranc;a e PMR 56.486 54.470 

30.316 28.185 Ocupac;ao 26.838 . 26.434 

22.787 20.594 Assistencia em esca la 75.758 71.373 

21.655 18.842 Estacionamento auto 21.075 19.007 

11.426 8.301 Outras de natureza comercial 11.801 8.929 

6.005 5.011 Equipamento 4.750 4.166 

3.927 3.691 Publi cidade 3.927 3.826 

1.600 1.626 Vendas de mercadorias 753 795 

521.143 435.418 568.329 509.818 

19.114 9.689 Co ntratos de construc;ao (concessao) 19.114 10.025 

3.227 2.828 Outros prove i tos 1.365 1.850 

543.484 447.935 588.808 521.693 

A quantia do redito reconhecida no perfodo, relativamente aos servi~os de constru~ao, foi de 19.114 milhares 

de euros. 

0 redito dos contratos de constru~ao inclui os custos associados a aquisi~ao/ constru~ao de ativos de expansao 

ou ao upgrade das infraestruturas da concessao· e, tambem, os custos diretos relacionados com as areas tecnicas 

envolvidas na constru~ao dos ativos de expansao. 

0 valor registado na rubrica de trafego em 2015 esta descontado do valor relat ive a incentives ao 

desenvolvimento de trafego, atribufdos as companhias aereas com o objetivo de promo~ao de novas rotas e/ ou 

frequencias e otimiza~ao da capacidade oferecida nos aeroportos do Grupo. Em 2015, o Grupo atribuiu 

incentives no montante de 20.068 milhares de euros. 
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30_MERCAD0RIAS VENDIDAS E MATERIAS CONSUMIDAS 

ANA, S.A. Grupo ANA 

Total Movimentos Mercadorias Materiais Total 
deConsumo 

2015 

316 lnventarios - saldo inicial 632 257 889 

1.764 Compras 2.481 214 2.695 

4 Regulariza~ao de lnventarios 40 1 42 

329 lnventarios - saldo final 670 272 942 

1.755 Custos do exercfcio 2.483 201 2.684 

2014 

171 lnventarios - saldo i n i cial 639 390 1.029 

171 Fusao ANAM 

1.706 Compras 2.314 163 2.477 

(7) Regulariza~ao de lnventarios 9 (105) (96) 

316 lnventarios - saldo final 632 257 889 

1.725 Custos do exercfcio 2.330 191 2.521 

31_FORNECIMENTOS E SERVltOS EXTERNOS 

ANA, S.A. Grupo ANA 

2015 2014 2015 2014 

31.229 27.482 Subcontratos 20.367 19.232 

25.812 24.237 Vigilancia e Seguran~a 26.151 26.016 

18.232 8.876 Custos dos con t ratos de constru~ao 18.232 9.213 

17.953 17.245 Cons e rva ~a o e Rep a ra ~a o 18.179 18.145 

17.652 15.922 Agua , Electricidade e Combustfveis 17.747 16.926 

11.408 10.585 Trabalhos Especializados 12.111 12.398 

6.721 6.471 Li mpeza 6.938 7.219 

1.840 1.338 Seguros 2.070 1.770 

1.705 1.600 Rendas e Alugueres 2.029 1.938 

1.137 751 Publicidade e Propaganda 1.152 906 

951 655 Desloca~5es e Estadas 1.135 892 

772 786 Comuni ca~ao 822 884 

(11.348) (5 .887) Responsabilidade contratuais (11.348) (5 .294) 

13.620 11.837 Outros fornecimentos e servi~os externos 14.829 13.967 

137 .684 121.898 130.414 124.212 
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A varia<;ao registada nas responsabilidades contratuais resulta da revisao do piano de investimentos . A rubrica 

outros fornecimentos e servi<;os externos inclui os servi<;os tecnicos e de gestao prestados pelo acionista ao 

Grupo ANA. 

32_GASTOS COM PESSOAL 

ANA, S.A. Grupo ANA 

2015 2014 2015 2014 

54.745 47.607 Re mune ra ~6es 89.283 83.371 

12.527 10.444 Encargos s/ Remunera~6es 20.019 18.217 

3.806 2.443 Incentives/ lndemniza~oes 3.806 2.443 

1.491 1.322 Pens6es 1.491 1.324 

3.239 2.275 Outros Custos 8.938 8.022 

75.808 64.091 123.537 113.377 

0 aumento verificado na rubrica remunera<;oes ficou a dever-se as promo<;oes e atualiza<;ao salarial , tendo em 

conta os valores previstos no novo acordo de empresa. 

