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Energisa lucra R$243,3 milhões em nove meses de 2007
A Energisa comemora o lucro
líquido consolidado de R$243,3
milhões em nove meses de 2007,
após um bem sucedido plano de
melhoria da estrutura de capital e
perfil de dívida, o que representa
um crescimento de 716,4% em
relação ao apurado em 9M06
pela CFLCL Consolidada,
impulsionado em grande parte
pelo lucro extraordinário
decorrente da apropriação
parcial dos efeitos da alienação
de ativos de geração. Mesmo
desconsiderando esse efeito
extraordinário, o lucro antes do
imposto de renda em 9M07
cresceria 84,7%. O lucro líquido
consolidado no 3T07 foi de
R$166,0 milhões, contra R$24,6
milhões no 3T06. Dentre os
fatores que fundamentam o
desempenho em 9M07
comparativamente com os
resultados consolidados da
CFLCL em 9M06, destacam-se:

9 meses - Janeiro a setembro
9M07
9M06
Variação %

Lucro Líquido (R$ milhões)
Energisa Consolidada
Energisa Controladora
Controladas
Distribuidoras de energia elétrica
• Saelpa
• Energipe
• CFLCL
• CENF
• CELB
Geradoras de energia elétrica
• UTE Juiz de Fora (1)
• Zona da Mata Geração (2)
Prestadoras de Serviços
• Cat-Leo Cise
• Outras

243,3
237,9

29,8 (*)
48,2

+ 716,4
+ 393,6

47,7
47,6
33,2
11,0
10,8

58,0
54,1
28,9
9,3
8,4

- 17,8
- 12,0
+ 14,9
+ 18,3
+ 28,6

14,7
4,9

14,0
-

+ 5,0
-

6,0
32,7

1,5
18,8

+ 300,0
+ 73,9

(*) Resultados consolidados da CFLCL
1) Contrato de alienação firmado em 4 de outubro de 2007
2) Alienação concluída em 24 de agosto de 2007
Lucro Líquido Consolidado - R$ milhões
+ 716,4 %

146,8
243,3

• aumento de 4,1% na demanda
consolidada de energia elétrica;
• aumento de 15,4% no EBITDA
(R$56,6 milhões);
• redução 21,2% (R$40,6
milhões) nas despesas
financeiras líquidas
consolidadas;
• lucro de R$146,8 milhões
antes dos impostos na venda
de ativos (Zona da Mata
Geração).

(30,5)

40,6
56,6
29,8

Lucro Líquido
9M06

EBITDA

Resultado
Financeiro

Venda de Ativos

IR/CSSL e
Outros

Lucro Líquido
9M07

Alienação de ativos e redução de despesas financeiras
No dia 11 de julho, a Energisa vendeu ativos de
geração (45 MW) e mais quatro projetos
hidrelétricos por R$ 292 milhões para a Brascan
Energética. Os resultados desta alienação não foram
integralmente contabilizados no trimestre, já que a
transferência dos projetos ainda dependem de
aprovação da Aneel. A contabilização parcial dos
resultados, gerou lucro de R$ 146,8 milhões. Outro
ponto importante foi a redução de 29,7% nas

despesas financeiras líquidas consolidadas no
terceiro trimestre de 2007, graças à redução de
endividamento e do custo das dívidas. Nos últimos
quatro trimestres, a relação dívida líquida por
EBTIDA ajustado caiu de 2,9 vezes para 2,4 vezes.
O custo nominal da dívida da Energisa caiu de
14,6% para 11,3% ao ano.
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Receita Operacional e Geração de Caixa (EBITDA)
de capital e perfil das dívidas consolidadas e
da desverticalização das empresas
controladas pela Energisa, no montante de
R$9,3 milhões no trimestre (R$13,8 milhões
em 9M07);

