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Cataguazes-Leopoldina lucra R$6,65 milhões no segundo trimestre de 2006
Empresa reverte prejuízo do primeiro trimestre e fecha o semestre com lucro
A Companhia Força e Luz Cataguazes-Leopoldina (CFLCL) registrou lucro consolidado de R$6,65 milhões no segundo trimestre de 2006,
revertendo o prejuízo de R$1,49 milhão acumulado nos três primeiros meses deste ano. Com isso, a CFLCL fechou o primeiro semestre
com resultado positivo consolidado de R$5,16 milhões.
Várias razões fundamentam a melhoria do resultado da CFLCL. Dentre elas, merecem destaque:
(i) o aumento das participações societárias da CFLCL, com a aquisição
Lucro Líquido (Prejuízo) em 2006
em 20 de abril de 2006, pela controlada Multipar S/A, de 45,6% do
das empresas do Sistema Cataguazes-Leopoldina
capital total da Energisa, 50% da UTE de Juiz de Fora e 49,9% da
R$ mil
Pbpart–SE 1 S/A. Esses ativos pertenciam à Sobrapar, que os adquiriu da
Empresa
1º semestre 2º trimestre 1º trimestre
Alliant Energy Holdings do Brasil em janeiro deste ano. Com essas
CFLCL (Controladora)
4.552
6.372
(1.820)
aquisições, a CFLCL passou a deter, direta e indiretamente, 99,99% da
CFLCL (Consolidada)
5.158
6.650
(1.492)
capital da Energisa S/A, Pbpart-SE 1 S/A e da UTE de Juiz de Fora.
Energisa
27.207
10.886
16.321
(ii) a manutenção da tendência de resultados positivos. Todas as
CENF
3.739
1.957
1.782
distribuidoras do Sistema Cataguazes-Leopoldina apresentaram lucro no
Energipe
33.544
17.139
16.405
CELB
5.057
3.081
1.976
primeiro semestre de 2006, conseqüentemente a CFLCL registrou no
Saelpa
33.611
14.589
19.022
período um ganho de equivalência patrimonial nas suas controladas
CAT-LEO CISE
742
766
(24)
diretas e indiretas, de R$26,3 milhões, dos quais R$16,9 milhões no
UTE de Juiz de Fora
9.370
3.155
6.215
segundo trimestre. A Energisa, que será a nova sociedade controladora
de todas as sociedades atualmente controladas, direta e indiretamente,
pela CFLCL, deu a maior contribuição (R$14,6 milhões) ao resultado da equivalência no semestre, haja vista o seu lucro líquido apurado
no período, de R$27,2 milhões, ou seja, R$0,72 por ação do seu capital social. Já a Multipar S/A, que também participa indiretamente do
capital social da Energisa com 45,6%, através da sua controlada Energia do Brasil Participações Ltda., contribuiu com R$8,9 milhões ao
resultado da equivalência.
(iii) a redução de 15,9% das despesas financeiras consolidadas da CFLCL, que passou de R$ 92,3 mil, no segundo trimestre de 2005,
para R$77,6 milhões no trimestre findo.
A receita operacional bruta consolidada da Cataguazes-Leopoldina atingiu R$1.109,9 milhões e a geração operacional de caixa (EBITDA
ajustado) R$268,8 milhões, resultado esse 9,7% maior que no mesmo período do ano anterior. Os melhores desempenhos ficaram com a
Saelpa (R$103,7 milhões), Energipe (R$88,3 milhões) e CFLCL (R$41,9 milhões). Em termos de crescimento do EBITDA ajustado, a
controladora CFLCL mostra o melhor desempenho, com evolução de 44,1%. Por sua vez, a margem consolidada do EBITDA ajustado foi
de 34,6% no semestre.
Vale também lembrar que em continuidade ao programa de melhoria da estrutura de capital e perfil da dívida do Sistema CataguazesLeopoldina, as controladas Energipe e Saelpa concluíram, em 12 de julho, uma emissão internacional de Notes Units, no montante de
US$250 milhões, com vencimento ao final de sete anos
CFLCL Consolidada – Valores em R$ milhões
e juros de 10,5% ao ano. A captação, com garantia
corporativa da Energisa, teve 65% de seus recursos
30/06/2006
destinados à Energipe e 35% à Saelpa. Os recursos
Ajustada (Pro
Forma)
estão sendo aplicados, predominantemente, na
Descrição
31/03/2006 30/06/2006
amortização de dívidas curtas e/ou mais onerosas e/ou
364,3
552,4
106,2
Dívidas Líquidas de Curto Prazo (*)
que comprometem recebíveis das emissoras.
362,5
483,5
37,3
. Moeda Nacional
Como resultado dessa emissão, o custo médio das
dívidas consolidadas da CFLCL reduziu-se de CDI +
4,7% ao ano para CDI + 1,8% ao ano. O quadro
apresenta as dívidas de curto e longo, líquidas de
recursos financeiros (caixa e aplicações financeiras e
recursos vinculados) da CFLCL Consolidada, conforme
apresentados nas suas demonstrações financeiras de 31
de março de 2006 e 30 de junho de 2006, bem como
uma coluna ajustada para descrever o efeito pro forma
da emissão dos Notes.

. Moeda Estrangeira
Dívidas de Longo Prazo (*)
. Moeda Nacional
. Moeda Estrangeira
Total das dívidas líquidas
. Moeda Nacional
. Moeda Estrangeira

1,8
799,6
659,8
139,8
1.163,9
1.022,3
141,6

68,9
1.072,6
999,1
73,5
1.624,9
1.482,5
142,4

68,9
1.518,7
897,2
621,5
1.624,9
934,5
690,4

(*)Dividas líquidas = Empréstimos e Financiamentos + Debêntures + Encargos de
Dívidas + Déficit Atuarial + Parcelamentos de Impostos - Empréstimos relativos a RTE
(Reajuste Tarifário Extraordinário) – Caixa, Aplicações e Recursos Vinculados.

Clique no link abaixo para ler o Relatório aos Acionistas da CFLCL na íntegra:

http://www.cataguazes.com.br/Portals/0/RelacaoInvestidor/RelatoriosFinanceiros/Relatório%20aos%20Acionistas%20CFLCL%20-%201º%20semestre%202006.pdf
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