Quanto a varia<;ao na rubrica incentives/ indemniza<;oes, a mesma decorre do piano de otimiza<;ao de efetivos, 

concretizado em situa<;oes de aposenta<;oes/ reforma e rescisoes de contrato por mutuo acordo. 

33_0UTROS RENDIMENTOS 

ANA, S.A. Grupo ANA 

2015 2014 2015 2014 

19 

926 

2.318 Ganhos em Ativos Tangfveis 

664 Outros Nao Especificados 

24 

986 

2.488 

733 

945 2.982 1.010 3.221 

0 valor registado em 2014 na rubrica ganhos em ativos tangfveis resulta do recebimento de uma indemniza<;ao 

referente ao sinistro de Faro. 
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34_0UTROS GASTOS 

ANA, S.A. Grupo ANA 

2015 2014 2015 2014 

1.124 222 lncentivos 1.124 620 

972 358 Donativos 974 366 

355 364 lmpostos 366 426 

305 730 Gastos com Servi~os Bancarios 366 791 

153 141 Quotiza~oes Empr./Profissiona is 170 173 

78 767 Dfvi da s I ncobra ve is 78 769 

4.802 1.209 Outros Gastos 4.912 1.412 

7.789 3.791 7.990 4.557 

A rubrica Incentives regista apenas os incentives comerciais. Os incentives ao trafego sao deduzidos ao redito na 

rubrica trafego. 

0 acrescimo da rubrica Outros Gastos em 2015 explica-se, essencialmente, pela Taxa Municipal Turfstica paga a 
Camara Municipal de Lisboa, conforme Regulamento nQ. 569-A/ 2014 de 30 de dezembro. 

35_AMORTIZA~OES E DEPRECIA~OES 

ANA, S.A. Grupo ANA 

2015 2014 2015 2014 

109.620 114.841 Amorti za~oes/ Deprecia~oes do Exerdcio 

______ 5 ___ __ 2_0_2 Abates de At ivos Fixos Tangfveis 

109.625 115.043 

99 

110.965 

6 

110.971 

119.621 

202 

119.823 
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36_GASTOS DE FINANCIAMENTO 

ANA,S.A. Grupo ANA 

2015 2014 2015 2014 

(71.846) (87.905) Juros de financiam. bancarios (71.846) (89.670) 

(778) (635) Resultados obtidos com Swaps (778) (635) 

(531) (513) lmposto selo s/ emprestimos (531) (514) 

(71) (68) Ju ros de I oca ~a o fi na ncei ra (78) (97) 

41 (1.870) Comissoes sobre garantias 41 (1.870) 

(73.185) (90.991) (73.192) (92.786) 

A diminuic;ao de juros resulta, essencialmente, do reembolso parcelario em 50 mil hoes de euros do emprestimo 

obrigacionista e da reduc;ao do spread dos financiamentos com a VINCI, S.A. a parti r de 31 de julho de 2015. 

37 _PARTICIPA~AO NOS RESULTADOS DAS ASSOCIADAS E OUTRAS 

ANA, S.A. Grupo ANA 

2015 2014 2015 2014 

4.207 1.920 Dividendos recebidos (Portway) 

14 14 Dividendos recebidos (Futuro) 14 14 

4.221 1.934 14 14 

38 OUTROS RESULTADOS FINANCEIROS - ' 

ANA, S.A. Grupo ANA 

2015 2014 2015 2014 

Gastos 

(1.087) (819) Efeito financeiro das Responsabilidades Contratuais (1.087) (1.108) 

(27) (40) Ju ros Su porta dos (19) (17) 

(11) (S) Diferen~as de Cambio Desfavoraveis (24) (6) 

(349) Outros (349) 

Rendimentos 

490 99 Ju ros Obti dos 490 106 

3 2 Diferen~as de Cambio Favoraveis 10 9 

6 1 Outros Ganhos Financeiros 6 1 

(975) {762) (973) (1.015) 
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ANA, S.A. Grupo ANA 

2015 2014 2015 2014 

37.224 

2.407 
(673) 

16.887 

1.803 
(220) 

lmposto Corrente 

lmposto Diferido 

(Excesso)/ lnsuficiencia/ Restitui~ao 

38.022 
2.287 

(684) 

19.769 

1.904 
(340) 

38.958 18.470 39.625 21.333 

A concilia~ao entre o imposto corrente e o imposto efetivo ea segui nte : 