No terceiro trimestre de 2007, o faturamento da
Energisa ficou em R$619,4 milhões, uma alta de
9,7% em relação ao mesmo período do ano
passado. De janeiro a setembro, a empresa registrou
crescimento de 7,3%, totalizando R$1,79 bilhão.
Nos nove primeiros meses de 2007, a demanda dos
consumidores cativos e livres da Energisa atingiu
5,3 mil GWh, uma alta de 4,1%.
De janeiro a setembro, a Energisa apresentou um
crescimento de 15,4% no EBTIDA. Por sua vez, o
EBITDA ajustado atingiu R$488,9 milhões,
representando uma alta de 10,6%. Já no terceiro
trimestre, o valor ficou em R$160,3 milhões, contra
R$173,2 milhões no mesmo período. Essa redução
de R$12,9 milhões decorre, basicamente:
• das despesas não recorrentes, oriundas das
operações financeiras de adequação da estrutura

•

das despesas extraordinárias relativas ao
programa de combate às perdas de energia
na Saelpa, no montante de R$2,1 milhões no
trimestre (R$5,6 milhões em 9M07);

•

da não consolidação das demonstrações
financeiras da Zona da Mata Geração, em
decorrência da sua venda em agosto de
2007, cujo impacto no EBITDA foi de R$8,0
milhões no período de janeiro a 15 de agosto
de 2007.
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Investimentos
De janeiro a setembro, as empresas da Energisa
investiram R$153,5 milhões na ampliação e
manutenção da rede de distribuição. Desse
montante, cerca de R$63,4 milhões foram aportados
no programa Luz para Todos. Entre as controladas, a
Saelpa aparece como destaque com investimento de
R$86 milhões. A Saelpa também implementou um
projeto agressivo para redução das perdas
comerciais, que está em 20,4%. A distribuidora
investirá R$13 milhões até fevereiro de 2008 na
implantação de medidores eletrônicos e de

telemedidores. Além dos investimentos na área de
distribuição, a Energisa se prepara para desenvolver
aproximadamente 170 MW em projetos de
Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs), ainda em
fase de obtenção de licenças e desenvolvimento de
estudos mais aprofundados. Referidos projetos, a
serem implementados gradualmente ao longo dos
próximos cinco anos, deverão ser designados, em
parte, para o mercado livre e parte para venda
através de leilão.
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Ações na Bovespa valorizam mais de 131%
A Energisa substituiu em 9 de abril de 2007 a
Companhia Força e Luz CataguazesLeopoldina (CFLCL) no pregão da Bolsa de
Valores de São Paulo (Bovespa). A empresa é
a nova holding do Sistema CataguazesLeopoldina após processo de incorporação de
ações. Assim, os acionistas da CFLCL
tornaram-se detentores de ações da Energisa,
na proporção de uma ação para cada
8.428,45307906018 ações da CFLCL.
Conseqüentemente, até 5 de abril de 2007 as
cotações das ações da Energisa (ENGI3 e
ENGI4) referem-se às ações da CFLCL (FLCL3

e FLCL5), ajustadas pela relação de troca e pelo
desdobramento de ações da Energisa.
Abaixo, apresenta-se a valorização das ações da Energisa
comparativamente com o Ibovespa no período de janeiro
de 2007 a 31 de outubro de 2007:
R$ / ação

ENGI3

Cotação no final de 2006
Cotação em 31/10/2007
Valorização (janeiro 2007 a 31/10/2007)
Rentabilidade do Ibovespa

ENGI4

5,04
4,64
10,60
10,74
110,3% 131,5%
46,9%

Índice ENGI4 x Bovespa - (28/12/2006 = 100)
ENGI4 = FLCL5 x 0,8428
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Acesse os Relatórios aos Acionistas clicando nos links abaixo:
Energisa - http://www.cataguazes.com.br/Portals/0/RelacaoInvestidor/RelatoriosFinanceiros/Rel_Energisa_3QT_2007.pdf
CFLCL - http://www.cataguazes.com.br/Portals/0/RelacaoInvestidor/RelatoriosFinanceiros/Rel_CFLCL_3QT_2007.pdf
Saelpa - http://www.cataguazes.com.br/Portals/0/RelacaoInvestidor/RelatoriosFinanceiros/Rel_Saelpa_3QT_2007.pdf
Energipe - http://www.cataguazes.com.br/Portals/0/RelacaoInvestidor/RelatoriosFinanceiros/Rel_Energipe_3QT2007.pdf
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