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Receita Líquida da Multiner aumenta 2,5% no 
2T13 e 14,5% no 1S13 

 
 

Rio de Janeiro (RJ), 30 de junho de 2013 – 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 2T13. 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$ 21,7 milhões no 2T13. No mesmo 

período do ano anterior, a empresa havia apresentado um prejuízo de R$ 36,0 
milhões, ou seja, uma redução de 39,7% 
  

• A receita líquida de vendas no 2T13 totalizou R$ 11,1 milhões, 2,5% acima do 
reportado no mesmo período do ano anterior.  

 
• No 2T13, a produção de energia elétrica nas usinas operadas pela Multiner foi de 

200.658,7 MWh. Do total gerado, a a UEE Parque Alegria (Alegria I e II) por 71.133,2 
MWh e UTE Cristiano Rocha (RAESA) foi responsável por 129.525,5 MWh. 

 

• Em maio de 2013, foi ajuizada nova medida judicial para, liminarmente, suspender os 
efeitos dos atos administrativos que revogaram as outorgas das UTEs Termopower V 
e VI, para no mérito declarar a preservação do direito da Cia para construção das 
usinas, e alternativamente, caso assim não se entenda, sejam os prejuízos 
convertidos em perdas e danos em favor da Companhia.  
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(Valores  e m R$ mil)
2T12 

Ajustado
2T13 Variação %

1S12 

Ajustado
1S13 Variação %

Receita líquida de vendas 10.874 11.144 2,5% 20.869 23.899 14,5%

Custo das Vendas (4.919) (5.457) 10,9% (8.819) (9.555) 8,3%

Despesas Gerais e Administrativas (8.569) (8.273) -3,5% (18.820) (17.079) -9,3%

Outras Receitas/Despesas Operacionias (619) (1.988) 221,2% (2.601) (2.102) -19,2%

Resultado Financeiro 28.310 (9.040) -131,9% (41.078) (17.599) -57,2%

Imposto de Renda e CSLL Diferidos 1.323 860 -35,0% 1.769 1.847 4,4%

Lucro/ Prejuízo do exercício (36.040) (21.726) -39,7% (61.828) (37.553) -39,3%

Multine r S.A. - Consolidado
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DESEMPENHO OPERACIONAL 

 

Parque Gerador 

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. 

 

 

Produção 

No 2T13, a produção de energia elétrica nas usinas operadas pela Multiner foi de 200.658,7 MWh. Do total gerado, a 

a UEE Parque Alegria (Alegria I e II) por 71.133,2 MWh e UTE Cristiano Rocha (RAESA) foi responsável por 

129.525,5 MWh.  

No 1S13, Parque Alegria gerou 184.675 MWh, aumento de 131,9% em relação ao 1S12 (79.605 MWh), e RAESA 

262.090, aumento de 9,4% em relação ao 1S12 (239.366 MWh).  

  

Usina
Participação 

(%)
Localização

Capacidade 

Instalada 

(MW)

Data de Vencimento do 

termo original da 

Autorização

Eólica

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

Total de fonte eólica 151,8

Termelétrica

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

Total de fonte termoeletrica 85,0

Total 236,8

(*) Parque Eólico composto por 02 usinas

Parque Gerador da Multiner em 31.12.2012
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DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

 

 

 

Receita Líquida de Vendas 

No 2T13, a receita líquida de vendas apresentou um aumento de 2,5%, quando comparada àquela auferida no 

mesmo período do ano anterior, passando de R$ 10,8 milhões para R$ 11,1 milhões.  

A receita líquida no 1S13 totalizou R$ 23,8 milhões, 14,5% acima do reportado no 2S12 (R$ 20,8 milhões). Esse 

resultado ocorreu devido à correção anual do contrato firmado com a Amazonas Energia S.A. 