2015 ANA PORTWAY Ajusltam. Grupo ANA 
Consoida~ao 

lmposto corrente 

I mposto do a no 37.224 798 38.022 

(Excesso) / lnsuficiencia/ Restitui~ao (673) (11) (684) 

lmposto diferido 2.407 (120) 2.287 

Gasto de imposto 38.958 667 39.625 

Resultado antes de imposto 142.388 2.588 (4.182) 140.794 

Taxa de imposto nominal 28,61% 24,04% 28,61% 

40.735 622 (1.196) 40.161 

Di fe re n~a s Pe rma ne ntes (1.003) (6) 1.196 187 

Diferen~a de taxa de i mposto (308) 7 (301) 

Beneffcios fiscais - SIFIDE (170) (170) 

Tributa~ao aut6noma 377 55 432 

(Excesso)/ lnsuficiencia/ Restitui~ao (673) (11) (684) 

lmposto sobre o rendimento 38.958 667 39.625 

Taxa efetiva de imposto 27,36% 25,77% 28,14% 
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2014 ANA PORTWAY ANAM * Ajusl~dam._ Grupo ANA 
Conso1 a~ao 

I mposto corrente 

Impasto do ano 16.887 1.714 1.168 19.769 

(Excesso)/ lnsuficiencia/ Restitui~ao (220) 26 (145) (339) 

Impasto diferido 1.803 (2) 102 1.903 

Gasto de impasto 18.470 1.738 1.125 21.333 

Resultado antes de impasto 59.417 6.169 8.306 (1.932) 71.960 

Taxa de impasto nominal 29,97% 26,77% 26,67% 26,77% 

17.809 1.651 2.215 (517) 21.159 

Diferen~as Permanentes 857 (10) 1 517 1.365 

Diferen~a de taxa de impasto 1.684 1 813 2.498 

Dedu~ao de prejufzos fiscais {1.811) {1.771) (3.582) 

Beneffcios fiscais -SIFIDE {204) {204) 

Trib uta~ao aut6noma 356 71 12 439 

(Excesso)/ lnsuficiencia/ Restitui~ao {220) 26 (145) (339) 

Impasto sabre o rendimento 18.470 1.738 1.125 21.333 

Taxa efetiva de impasto 31,09% 28,17% 13,54% 29,65% 

*ANAM, S.A. ate setembro de 2014 

40_RESULTAD0S POR A(;AO 

0 resultado basico por a~ao e igual ao resultado dilufdo por a~ao e obtem-se pelo quociente entre o resultado 

lfquido do exercfcio e o numero de a~oes da ANA, S.A. (40 mi lhoes de a~oes). 

ANA, S.A. Grupo ANA 

2015 2014 2015 2014 

103.430 40.947 

40.000 40.000 

2,59 1,02 

2,59 1,02 

Resultado Uquido do perfodo 

NQ de ac,:oes 

Resultado Uquido porac,:ao (em euros) 

Basico 

Diluido 

102 

101.169 

40.000 

2,53 

2,53 

50.627 

40.000 

1,27 

1,27 
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41_DIVIDEND0S 

No anode 2015 nao foram distribufdos dividendos. 

42_COMPROMISS0S ASSUMIDOS 

ANA, S.A. Grupo ANA 

2015 2014 2015 2014 

110.117 54.745 Com contratos firmados com realiza~ao em curso 110.127 54.751 

Aos valores da ANA, S.A. acima referidos acresce ainda um montante de 4.052 milhares de euros em 2015 e 

5.219 milhares de euros em 2014, relativos a contratos de prestac;:ao de servic;:os celebrados com a Portway. 

Os compromissos assumidos incluem valores respeitantes a investimentos e a gastos (incluindo rendas 

operacionais) . 

Os compromissos assumidos relativamente as rendas vincendas das locac;:oes operacionais apresentam a 

seguinte decomposic;:ao por horizonte temporal: 

ANA, S.A. Grupo ANA 

2015 2014 2015 2014 

357 

211 

427 Ate 1 ano 

534 entre 1 e 5 a nos 

43 _ GARANTIAS PRESTA DAS 

367 

211 

ANA, S.A. Grupo ANA 

2015 2014 2015 2014 

50.773 

492 

50.782 Garantia Bancaria 

492 Seguro Cau~ao 

52.066 

492 

433 

534 

51.993 

492 

51.265 51.274 52.558 52.485 
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As Garantias prestadas tern por fim cobrir as seguintes situa<;oes : 

