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A Companhia Força e Luz Cataguazes-Leopoldina apresenta nesta data os seus resultados no 3º trimestre de 2006.

DESTAQUES 3º TRIMESTRE DE 2006 (3T06 e 9M06) - CFLCL CONSOLIDADA
•

Lucro Líquido de R$24,6 milhões no 3T06, aumento
de 730% sobre 3T05. Em 9M06, o lucro alcançou
R$29,8 milhões;

•

EBITDA ajustado de R$173,2 milhões no 3T06,
aumento de 41,5% sobre 3T05. No acumulado em
9M06, essa geração de caixa ajustada atingiu
R$442,0 milhões, crescimento de 20,3%;

•

•

•

Margem de EBITDA ajustado de 43,3% no 3T06,
aumento de 8,4 pontos percentuais em relação ao
3T05. Em 9M06, essa margem atingiu 37,5%, contra
36,6% em 9M05;
Receita Bruta de R$564,7 milhões no 3T06, aumento
de 13,6% sobre 3T05. Até setembro de 2006, a
receita totalizou R$1,7 bilhão, alta de 18,8%;
Demanda total de energia de consumidores na área
de concessão de 1.726,9 GWh no 3T06,
representando aumento de 7,2% em relação ao
mesmo período de 2005. Em 9M06, o volume
consumido chegou a 5.155,4 GWh, crescimento
de 6,0%;

•

Consumo cativo de 1.371,8 GWh no 3T06,
representando aumento de 3,7% em relação ao
mesmo período de 2005. Em 9M06, a demanda dos
1,96 milhão de consumidores atingiu 4.174,5 GWh,
alta de 1,0%;

•

Custo nominal da dívida de 14,6% ao ano, em
setembro de 2006 (prazo médio de 4,2 anos), ante
21,7% ao ano em setembro de 2005 (prazo médio de
1,7 ano);

•

Melhoria de percepção de risco, upgrade do rating
corporativo da CFLCL e Energisa para A- em escala
nacional (Fitch Ratings);

•

Redução das perdas de energia em 0,6 ponto
percentual nos últimos 12 meses findos em setembro
de 2006, chegando a 14,4%;

•

Queda de 0,5 ponto percentual na taxa de
inadimplência dos consumidores nos últimos 12 meses
findos em setembro de 2006.

Resumo dos Indicadores Econômico-Financeiros e Operacionais
CFLCL Consolidada

Trimestre
3T06

3T05

Acumulado (9 meses)
Var. %

9M06

9M05

Var. %

1.674,6
1.177,4
310,6
366,9
442,0
37,5
101,1
29,8

1.409,7
1.004,3
244,7
293,8
367,4
36,6
76,0
36,3

+ 18,8
+ 17,2
+ 26,9
+ 24,9
+ 20,3
+ 0,9 p.p
+ 32,9
- 17,9

+ 3,7
4.174,5
4.132,8
+ 22,9
980,9
730,8
+ 7,2
5.155,4
4.863,6
+ 4,5 1.957.041 1.871.989

+ 1,0
+ 34,2
+ 6,0
+ 4,5

Resultados econômico-financeiros – R$ milhões
Receita operacional bruta
Receita operacional líquida (ROL)
Resultado dos serviços (EBIT)
EBITDA
EBITDA ajustado
Margem de EBITDA ajustado - %
Resultado operacional
Lucro líquido no período

564,7
399,9
127,0
146,6
173,2
43,3
49,4
24,6

497,3
+ 13,6
350,4
+ 14,1
81,5
+ 55,8
98,1
+ 49,5
122,4
+ 41,5
34,9 + 8,4 p.p
24,2 + 104,1
3,0 + 729,7

Resultados operacionais
Vendas de energia no mercado cativo - GWh
Demanda de consumidores livres - GWh
Demanda total (inclui clientes livres) - GWh
Número de clientes

