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Receita Consolidada da Cataguazes-Leopoldina cresce 23% no 1º trimestre de 2006
Prejuízo reduz 80,3 %
Receita Operacional: a Cataguazes-Leopoldina
consolidado da Companhia. A Cataguazes-Leopoldina
registrou prejuízo consolidado de R$1,49 milhão,
registrou receita operacional consolidada de R$548,3
significando uma redução de 80,3% em relação ao
milhões no primeiro trimestre de 2006, crescimento de
mesmo período do ano passado. A despeito das
23% em relação ao mesmo período do ano passado.
melhorias nos resultados operacionais, as despesas
Os reajustes tarifários e o aumento da demanda de
financeiras ainda penalizaram o balanço consolidado da
energia elétrica provocaram esse bom resultado. Os
empresa. Entretanto, se o aumento nas participações
destaques foram a Energipe e a Saelpa com 30,2% e
societárias nas subsidiárias, realizado em abril, estivesse
30,1%, respectivamente, devido à melhoria do
sido computado, a Cataguazes-Leopoldina teria lucro
consumo de energia das classes residencial e comercial.
consolidado de cerca de R$6,3 milhões. O efeito do
Mercado de Energia: a demanda total de energia
aumento de capital de R$99,6 milhões, concluído em
elétrica, soma do mercado cativo e os consumidores
abril sobre o endividamento também não está refletido
livres, teve alta de 4,9% no primeiro trimestre. O
neste trimestre.
volume distribuído atingiu 1,7 milhões de MWh, sendo
O quadro, a seguir, apresenta uma coluna ajustada para
que o segmento industrial respondeu por quase 622,9
descrever os efeitos pro forma das operações de aumento
mil MWh e o residencial consumiu 474,6 mil MWh. Já
de participações societárias nas subsidiárias e do
levando em consideração o percentual de crescimento
aumento de capital realizado em abril:
de consumo, a classe rural aumentou 7,6% a demanda,
Indicadores da CFLCL Consolidada
principalmente pela ampliação do número de
consumidores com os programas de universalização.
31/03/2006
Geração de Caixa: outro ponto positivo foi a elevação
Descrição (Valores em milhões)
31/03/2006 ( Pro Forma )
de 22,5% do EBITDA consolidado ajustado, que
Recursos Financeiros (*)
183,4
288,4
chegou a R$130,7 milhões nos três primeiros meses
Endividamento Líquido de Curto Prazo
364,3
243,0
deste ano. A margem de EBITDA consolidada foi de
Endividamento Total Líquido
1.189,2
1.475,0
34,2%, contra 33,5% no mesmo período de 2005. A
Participações Minoritárias
768,2
66,8
Saelpa, com R$54,2 milhões, e a Energipe, com
Patrimônio Líquido
294,7
402,1
R$40,5 milhões, aparecem com destaque na geração
Receita Operacional Líquida
382,3
393,8
de caixa. Além do bom resultado do EBTIDA, a redução
Resultado dos Serviços
89,7
92,5
Despesas Financeiras Líquidas
(48,2)
(62,2)
do custo financeiro também influenciou na melhoria da
Participações Minoritárias
(24,7)
(4,1)
relação geração de caixa e gasto de serviço da dívida,
Lucro líquido (prejuízo)
(1,49)
6,3
líquido de receitas financeiras, passando de 1,5x no
primeiro trimestre de 2005, para 2,4x no trimestre
(*) Caixa, Aplicações e Recursos Vinculados.
findo. Comparado com primeiro trimestre de 2005, a
A seguir, os indicadores operacionais e de desempenho
Cataguazes-Leopoldina conseguiu diminuir em 22,8% o
das empresas do Sistema Cataguazes-Leopoldina no
seu custo financeiro consolidado líquido, que ficou em
trimestre findo, sem os efeitos pro forma:
R$48,2 milhões.
Resultado Líquido: o bom desempenho operacional e a
redução dos custos financeiros beneficiaram o resultado
Indicadores Operacionais e de Desempenho
Descrição

CFLCL

CENF

Energipe

CELB

Saelpa

CFLCL
Consolidada

Demanda de Energia – GWh (*)

269,2

69,6

559,3

147,0

657,8

1.702,9

Receita Operacional Bruta - R$ milhões
Receita Operacional Líquida - R$ milhões
Despesas Controláveis - R$ milhões
Resultado dos Serviços de Energia - R$ milhões
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas - R$ milhões
Lucro Líquido (prejuízo) no trimestre - R$ milhões

103,9
73,4
11,2
18,3
(29,3)
(1,82)

29,6
19,1
3,6
2,8
(2,6)
1,78

150,8
104,4
12,9
28,3
(21,8)
16,41

32,5
22,7
3,3
2,8
0,1
1,98

215,2
147,4
19,9
36,8
(8,0)
19,02

548,4
382,3
55,1
89,7
(48,2)
(1,49)

Geração de Recursos – EBITDA Ajustado - R$ milhões
EBITDA Ajustado / Receita Líquida (%)

23,8
32,5

5,0
26,1

40,5
38,8

5,3
23,3

54,2
36,8

130,7
34,2

(*) Mercado Próprio + Consumidores Livres.
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Investimentos, Dividendos e as Ações na Bolsa
O Sistema Cataguazes-Leopoldina investiu R$55,9
milhões nos três primeiros meses de 2006, contra
R$46,4 milhões no mesmo período do ano passado. O
foco dos investimentos foi na expansão e manutenção
dos sistemas de distribuição. Só o programa de
universalização consumiu R$28,4 milhões, sendo
R$15,6 milhões na Energipe, R$8,1 milhões na Saelpa,
R$3,5 milhões na CFLCL, R$855 mil na CELB e R$224
mil na CENF.

Refletindo as operações de desverticalização,
reestruturação societária, com o fim dos litígios
societários que depreciavam a percepção do risco
associado, bem como as operações financeiras
estruturadas seqüenciais implementadas e em
implementação pelo Sistema Cataguazes-Leopoldina,
as ações da CFLCL vêm apresentando expressivos
aumentos de volumes negociados e valorização. No
período de janeiro a 12 de maio de 2006, as ações
preferenciais classe “A” da Companhia mostram
rentabilidade de 208%, ante os 20,1% do Ibovespa e
24,1% do IEE – Índice de Energia Elétrica. O volume no
período alcançou a cifra de R$9,5 milhões, o que
representa aumento de 766,3% em relação ao mesmo
período do ano passado.

No final de abril, o Conselho de Administração da
Cataguazes-Leopoldina aprovou pagamento de R$16,7
milhões em dividendos para os acionistas
preferencialistas. O valor definido ficou em R$0,2092
por lote de mil por ações preferenciais classe A e
R$0,1255 para a de classe B.
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