""" RELAT6RIO DE GEST.AO E CONTAS 2015 

ANA, S.A. Grupo ANA 

2015 2014 2015 2014 

50.000 50.000 Garantia de cumprimento - Contra to de Concessao 50.000 50.000 

724 724 IRC 724 724 

492 492 Processes Liti gi osos de Expropria~ao 492 492 

- Gestao dos entrepostos aduaneiros licenciados 1.293 1.203 

49 58 Outros 49 65 

51.265 51.274 52.558 52.484 

Relativamente a garantia de cumprimento do contrato de concessao, e conforme estabelecido no ponto 28.1 do 

contrato de concessao, a ANA S.A. entregou ao concedente uma garantia bancaria incondicional, irrevogavel ea 

primeira solicita<;ao para garantia do cumprimento das obriga<;oes assumidas no referido contrato. Esta garantia 

pode ser utilizada nos mesmos termos, e para os mesmos efeitos, no ambito do contrato de concessao celebrado 

com a ex-ANAM S.A.(clausula 27~). 

44_CONTINGENCIAS 

44.1_ ATIVOS CONTINGENTES 

Tai como referido na nota 1.3 - Quadro legal de regula<;ao, decorrente da aplica<;ao do regime de regula<;ao 

econ6mica aplicada a rede de aeroportos ANA, S.A., pode resultar o apuramento de desvios entre o total da 

Receita Regulada Media Maxima por passageiro real e os valores aprovados para o exercfcio. 

Do calculo preliminar efetuado aos proveitos das atividades reguladas obtidos no exercfcio de 2015, terceiro ano 

de regula<;ao econ6mica, estima-se a existencia de um desvio negativo a recuperar em exercfcios futures (2017 

ou seguintes) no montante de 7,5 milhoes de euros, cujo perfodo de reconhecimento e montante dependem, 

em grande parte, da evolu<;ao futura que se venha a registar nas condi<;oes do mercado da avia<;ao. 

A data de 31 de dezembro de 2015, o desvio negativo estimado constitui um ativo contingente nao passfvel de 

reconhecimento contabilfstico. 
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44.2_ PASSIVOS CONTINGENTES 

Os processos jud iciais em curso em 31 de dezembro de 2015, dos quais nao se espera que resultem 

responsabilidades para o Grupo, resumem-se como segue: 

ANA, S.A. Grupo ANA 

2015 2014 2015 2014 

2.683 693 Processes de natureza labo ral 2.709 838 

615 1.062 Processes de expropria~ao 615 1.062 

7.454 15.159 Processes de contrata~ao publica 7.454 15.159 

(5.265) (13.224) Pedidos reconvencionais re lati ves a processes de contrata~ao publica (5.265) (13.224) 

33 
Processo no ambito da anula~ao do proced imento por negocia~ao 

33 
para presta~ao de servi~os de gestao de parq ues de estacionamento 

84 84 
Processo no ambito de contrato de presta~ao de servi~os para o 

desenvolvimento do conceito e design do novo site da ANA 
84 84 

311 311 A~oes de contesta~ao a ap l ica~ao da taxa de trafego 311 311 

192 A~oes administrativas 192 

400 A~oes de indemniza~ao por danos 400 

63 23 lmpugna~ao de taxas de assistencia em escala 63 23 

1.520 lmpugna~ao de taxa de exp l ora~ao 1.520 

174 155 Outras responsabilidades 262 244 

Os processos judiciais de contrata~ao publica incluem um montante de 6.627 milhares de euros a que estao 

associados pedidos reconvencionais no montante de 5.265 milhares de euros, em 2015. 

45_SALD0S E TRANSA{OES COM PARTES RELACIONADAS 

Os saldos e transa~oes entre as empresas do Grupo, que integram o perfmetro de consolida~ao, referem-se a 

presta~oes de servi~os de: handling, outras taxas de natureza comercial (ocupa~ao de espa~os, cedencia de 

equipamentos, consumos de agua e energia), cedencia de combustfveis, cedencia de pessoal, subcontratos e 

outras presta~oes e servi~os. Estes saldos e transa~oes sao eliminados no processo de consol ida~ao, nao sendo 

alvo de divulga~ao na presente nota. 

Consideram-se partes relacionadas as seguintes entidades: 

Acionistas : 

• VINCI Ai ports International, S.A. 

105 



4" N -,,/ Aeroportos ,• CJ de Portugal "i'1" RELAT6RIO DE GESTAO E CONTAS 2015 

Consideram-se ainda como partes relacionadas as seguintes entidades detidas pela VINCI : 

• VINCI Aiports 

• VINCI Concessions 

• VINCI Assurances 

• Sotecnica, S.A. 

