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Lucro da CFLCL atinge R$ 36,3 milhões em nove meses de 2005
Resultado das controladas cresce 33,4% no mesmo período
comercial). Quanto ao EBITDA, vale destacar os
crescimentos da CENF, de 81,8%, e da CFLCL, de
72,0%, em relação a igual período de 2004.

Com um lucro líquido consolidado de R$ 2,9
milhões no terceiro trimestre de 2005, contra um
prejuízo de R$ 908 mil em igual período do ano
passado, a Cataguazes-Leopoldina (CFLCL) passa a
acumular, em nove meses, um lucro líquido
consolidado de R$ 36,3 milhões, contra um prejuízo
de R$12,8 milhões no mesmo período de 2004.

Investimentos:
Investimentos dando prosseguimento a sua
expansão, a CFLCL e suas controladas continuaram
investindo na área de distribuição de energia
elétrica. Em nove meses foram aplicados R$ 141
milhões, especialmente, nos programas
“Universalização de Energia Elétrica” e “Luz para
Todos” que absorveram R$ 62,7 milhões. Como
resultado, o Sistema Cataguazes-Leopoldina
ganhou 33.493 novos clientes, saltando de
1.838.496, em dezembro de 2004, para
1.871.989, em setembro de 2005.

Resultado das controladas:
controladas todas as distribuidoras e
geradoras do Sistema Cataguazes-Leopoldina
apresentaram lucro nesses nove meses. O resultado
das controladas representa para a CFLCL um
aumento de 33,4% nos ganhos por equivalência
patrimonial, se comparado ao igual período do ano
passado. O maior lucro líquido registrado foi o da
Energipe (R$39,9 milhões), seguida pela Saelpa (R$
34,8 milhões), UTE Juiz de Fora (R$ 24,9 milhões),
CENF (R$ 8,1 milhões), Cat-Leo CISE (R$ 4,3
milhões) e CELB (R$ 3,3 milhões).

Programa de Qualidade:
Qualidade todas as empresas do
Sistema Cataguazes-Leopoldina, no âmbito das
suas atividades operacionais, vêm desenvolvendo
programas que visam garantir aos seus clientes
serviços de qualidade, em conformidade com as
normas reconhecidas em nível internacional.
Merece destaque a Energipe que já obteve seis
certificações ISO 9001:2000 (Inspeção e
calibração de medidores; Atendimento telefônico
a clientes em call center; Leitura de consumo,
faturamento, impressão e entrega de contas;
Operação em tempo real do sistema de
transmissão pelo COS; Recebimento e despacho
de solicitação de falta de energia pelo COD;
Treinamento interno), todas de fundamental
importância à confiabilidade dos serviços que
presta e ao melhor atendimento aos seus
clientes.

Receita
Receita operacional bruta e EBITDA:
EBITDA a receita
operacional bruta consolidada da CFLCL em nove
meses atingiu R$1.410 milhões, representando um
crescimento de 19,3% em relação ao mesmo
período de 2004, enquanto que geração de caixa
(EBITDA) cresceu 16,0%, ultrapassando R$ 329
milhões. Apesar da redução de 3% nas vendas
físicas no período, o crescimento da receita
operacional bruta decorre de receitas provenientes
da cobrança dos consumidores livres pelo uso do
sistema de distribuição e conexão da CataguazesLeopoldina, bem como dos reajustes tarifários de
energia elétrica e da recuperação do consumo das
classes de maior valor agregado (residencial e
Sumário dos resultados acumulados no 3º trimestre
das empresas do Sistema CataguazesCataguazes-Leopoldina
Lucro Líquido (Prejuízo) – R$ milhões
Acumulado no 3º trimestre
Empresa
CFLCL (Consolidada)
CFLCL (Controladora)
Energisa
CENF
Energipe
CELB
Saelpa
CAT-LEO CISE
UTE de Juiz de Fora
Outras

2005
36,3
35,2
43,1
8,1
39,9
3,3
34,8
4,3
24,9
0,5

2004
(12,8)
(14,0)
21,8
3,2
22,9
4,5
19,3
12,9
(0,3)

Variação %
+ 97,7
+ 153,1
+ 74,2
- 33,3
+ 80,3
+ 93,0
-

Estrutura de Capital da CFLCL Consolidada
Descrição
Endividamento Oneroso Líquido (*) – R$ milhões
Patrimônio Líquido + Participação Minoritária – R$ milhões
Ativo Total - R$ milhões
Indicadores:
Endividamento Oneroso Líquido / EBITDA ajustado (**)
Endividamento Oneroso Líquido / Ativo Total (%)
Grau de Capitalização (%)

30/09/2005 31/12/2004
1.003
1.085
893
802
2.985
2.977

2,3
33,6
47,1

2,8
36,4
42,5

(*) Endividamento Oneroso Líquido = Empréstimos e Financiamentos + Debêntures +
Encargos de Dívidas – Empréstimos relativos à Ativo Regulatório e CVA – Saldo de Caixa.
(**) Para efeito de comparação dos indicadores acima, o EBITDA ajustado está anualizado.
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