 

Custos das Vendas de Energia 

Os custos das vendas de energia aumentaram em 10,9%, passando de R$ 4,9 milhões no 2T12 para R$ 5,4 milhões 

no 2T13. No 1S13, esses custos alcançaram R$ 9,5, ou seja, um aumento de R$ 0,7 milhões, ou 8,3%, aos R$ 8,8 

milhões registrados no mesmo período do ano de 2012.  Essa variação se deve principalmente ao aumento de 

material de consumo da Rio Amazonas Energia S.A. – RAESA. 

(Valore s  em R$ mil)
2T12 

Ajus tado
2T13 Variação %

1S12 

Ajustado
1S13 Variação %

Receita líquida de vendas 10.874 11.144 2,5% 20.869 23.899 14,5%

Custo das Vendas (4.919) (5.457) 10,9% (8.819) (9.555) 8,3%

Despesas Gerais e Administrativas (8.569) (8.273) -3,5% (18.820) (17.079) -9,3%

Outras Receitas/Despesas Operacionias (619) (1.988) 221,2% (2.601) (2.102) -19,2%

Resultado Financeiro 28.310 (9.040) -131,9% (41.078) (17.599) -57,2%

Imposto de Renda e CSLL Diferidos 1.323 860 -35,0% 1.769 1.847 4,4%

Lucro/ Prejuízo do exercício (36.040) (21.726) -39,7% (61.828) (37.553) -39,3%

Multine r S.A. - Consolidado
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Despesas Gerais e Administrativas 

As despesas gerais e administrativas do 2T13 atingiram R$ 8,2 milhões. Já essas despesas relativas ao 2T12 foram 

de R$ 8,5 milhões. Houve uma redução de 3,5% na comparação entre o período. 

No 1S13, as despesas gerais e administrativas foram de R$ 17,0 milhões. Houve uma redução de 9,3%, ou R$ 1,7 

milhões, aos R$ 18,8 milhões registrados no mesmo período do ano de 2012. Essas despesas diminuíram devido, 

essencialmente, à redução no quadro de pessoal, consultorias em geral e jurídicas e armazenagem. 

 

Outras Receitas/ Despesas Operacionais 

No 2T13, o saldo da conta de outras receitas/despesas operacionais ficou negativo em R$ 1,9 milhões. No mesmo 

período de 2012, houve efeito negativo de R$ 0,6 milhões. 

No 1S13 houve um efeito negativo de R$ 2,1 milhões, ou R$ 0,4 milhões a menos em relação aos R$ 2,6 milhões 

registrados no mesmo período do ano anterior. Essa queda foi em razão basicamente de uma perda de valor 

recuperável de ativos realizada no exercício de 2012 (Projeto Pernambuco IV). 

 

Resultado Financeiro 

O resultado financeiro líquido do 2T13 e do 1S13 comparado com o mesmo período de 2012 está demonstrado no 

quadro a seguir:  

 

 

R$ Milhares
2T12 

Ajustado
2T13 Var. %

1S12 

Ajustado
1S13 Var. %

Receita com aplicação financeira 242 0 -100,0% 323 81 -74,9%

Variação monetária positiva 786 817 3,9% 1.950 1.706 -12,5%

Receita com mútuos 1.531 2.783 81,8% 2.116 5.254 148,3%

Variação cambial positiva 173 (44) -125,4% 925 822 -11,1%

Atualização monetária s/créditos tributários 639 466 -27,1% 1.396 904 -35,2%

Juros s/arrendamento financeiro 4.306 4.533 5,3% 8.657 8.704 0,5%

Outras receitas financeiras 0 1.039 n/a 282 1.039 268,4%

Receitas Financeiras  7.677 9.594 25,0% 15.649 18.510 18,3%

R$ Milhares
2T12 

Ajustado
2T13 Var. %

1S12 

Ajustado
1S13 Var. %

Variação monetária negativa (15.326) (2.564) -83,3% (20.228) (8.800) -56,5%

Despesa com juros (13.448) (12.524) -6,9% (26.327) (22.549) -14,4%

Despesa com multas (777) (251) -67,7% (2.017) (268) -86,7%

Variação cambial negativa (5.781) (2.263) -60,9% (6.557) (2.399) -63,4%

Despesa com mútuos  (27) - n/a (272)  - n/a

Outras despesas financeiras (628) (1.032) 64,3% (1.326) (2.093) 57,8%

Despesas Financeiras (35.987) (18.634) -48,2% (56.727) (36.109) -36,3%

Resultado Financeiro Líquido (R$ Milhares) (28.310) (9.040) -68,1% (41.078) (17.599) -57,2%
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Imposto de Renda (IR) e Contribuição Social (CSLL) Diferidos 

