Energisa Comercializadora de Energia Ltda. | Resultados do 1º trimestre de 2016
Rio de Janeiro, 13 de maio de 2016 – A Administração da Energisa Comercializadora de Energia Ltda (“Energisa
Comercializadora” ou “Companhia”) apresenta os resultados do primeiro trimestre (1T16).
As demonstrações financeiras a seguir são apresentadas de acordo com os Padrões Internacionais de
Demonstrações Financeiras (International Financial Reporting Standards – IFRS).
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Perfil do negócio e destaques econômico-financeiros

A empresa, criada em outubro de 2005, atua na área de comercialização de energia elétrica no ambiente de
contratação livre, negociando energia e prestando serviços tanto para os projetos próprios do Grupo Energisa,
quanto para projetos de terceiros. A empresa também atua como braço de apoio comercial do Grupo Energisa na
área de geração de energia.
O ano de 2016 se iniciou com uma situação bastante favorável no que se refere aos níveis dos reservatórios,
refletindo as condições hidrológicas verificadas a partir do segundo semestre de 2015, com a instalação do
fenômeno El Nino. Associado a este fato, o agravamento da crise econômica, fez com que o consumo de energia
elétrica registrasse quedas consecutivas, atingindo retração de 4,2% no primeiro trimestre de 2016 em relação
ao mesmo período do ano anterior. Com isso, o Preço de Liquidação das Diferenças (PLD) apresentou valores
próximos ao piso, de R$ 30,25/MWh, alcançando R$ 37,73/MWh no mês de março. No entanto, vale ressaltar
que, as diferentes condições hidrológicas entre as regiões, contribuíram para um significativo descolamento dos
preços na região Nordeste, onde o PLD atingiu R$ 310,38/MWh em janeiro, mantendo-se acima de R$ 150/MWh
por todo o trimestre.
Com relação as operações fechadas, a manutenção do elevado custo no ambiente regulado em função do
aumento de tarifas, continuou favorecendo o aumento do numero de processos de migração. Até março, 182
novos consumidores ingressaram no mercado livre, de acordo com informações da Câmara de Comercialização de
Energia Elétrica (CCEE). A Energisa Comercializadora, aproveitando as oportunidades de novos negócios, incluiu,
até março de 2016, 27 contratos no seu portfólio de venda, somando 54,2 MW médios com início de suprimento a
partir de 2018.
Além da venda de energia, o forte aumento das migrações para o ambiente livre favoreceu também o aumento
da procura por serviços de gestão. Assim, a Energisa Comercializadora agregou à sua carteira 8 novos contratos
de gestão, sendo 7 nas áreas de concessão da Energisa.
No tocante aos resultados financeiros, os indicadores da Energisa Comercializadora para o primeiro trimestre
ficaram dentro do esperado. A receita operacional líquida apresentou crescimento de 4,8%. Por outro lado, o
EBITDA registrado foi negativo em R$ 4,0 milhões, ficando abaixo do verificado no mesmo período de 2015. Este
desempenho já era esperado, em função da composição do portfolio de contratos da Energisa Comercializadora.
A partir de maio, quando passarão a ser considerados contratos de compra com preço abaixo da média, a
expectativa é de que o resultado tenha uma reversão. Outro impacto negativo para os resultados do primeiro
trimestre foram os atrasos na migração de alguns clientes para o mercado livre, postergando a receita. Contudo,
essas perdas deverão ser ressarcidas até o final de 2016, contribuindo para o resultado positivo esperado.
A Administração.
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Demonstrações financeiras
1. Balanço Patrimonial Ativo
ENERGISA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA.
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE MARÇO DE 2016
(Valores expressos em milhares de reais)

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras no mercado aberto e recursos vinculados
Clientes
Impostos a recuperar
Outros créditos
Total do circulante
Não circulante
Realizável a longo prazo
Créditos tributários

Imobilizado
Intangível
Total do não circulante
Total do ativo
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31/03/2016

31/12/2015

15.284
15.423
42.955
3.003
184
76.849

20.886
10.549
41.388
2.512
152
75.487

1.601
1.601

50
50

176
30
1.807

52
38
140

78.656

75.627
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2. Balanço Patrimonial Passivo
ENERGISA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA.
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE MARÇO DE 2016
(Valores expressos em milhares de reais)

Passivo
Circulante
Fornecedores
Encargos de dívidas
Empréstimos e financiamentos
Distribuição de lucros - quotistas
Tributos e contribuições sociais
Obrigações estimadas
Outras contas a pagar
Total do circulante
Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de lucros - retenção de lucros
Dividendos adicionais propostos
Total do patrimônio líquido
Total do passivo e patrimônio líquido
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31/03/2016

31/12/2015

35.015
952

30.993
2.246

30.000
215
5.403
319
4.017

30.000
215
4.392
673
1.342

75.921

69.861

1
2.734

1
5.118

-

647

2.735

5.766

78.656

75.627
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3. Demonstrações de Resultados
ENERGISA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA.
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO FINDO EM 31 DE MARÇO DE 2016
(Valores expressos em milhares de reais)
31/03/2016

31/03/2015

Receita operacional líquida
Custo da energia elétrica vendida

90.152
(92.950)

86.002
(86.496)

Lucro bruto

(2.798)

(494)

(29)

(34)

(1.204)

(1.004)

(4.031)
736
(1.286)

(1.532)
565
(1.527)

(550)

(962)

Lucro antes dos impostos
Imposto de renda e contribuição social corrente

(4.581)
1.551

(2.494)
842

Lucro líquido do exercício

(3.030)

(1.652)

Despesas com Vendas
Despesas gerais e administrativas
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Despesas financeiras líquidas
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