• Sotecnica A<;ores, Unipessoal, Lda . 

• Nessie, Lda. 

• Cegelec 

Conselho de Administrai;ao : 

0 Conselho de Admin istrai;ao foi avaliado como parte. relacionada do Grupo, tendo auferido as seguintes 

remunera<;oes: 

ANA, S.A. Grupo ANA 

2015 2014 2015 2014 

1.067 1.019 Remunera<;oes auferidas 1.275 1.267 

NATUREZA DO RELACIONAM ENTO COM AS PARTES RELACIONADAS 

As transa<;oes com o acionista respeitam essencialmente as atividades de financiamento . 

As transai;oes com as empresas detidas consideradas como partes relacionadas derivam do objeto social das 

empresas do Grupo ANA e os termos ou condi<;oes praticados sao substancialmente identicos aos termos que 

normalmente seriam contratados entre entidades independentes em operai;oes comparaveis. Assim, o Grupo 

ANA presta servi<;os de t rafego aereo, venda de combustfveis, aluguer de espa<;os e presta<;ao de outros servi<;os 

e adquire a prestai;ao de servi<;os de captai;ao de novas rotas e outras presta<;oes de servii;os (subcontratos, 

conserva<;ao e reparai;ao e outros) . 
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Os saldos com partes relacionadas sao os seguintes: 

Empresa Conta 2015 2014 

Sal dos 

VINCI Co ncess ions Acresci mos de Custos 

VINCI Co ncess ions Clientes 

VINCI Ai rp orts Internationa l , S.A. Em prestimos 1.332.200 

VINCI Airports Intern atio na l, S.A. Cash Pooling 137.825 

VINCI Airports Inte rn ationa l, S.A. Acrescimos de Custos - Juros 20.504 

VINCI Airports In ternational, S.A. Acrescimos de Proveitos - Ju ros 30 

VI NCI Ai rports Acre sci mos de Custos -FSE 10.755 

VI NCI Ai rports Acresci mos de Prove itos 

VI NCI Ai rpo rts Fornecedores 74 

VI NCI Airports Cl ientes 41 

Grupo Sotecn i ca - Sotecn i ca A~ores Fornece dores 

Grupo Sotecni ca - Sotecni ca Cl ientes 

Grupo Sotecn i ca - So tecnica Fornece dores 724 

Grupo Sotecn i ca - So tecnica Fornece dores de lmobi l izado 150 

Grupo Sotecnica - Sotecnica Garantias Prestadas 48 

Grupo Sotecn i ca - Sote cnica Adian tamen tos a Fornecedores 221 

Grupo Sotecn i ca - So tecn i ca Acrescimos de Cus tos 272 

Grupo Sotecnica - Nessie Fornece dores 

Gru po Sotecn i ca - Ness ie Acrescimos de Cus tos 

Gru po Sotecn i ca - Cege lec Fo rn ece dores 205 

Grupo Sotecn i ca - Cege lec Adian tamentos a Forn eced ores 100 

Grupo Sotecn i ca - Cege lec Acrescimos de Cus tos 3 

As transac;:oes com partes relacionadas sao as seguintes: 

Empresa Conta 2015 2014 

Transa~oes 

VINCI Concess ions 

VINCI Ass urances 

VINCI Ai rpo rts Inte rn ationa l, S.A. 

VINCI Ai rpo rts Internationa l , S.A. 

VI NCI Ai rpo rts 

VI NCI Ai rports 

VI NCI Ai rports 

Gru po Sotecnica - Sote cni ca A~ores 

Gru po Sotecn ica - Sotecnica 

Grupo Sotecnica - Sotecn i ca 

Gru po Sotecnica - Sotecn i ca 

Grupo Sote cni ca - Ness ie 

Grupo Sotecni ca - Ness ie 

Gru po Sotecnica - Cegelec 

Grupo Sotecni ca - Cegelec 

Outros gas tos 

FSE 

Custos de f i na nciamento 

Outros resu lta dos fin ance i ros 

Redito 

FSE 

Gastos co m pessoa l 

FSE 

FSE 

Red ito 

lmob ili zado 

FSE 

l mob il izado 

FSE 

l mob ili zado 

350 

938 

67.483 

63 

38 

10.702 

127 

2.599 

9 

819 

129 

425 

1 

1.382.200 

63.774 

34.921 

10.000 

534 

4 

394 

250 

48 

2 

125 

4 

8 

446 

572 

83.738 

34 

534 

10.032 

1.577 

6 

526 

115 

188 

1 1*-- ~ }L 
~ ~? 