1.371,8
1.322,5
355,1
289,0
1.726,9
1.611,4
1.957.041 1.871.989

EBITDA Ajustado (**) = Resultado dos serviços + depreciação + provisões para déficit atuarial + receita de reajuste tarifário
extraordinário (RTE) + acréscimo moratório sobre contas em atraso
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ESTRUTURA DE CAPITAL E MELHORIA DO PERFIL DAS DÍVIDAS
As empresas que compõem o Sistema CataguazesLeopoldina realizaram uma série de operações de
alongamento e melhoria do perfil dos seus endividamentos
nos últimos meses.
Em 30 de setembro de 2006, as dívidas líquidas
consolidadas da CFLCL, incluindo encargos, totalizavam
R$1.700,0 milhões, das quais 41,7% estão representadas
em moeda estrangeira, totalmente protegidas contra
variação cambial adversa, por meio de instrumentos de
derivativos financeiros.
Como conseqüência das transações de alongamento e
melhoria do perfil da dívida consolidada, a relação da

dívida líquida consolidada de curto prazo pela dívida líquida
total consolidada reduziu de 34,0%, em junho de 2006,
para 13,0%, em setembro de 2006. No final do trimestre
findo, a relação consolidada entre o EBITDA ajustado
(anualizado) e a dívida líquida de curto prazo era de 2,7
vezes, o que demonstra uma posição confortável de
alavancagem da Companhia e do perfil da dívida
consolidada. Por sua vez, o custo médio consolidado das
dívidas da CFLCL situava-se em 14,6% ao ano (prazo médio
de 4,2 anos), contra 21,7% ao ano (prazo médio de 1,7
ano), em setembro de 2005.

INVESTIMENTOS
Em 9M06, os investimentos consolidados da CFLCL e de
suas controladas atingiram R$189,0 milhões (R$141,6
milhões em igual período de 2005). Os investimentos
foram alocados, prioritariamente, no setor de distribuição

de energia, com destaque para os programas
“Universalização de Energia Elétrica” e “Luz para Todos”, que
absorveram R$110,8 mil, dos quais R$75,3 milhões advindos
dos governos estaduais e federal.

PERFOMANCE DAS AÇÕES NA BOVESPA
No período de janeiro a setembro de 2006, as ações
ordinárias (FLCL3), preferenciais classe “A” (FLCL5) e
preferenciais classe “B” (FLCL6) da Companhia
apresentaram uma das melhores rentabilidades do mercado
bursátil brasileiro, bem superiores ao Ibovespa (Índice da

Bolsa de Valores de São Paulo) e ao IEE (Índice de Energia
Elétrica), conforme desempenhos abaixo. O volume total
negociado no citado período alcançou a cifra de R$30,5
milhões (R$9,2 milhões em ordinárias), ou seja, 16,9 vezes
maior em relação ao do mesmo período do ano passado.

Volum e Trim estral
- R$ milhões -

Rentabilidade %
- Janeiro a setembro de 2006 366,7

30,5

302,0
206,8

15,0
11,0
4,5

1T06

1,8
2T06

3T06

9M06

9M05

FLCL3

FLCL5

FLCL6

20,5

9,0

IEE

Ibovespa

Clique nos links abaixo para ler os Relatórios aos Acionistas da CFLCL, Energisa, Energipe e Saelpa na íntegra:
CFLCL - http://www.cataguazes.com.br/Portals/0/RelacaoInvestidor/ITR/Divulgação%20Resultado%203º%20trimestre%202006_CFLCL.pdf
Energisa - http://www.cataguazes.com.br/Portals/0/RelacaoInvestidor/ITR/Divulgação%20Resultado%203º%20trimestre%202006_ENERGISA.pdf
Energipe - http://www.cataguazes.com.br/Portals/0/RelacaoInvestidor/ITR/Divulgação%20Resultado%203º%20trimestre%202006_ENERGIPE.pdf
Saelpa - http://www.cataguazes.com.br/Portals/0/RelacaoInvestidor/RelatoriosFinanceiros/3ºtrimestre2006_DemostraçõesFinanceiras_Saelpa.pdf
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