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Receita bruta consolidada da Energisa cresce 5,2% nos cinco primeiros meses de 2007
A receita operacional
bruta consolidada da
Energisa atingiu a cifra de
R$984,8 milhões nos
cinco primeiros meses de
2007. Comparando-se
com a receita operacional
bruta consolidada em
igual período de 2006 da
antiga controladora de
todas as empresas do
Sistema CataguazesLeopoldina (SCL), esse
montante representa um
aumento de 5,2%. As
controladas CELB e
CFLCL foram os
destaques nos
crescimentos individuais
de receita, com15,8% e
13,7%, respectivamente.
A demanda consolidada
de energia elétrica
chegou a 3.020 GWh,
representando um
aumento de 5,6% em
relação à demanda
apurada por todas as
empresas do SCL em
igual período de 2006.
Esse resultado é
conseqüência da
elevação do consumo de
energia elétrica nas
classes residencial e
comercial que têm maior
margem de contribuição
na geração de caixa das
empresas, com
acréscimos de 7,3% e
5,5%, respectivamente.

Indicadores Operacionais – Janeiro a maio de 2007
CFLCL, CENF, Energipe, CELB , Saelpa e Energisa Consolidada
Energisa
CFLCL CENF Energipe CELB Saelpa Consolidada
Receita Bruta - R$ milhões
194,9 51,6
257,9
67,3 374,9
984,8
Demanda de energia – GWh (a+b)
491
123
967
278 1.161
3.020
a) Mercado Próprio
404
118
686
222
999
2.429
• Residencial
139
55
237
63
371
865
• Industrial
97
21
126
94
183
521
• Comercial
68
24
140
37
174
443
• Outras classes
100
18
183
28
271
600
b) Consumidores Livres (CL)
87
5
281
56
162
591
Variação da Demanda -% (*)
+ 5,6 + 4,7
+ 2,8 + 10,5 + 5,6
+ 5,6
• Residencial
+ 4,0 + 5,6
+ 7,1 + 9,6 + 8,6
+ 7,3
• Industrial + CL
+ 16,8 + 8,2
+ 1,8 + 12,0 + 3,0
+ 5,9
• Comercial
+ 5,8 + 5,2
+ 3,9 + 11,0 + 6,2
+ 5,5
• Outras classes
+ 3,1 + 1,5
- 1,0 + 4,2 + 4,8
+ 2,6
(*) Em relação ao mesmo período de 2006, com consumidor livre (CL). Crescimento da receita
consolidada da Energisa comparada com a receita da CFLCL Consolidada no mesmo período.

Crescimentos % da Receita Operacional Bruta
- janeiro a maio de 2007 -
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Aneel reajusta tarifas da CFLCL e CENF
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou o
Reajuste Tarifário Anual (IRT) de duas distribuidoras
controladas pela Energisa. Os índices que estão em vigor
desde o dia 18 de junho, são 8,33% para a Companhia
Força e Luz Cataguazes-Leopoldina (CFLCL) e - 4,74%
para Companhia de Eletricidade de Nova Friburgo
(CENF).
Os reajustes de tarifas acima estão impactados
principalmente por reduções de custos não-gerenciáveis,
chamados de Parcela A, que sofreram reduções de
1,75% e 10,08% na CFLCL e CENF, respectivamente. A
queda, em ambas as empresas, foi decorrente,
principalmente, pela diminuição da Cota de Consumo de
Combustível (CCC) e dos encargos de transmissão.

Em resumo, os reajustes foram influenciados pela
diminuição dos custos da Parcela A, não tendo afetado o
EBTIDA das empresas, já que a Parcela B teve sua
correção conforme consta do contrato de concessão e
era esperado pela administração de ambas as empresas.
As receitas operacionais da controlada CFLCL
representaram 19,8% da receita operacional bruta
consolidada da Energisa nos últimos cinco meses de
2007, enquanto que as receitas operacionais da CENF
5,2%.

Já o aumento da Parcela B, destinado às distribuidoras
para remunerar o capital investido, e conseqüentemente
o impacto direto na geração de caixa (EBTIDA), foi de
6,92% na CFLCL e 2,75% na CENF. Esses valores
incluem a atualização pelo índice contratual (IGP-M
menos Fator X) e a incorporação da última parcela do
diferimento da Revisão Tarifária de 2004.

Reajuste Tarifário
8,33%

C E NF

-4,74%

Para esclarecimentos e informações adicionais, não hesite em contactar-nos:
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