VIN:.!,.-"'.- (zv \ 

2 IV'--
~~ lf3 011\ 
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46_EVENTOS SUBSEQUENTES 

,i ,i ,i RELAT6RIO DE GESTAO E CONTAS 2015 

Desde a data do balanc;:o ate a data da aprovac;:ao das demonstrac;:oes financeiras pelo Conselho de 

Administrac;:ao, nao ocorreram eventos ou acontecimentos que alterem as condic;:oes existentes a data do 

balanc;:o. 
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47 _APROVA~AO DAS DEMONSTRA~OES FINANCEIRAS 

Estas demonstra~6es financeiras, consolidadas e separadas, foram aprovadas pelo Conselho de Administra~ao, 

na reuniao de 16 de maio de 2016. E opiniao do Conselho de Administra~ao que estas demonstra~6es financeiras 

refletem de forma verdadeira e apropriada as opera~6es do Grupo ANA, bem como a sua posi~ao e desempenho 

financeiro e fluxes de caixa. 

Contabilista Certificado 

Ja~!:A 
Conselho de Administra~ao 

Presidente: 

Nicolas Dominique Notebaert Olivier Patrick Jacques' Mathieu 

I 

Antonio dos Santos Morgado 
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�N Aeroportos 
de Portugal 

CONSELHO FISCAL 

RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL SOBRE O RELATÓRIO 

DE GESTÃO E AS CONTAS DE 2015 

Senhores Accionistas, 

Nos termos do mandato que nos foi conferido e em cumprimento do disposto na alínea g) do nº 1 do 
artigo 420º do Código das Sociedades Comerciais, cumpre-nos elaborar o Relatório Anual e emitir o 
nosso Parecer sobre o Relatório de gestão, a Demonstração da posição financeira separada e 
consolidada, a Demonstração dos resultados separada e consolidada, a demonstração do rendimento 
integral separada e consolidada, a demonstração das alterações nos capitais próprios consolidada, a 
Demonstração das alterações nos capitais próprios separada, a Demonstração dos fluxos de caixa 
separada e consolidada e o respectivo Anexo com as Notas às Demonstrações Financeiras, bem como 
sobre a Proposta de Aplicação de Resultados, apresentados pelo Conselho de Administração da ANA -
AEROPORTOS DE PORTUGAL, S.A., relativamente ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2015. 

Para o exercício das suas funções, este Conselho Fiscal reuniu com o Conselho de Administração da 
ANA, e com os principais responsáveis de direcção, sempre que se justificou, para análise da evolução 
da gestão e debate dos assuntos mais relevantes decorrentes das análises realizadas. 

No âmbito e para o efeito das análises e verificações efectuadas o Conselho Fiscal solicitou, e obteve, 
documentação e esclarecimento das múltiplas questões suscitadas. 

Este Conselho Fiscal propôs a realização de reuniões de trabalho ao longo do ano, com a KPMG na 
qualidade de Auditores e Revisores Oficiais de Contas da ANA e com os serviços de auditoria interna. 

No âmbito do processo de encerramento das contas do exercício, o Conselho Fiscal analisou o Relatório 
de Gestão, bem como os demais documentos de prestação de contas, apresentados pelo Conselho de 
Administração, tendo procedido às verificações e obtenção de esclarecimentos que entendeu 
convenientes. 

O Relatório de Gestão do Conselho de Administração enfatiza os aspectos mais relevantes da actividade 
do Grupo ANA no ano 2015, o qual apresenta um volume de negócios que não inclui os montantes de 
serviços de construção (IFRIC 12) e já descontados dos incentivos ao desenvolvimento de tráfego aéreo, 
de aproximadamente m€ 568 000, com um acréscimo de 11,5% em relação ao ano anterior, 
correspondendo a fluxos de cerca de 39 milhões de passageiros. 

O EBITDA do grupo cifrou-se nos m€ 322 293, o que representa um aumento de 14,4% em relação ao 
ano anterior, ascendendo o Resultado Líquido do exercício de 2015 a m€ 101 169 a comparar com m€ 
50 627 do exercício de 2014. 

Assim, e apesar do contexto económico ainda difícil, quer em Portugal, quer na Europa, o Grupo ANA 
apresentou resultados em forte crescimento e indicadores de gestão individuais e consolidados em 
evolução positiva. 

