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Faturamento bruto consolidado da CataguazesCataguazes-Leopoldina cresce 16,0%
Resultados das controladas sobem, mas CFLCL registra prejuízo no 1º trimestre de 2005
O faturamento bruto consolidado da Cataguazes-Leopoldina
cresceu 16,0% no primeiro trimestre de 2005, passando de
R$ 384,3 milhões (R$ 75,9 milhões pela controladora CFLCL)
para R$ 445,6 milhões (R$ 91,6 milhões pela controladora
CFLCL). A geração de caixa ajustada (EBTIDA ajustado) teve
resultado positivo de R$103,8 milhões (R$ 17,0 milhões pela
controladora CFLCL). Houve uma alta de 6,8% em relação
ao mesmo período do ano passado, influenciado pelo bom
desempenho da CENF (+163,9%) e CFLCL (26,1%).
Apesar do crescimento, o volume de energia comercializado
caiu 0,6% devido à saída de oito consumidores livres. As
distribuidoras do Sistema Cataguazes-Leopoldina negociaram
1.417 mil MWh nos primeiros três meses de 2005, contra
1.425 mil MWh no ano passado. Essa redução, entretanto,
não traz impacto financeiro relevante para a companhia,
porque os consumidores livres pagam a Tarifa de Uso do
Sistema de Distribuição (TUSD).
Nesse trimestre, o faturamento da TUSD aumentou 193%,
chegando a R$16,7 milhões. Levando em consideração a
carga consumida na área de concessão das empresas do
Sistema Cataguazes-Leopoldina, o volume de energia elétrica
cresce 7,9% com os 1.621 mil MWh distribuídos.
Apesar de ter registrado um ganho por equivalência
patrimonial nas suas controladas, diretas e indiretas, de
R$11,6 milhões em comparação aos R$10,8 milhões, obtidos
em igual período do ano passado, a Cataguazes-Leopoldina
apresentou um prejuízo consolidado de R$7,6 milhões (R$7,9
milhões pela controladora CFLCL) no primeiro trimestre de
2005. Entretanto, é necessário destacar que a perspectiva
para os próximos meses é positiva. A empresa reduziu o

endividamento oneroso líquido consolidado em relação ao
EBTIDA de 2,8x no quarto trimestre de 2004 para 2,6x nos
primeiros três meses do ano. O endividamento oneroso líquido
da controladora CFLCL também mostrou, no trimestre, um
decréscimo de 6,4% em relação ao registrado no final de 2004,
ante a variação positiva da taxa média do CDI do período, de
4,2%. Com a concretização da venda das PCHs para a Brascan
Energética por R$265 milhões em abril e o lançamento de um
FIDC de R$ 221 milhões no segundo trimestre, o resultado terá
um impulso.

Vendas de Energia a Consumidores Finais – (Em MWh)

Descrição

1º trimestre
2004
2005

CFLCL (Controladora)
(Controladora)
. Mercado Próprio (s/cl)
. Mercado Próprio (c/cl)

227.967
260.748

232.217
251.544

- 1,8
+ 3,7

CENF
. Mercado Próprio

Variação
%

70.116

68.470

+ 2,4

Energipe
. Mercado Próprio (s/cl)
. Mercado Próprio (c/cl)

416.846
522.326

420.818
478.216

- 0,9
+ 9,2

CELB
. Mercado Próprio (s/cl)
. Mercado Próprio (c/cl)

117.918
141.034

133.160
133.160

- 11,4
+ 5,9

Saelpa
. Mercado Próprio (s/cl)
. Mercado Próprio (c/cl)

584.815
627.106

571.292
571.292

+ 2,4
+ 9,8

1.417.662 1.425.957
1.621.330 1.502.682

- 0,6
+ 7,9

CFLCL Consolidada
. Mercado Próprio (s/cl)
. Mercado Próprio (c/cl)

Obs.: s/cl (sem consumidor livre) e c/cl (com consumidor livre).

Investimentos
Investimentos consolidados foram de R$46,4 milhões
Nos primeiros três meses de 2005, a CFLCL e suas controladas investiram R$46,4 milhões (R$42,5 milhões em igual período de
2004), concentrando-se na área de distribuição de energia elétrica, em especial nos “Programas de Universalização de Energia
Elétrica e Luz para Todos”, iniciados no final do exercício passado, que absorveram R$6,0 milhões no trimestre.

CFLCL pagará dividendos a partir de 27 de maio
Em Assembléia Geral Ordinária em 29 de abril de 2005, acionistas da Companhia Força e Luz Cataguazes-Leopoldina aprovaram
o pagamento, a partir de 27 de maio próximo, dos dividendos prioritários cumulativos às ações preferenciais de sua emissão,
relativos ao exercício de 2004, à razão de R$0,2092 por lote de mil ações preferenciais classe “A” e de R$0,1255 por lote de mil
ações preferenciais classe “B”.
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