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Rio de Janeiro (RJ), 30 de setembro de 2012 – A Multiner S.A, uma empresa de geração, transmissão e comercialização de energia 

elétrica e com participação, como sócia ou acionista, em outras sociedades civis ou comerciais no setor de energia, anuncia os 

resultados financeiros relativos ao terceiro trimestre de 2012 (3T12). As informações financeiras e operacionais a seguir são 

apresentadas em base consolidada e de acordo com os princípios e práticas contábeis adotadas no Brasil. Os valores são expressos 

em reais (R$), exceto quando indicado de modo diferente. 

DESTAQUES: 
 

• A Companhia apresentou resultado negativo de 
R$ 41,8 milhões no 3T12. No mesmo período do 
ano anterior, a empresa havia apresentado um 
prejuízo de R$ 18,6 milhões. 
 

• A receita líquida de vendas no 3T12 totalizou R$ 
17,9 milhões, 51,8% abaixo do reportado no 
mesmo período do ano anterior.  
 

• O Grupo Bolognesi adquiriu, definitivamente, no 
último dia 28/09/12, mediante pagamento de 
parte do preço, celebrado em acordo de compra 
e venda de ações em 28/03/12, todas as ações 
da Companhia detidas pelos Vendedores, que 
deixaram de ter qualquer participação no Capital 
da Multiner. O fechamento do contrato de 
reorganização ainda pende do implemento de 
condições e da prática de atos, os quais deverão 
ocorrer proximamente. 
 

• UTEs Monte Pascoal e Itapebi: Em 16/07/2012, 
por meio dos despachos ANEEL nº 2.250 e 
2.251, as outorgas das UTEs Monte Pascoal e 
Itapebi foram revogadas, tendo sido ainda 
determinado o pagamento do valor das garantias 
no prazo de trinta dias. Concomitantemente, por 
meio do despacho ANEEL nº 2.252/2012, foi 
instaurado procedimento administrativo com 
vistas a aplicação da penalidade de declaração 
de inidoneidade conta a Multiner, Monte Pascoal 
e Itapebi, pelo descumprimento reiterado de suas 
obrigações de outorga. Em 20/09/2012 foi 
lavrado o termo de intimação nº 834/2012/-
SCG/ANEEL, para ampliar a penalidade de 
Declaração de Inidoneidade às empresas Monte 
Pascoal, Itapebi e Multiner, tendo sido 
apresentado recurso administrativo pertinente. 
 

• Termopower V e VI: Foi indeferido recurso, por 
meio do despacho ANEEL nº 2.861, de 13/09/12, 
relativo ao recurso apresentado em 05/07/12 
contra execução das garantias do despacho 
ANEEL Nº2087 (22/06/2012). 
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DESEMPENHO OPERACIONAL 

A Multiner atualmente possui um parque gerador composto por 03 usinas operacionais (Alegria 
I, Alegria II e Cristiano Rocha). Alegria I e II são comercialmente exploradas por meio de 
parcerias com outras empresas. 

 

No 3T12, a produção de energia elétrica nas usinas operadas pela Multiner foi de 198.635 
MWh. Do total gerado, a UTE Cristiano Rocha (RAESA) foi responsável por 122.314,56 MWh e 
a UEE Parque Alegria (Alegria I e II) por 76.320,9 MWh. 

 

DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

 

 

Receita Líquida de Vendas 

A receita líquida de vendas no 3T12 totalizou R$ 17,9 milhões, 51,8% abaixo do reportado no 
mesmo período do ano anterior. Essa queda foi resultado das transações para venda de lastro, 
que não ocorreram nas UTEs Pernambuco IV, Itapebi e Monte Pascoal, devido à revogação de 
suas outorgas. 

 

Usina Participação (%) Tipo Localização Capacidade Instalada (MW)
Data de Vencimento do termo 

original da concessão/ Autorização

New Energy Options Geração de Energia S.A. (NEO - Parque Alegria) 80% Eólica Guamaré/RN 151,8 12/2031

Rio Amazonas Energia S.A (RAESA - Cristiano Rocha) 96% Termelétrica Manaus/AM 85,0 10/2036

Total 236,8

Parque Gerador da Multiner

(Valores em R$ milhões) 3T12 3T11 Variação (%)

Receita líquida de vendas 17.939            37.156            -51,7%

Custo das Vendas (12.534)          (26.118)          -52,0%

Despesas Gerais e Administrativas (11.132)          (12.965)          -14,1%

Outras Despesas Operacionias (305)               (966)               -68,4%

Resultado Financeiro (35.357)          (15.210)          132,5%

Imposto de Renda e CSLL Correntes (468)               (545)               -14,1%

Prejuízo do exercício (41.857)          (18.648)          124,5%

Multiner - Consolidado
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Custo das Vendas de Energia 

O custo das vendas de energia foi reduzido em 52,1%, passando de R$ 26,1 milhões no 
mesmo período do ano anterior para R$ 12,5 milhões no 3T12. Essa variação decorreu, 
essencialmente, devido a não existência de transações de compra de lastro das UTEs 
Pernambuco IV, Itapebi e Monte Pascoal. 

 

Despesas Gerais e Administrativas 

As despesas gerais e administrativas tiveram uma redução de R$ 1,8 milhões, passando de R$ 
12,9 milhões no 3T11 para R$ 11,1 milhões no 3T12. 

 

Resultado Financeiro 

Receitas Financeiras: no 3T12, essas receitas atingiram R$ 12,8 milhões, ocorrendo em uma 
redução de R$ 2,0 milhões quando comparado ao mesmo período do ano anterior. A redução 
foi devida a diminuição das aplicações financeiras. 

Despesas Financeiras: no 3T12, essas despesas atingiram R$ 48,1 milhões, ocorrendo em um 
aumento de R$ 18,1 milhões quando comparado ao 3T11. Esse aumento foi resultante da 
variação significativa do IGPM acumulado nesse período, que foi 2,81% acima do mesmo 
período do ano anterior, impactando significativamente na correção monetária das cédulas de 
crédito bancário (CCB), somadas ao aumento dos pagamentos de juros sobre financiamento 
do Banco do Nordeste do Brasil (BNB) para fins de CAPEX na usina eólica Alegria II. 
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Imposto de Renda (IR) e Contribuição Social (CSLL) 

As despesas com IR e CSLL no 3T12 totalizaram R$ 468 mil, valor inferior em R$ 77 mil ao do 
mesmo trimestre do ano de 2011, que foi de R$ 545 mil. 

 

Lucro/ Prejuízo Liquido 

No 3T12, a Companhia apresentou resultado negativo de R$ 41,8 milhões no 3T12. No mesmo 
período do ano anterior, a empresa havia apresentado um prejuízo de R$ 18,6 milhões. A 
combinação dos seguintes fatores contribuíram significativamente para esse resultado: (i) 
variação do IGPM; (ii) aumento nas despesas com juros; e (iii) redução para venda de lastros 
nas UTEs Pernambuco IV, Itapebi e Monte Pascoal, devido à revogação de suas outorgas. 