Face à análise substancial efectuada, o Conselho Fiscal entende que o Relatório de Gestão responde às 
exigências legais em vigor, e traduz de forma adequada a evolução da actividade da ANA S.A. e do Grupo 
ANA. 
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Leandro
Retângulo



Leandro
Retângulo

Leandro
Retângulo



KPMG & Associados - Sociedade de Revisores Telefone: +351 210 110 000 
Oficiais de Contas, S.A . Fax: +351 210 110 121 
Edificio Monumental Internet: wwwkpmg pt 
Av. Praia da Vitoria, 71 -A, 11° 
1 069-006 Lisboa 
Portugal 

CERTIFICA(:A.O LEGAL DAS CONTAS 

Introdm;ao 

1 Examinamos as demonstra95es financeiras da ANA - Aeroportos de Portugal, S.A., as 
quais compreendem a Demonstrai;:ao da posii;:ao financeira em 31 de Dezembro de 2015 
(que evidencia um total de 2.398.832 milhares de euros e um total de capital pr6prio de 
543 .328 milhares de euros, incluindo um resultado liquido de 103.430 milhares de euros), 
as Demonstra95es dos resultados, do rendimento integral, <las altera95es no capital pr6prio 
e dos fluxos de caixa do periodo findo naquela data, e as correspondentes Notas Anexas. 

Responsabilidades 

2 E da responsabilidade do Conselho de Administra9ao a preparai;:ao de demonstra95es 
financeiras em conformidade com as Normas Internacionais de Relato Financeiro ta! como 
adoptadas na Uniao Europeia, que apresentem, de forma verdadeira e apropriada, a posii;:ao 
financeira da Empresa, o resultado das suas opera95es, o rendimento integral, as altera95es 
no seu capital pr6prio e os fluxos de caixa, hem como a adopi;:ao de politicas e criterios 
contabilisticos adequados e a manuteni;:ao de um sistema de controlo interno apropriado. 

3 A nossa responsabilidade consiste em expressar uma opiniao profissional e independente, 
baseada no nosso exame daquelas demonstra95es financeiras. 

Ambito 

4 0 exame a que procedemos foi efectuado de acordo com as Normas Tecnicas e as 
Directrizes de Revisao/ Auditoria da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, as quais 
exigem que o mesmo seja planeado e executado com o objectivo de obter um grau de 
segurani;:a aceitavel sabre se as demonstra95es financeiras estao isentas de distor95es 
materialmente relevantes. Para tanto o referido exame incluiu: 

• a verificai;:ao, numa base de amostragem, do suporte das quantias e divulga95es 
constantes <las demonstra95es financeiras e a avalia9ao das estimativas, baseadas em 
juizos e criterios definidos pelo Conselho de Administrai;:ao, utilizadas na sua 
preparai;:ao; 

• a aprecia9ao sobre se sao adequadas as politicas contabilisticas adoptadas e a sua 
divulgai;:ao, tendo em conta as circunstancias; 

• a verificai;:ao da aplicabilidade do principio da continuidade; e 

• a aprecia9ao sabre se e adequada, em termos globais, a apresentai;:ao das demonstra95es 
financeiras. 

5 0 nosso exame abrangeu tambem a verificai;:ao da concordancia da informai;:ao financeira 
constante do Relat6rio de gestao com as demonstra95es financeiras. 

6 Entendemos que o exame efectuado proporciona uma base aceitavel para a expressao da 
nossa opiniao. 

KPMG & Associados - Sociedade de Revisores Oficiais de 
Contas, S.A., a f irma portuguesa membro da rede KPMG, 
composta par f irmas independentes afiliadas da KPMG 
International Cooperative t"KPMG International' ). uma ent idade 
sui<;a. 
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Opiniao 

7 Em nossa opiniao, as referidas demonstra<;6es financeiras apresentam de forma verdadeira 
e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posi<;ao financeira da 
ANA- Aeroportos de Portugal, S.A. em 31 de Dezembro de 2015, o resultado das suas 
opera<;oes, o rendimento integral, as altera<;6es no capital pr6prio e os fluxos de caixa no 
periodo findo naquela data, em conformidade com as Normas Intemacionais de Relato 
Financeiro tal como adoptadas na Uniao Europeia. 

Relato sobre outros requisitos legais 

8 E tambem nossa opiniao que a informa<;ao constante do relat6rio de gestao e concordante 
com as demonstra<;6es financeiras do periodo. 

Lisboa, 1 7 de Maio de 2016 

<iPMariL=-~~ 
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S.A. (n.0 189) 
representada por 
Joao Paulo da Silva Pratas (ROC n.0 965) 
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CERTIFICA<;::AO LEGAL DAS CONT AS CONSOLIDADAS 

Introdu~ao 

1 Examinamos as demonstra95es financeiras consolidadas da ANA 
Aeroportos de Portugal, S.A., as quais compreendem a Demonstra9ao da posi9ao 
financeira consolidada em 31 de Dezembro de 2015 ( que evidencia um total de 
2.405.402 milhares de euros e um total de capital pr6prio de 547.592 milhares de euros, 
incluindo um resultado liquido de 101.169 milhares de euros ), as Demonstra95es 
consolidadas dos resultados, do rendimento integral, <las altera95es no capital pr6prio e dos 
fluxos de caixa do periodo findo naquela data, e as correspondentes Notas Anexas. 

Responsabilidades 

2 E da responsabilidade do Conselho de Administra9ao a prepara9ao de demonstra95es 
financeiras consolidadas em conformidade com as Normas Internacionais de Relato 
Financeiro tal como adoptadas na Uniao Europeia que apresentem de forma verdadeira e 
apropriada a posi9ao financeira do conjunto <las empresas incluidas na consolida9ao, o 
resultado consolidado <las suas opera95es, o rendimento integral consolidado, as altera95es 
nos capitais pr6prios consolidados e os fluxos de caixa consolidados, bem como a adop9ao 
de politicas e criterios contabilisticos adequados e a manuten9ao de sistemas de controlo 
interno apropriados. 

3 A nossa responsabilidade consiste em expressar uma opiniao profissional e independente, 
baseada no nosso exame daquelas demonstra95es financeiras consolidadas. 

Ambito 

4 0 exame a que procedemos foi efectuado de acordo com as Normas Tecnicas e as 
Directrizes de Revisao/ Auditoria da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, as quais 
exigem que o mesmo seja planeado e executado com o objectivo de obter um grau de 
seguran9a aceitavel sabre se as demonstra95es financeiras consolidadas estao isentas de 
distor95es materialmente relevantes. Para tanto o referido exame incluiu: 

• a verifica9ao <las demonstra95es financeiras <las empresas inclufdas na consolida9ao 
terem sido apropriadamente examinadas e, para os casos significativos em que o nao 
tenham sido, a verificas;ao, numa base de amostragem, do suporte das quantias e 
divulga95es nelas constantes e a avalia9ao das estimativas, baseadas em jufzos e 
criterios definidos pelo Conselho de Administra9ao, utilizadas na sua prepara9ao; 

• a verifica9ao <las opera95es de consolida9ao; 

• a aprecia9ao sabre se sao adequadas as polfticas contabilfsticas adoptadas, a sua 
aplica9ao uniforme e a sua divulga9ao, tendo em conta as circunstancias; 

• a verifica9ao da aplicabilidade do princfpio da continuidade; e, 

• a aprecia9ao sabre see adequada, em termos globais, a apresenta9ao das demonstra95es 
financeiras consolidadas. 

KPMG & Assoc iados - Sociedade de Revisores Of iciais de 
Contas, S.A., a f irma portuguesa membro da rede KPMG, 
composta por f irmas independentes afi tiadas da KPMG 
International Cooperative ('KPMG Internationa l'), uma entidade 
suic;a . 
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5 0 nosso exame abrangeu tambem a verifica<;ao da concordiincia da informa<;ao financeira 
consolidada constante do relat6rio de gestao com as demonstra<;:5es financeiras 
consolidadas. 

6 Entendemos que o exame efectuado proporciona uma base aceitavel para a expressao da 
nossa opiniao. 

Opiniao 

7 Em nossa opiniao, as referidas demonstra<;:5es financeiras consolidadas apresentam de 
forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posi<;ao 
financeira consolidada da ANA - Aeroportos de Portugal, S.A. em 31 de Dezembro de 
2015, o resultado consolidado das suas opera<;:5es, o rendimento integral consolidado, as 
altera<;:5es nos capitais pr6prios consolidados e os fluxos de caixa consolidados no perfodo 
findo naquela data, em conformidade com as Normas Internacionais de Relato Financeiro 
ta! como adoptadas na Uniao Europeia. 

Relato sobre outros requisitos legais 

8 E tambem nossa opiniao que a informa<;ao constante do relat6rio de gestao e concordante 
com as demonstra<;:5es financeiras consolidadas do perfodo. 

Lisboa, 1 7 de Maio de 2016 

c3=--J~ 
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representada por 
Joao Paulo da Silva Pratas (ROC n.0 965) 
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