No 2T13, houve reversão no valor de R$ 0,8 milhão. No mesmo período de 2012, essas reversões somavam R$ 1,3 

milhões. No 1S13, a reversão somava R$ 1,8 milhões, ou 5,9% maior do que a apresentada no 1S12 (R$ 1,7 

milhões). 

 

Lucro/ Prejuízo Liquido 

No 2T13, a Companhia apresentou resultado negativo de R$ 21,7 milhões, porém, significativamente menor do que o 

resultado negativo apresentado no mesmo período de 2012 (R$ 36,0). 

Na comparação entre os semestres, o resultado negativo também apresentou uma importante redução, passando 

dos R$ 61,8 milhões em 2012 para R$ 37,5 milhões. Tal redução se deu, essencialmente, devido ao aumento da 

receita (14,5%), diminuição das despesas gerais e administrativas (-9,3%) e ao aumento das receitas financeira 

(18,3%) e  diminuição da s despesas financeiras (-36%).  
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EVENTOS SOCIETÁRIOS 

 

• Em 09/04/2013 – Assembleia Geral de Debenturistas - AGDEB: (i) A ocorrência de eventos elencados na 

Cláusula VI da Escritura Particular de Emissão de Debêntures, Não conversíveis em Ações, com Garantia 

Flutuante da 2ª Emissão de Debêntures da Multiner S.A. (“Escritura de Emissão”) que podem acarretar a 

declaração de vencimento antecipado de todas as obrigações da Escritura de Emissão e; (ii) outros assuntos 

de interesse dos debenturistas. 

 

• Em 09/05/2013 – Reunião do Conselho de Administração: (i) Apreciação das demonstrações financeiras 

do 1º trimestre de 2012 da Companhia e; (ii) Aprovar o aval da Companhia para a repactuação das Cédulas 

de Crédito Bancário (“CCBs”) da New Energy Options Geração de Energia S.A. e da Rio Amazonas Energia 

S.A., de credores que não participam do Multiner FIP. 

 

• Em 20/06/2013 – Reunião do Conselho de Administração: (i) Apreciação das demonstrações financeiras 

do 2º trimestre de 2012 da Companhia; 

 

MERCADO DE ENERGIA ELÉTRICA 

CONSUMO DE ELETRICIDADE CRESCE 1,1% NO 2º TRIMESTRE DE 2013 

AUMENTO ACUMULADO NO ANO, DE 2,8%, É PUXADO PELAS FAMÍLIAS E PELO COMÉRCIO 

Segundo relatório divulgado pela Empresa de Pesquisa Energética – EPE, a demanda industrial pela primeira vez desde o 

primeiro trimestre de 2012, houve crescimento de 1,1% no consumo trimestral no período entre abril e junho sobre igual 

trimestre do ano anterior. Contudo, o consumo acumulado no ano e em 12 meses ainda apontam queda de 0,5% e 0,9%, 

respectivamente. 

O consumo residencial teve crescimento de 6,0% no primeiro semestre do ano em relação ao mesmo período de 2012, tal 

expansão se deve ao aumento da posse e do uso de equipamentos eletrodomésticos. Em parte, isto está associado às condições 

favoráveis de emprego, renda, crédito e desoneração tributária que vigeram nos últimos meses.  

Os setores de comércio e serviços também tiveram alta de 5,5% no semestre, com destaque para o Nordeste. A expansão 

acumulada em 12 meses, de 6,9%, está muito próxima da taxa de crescimento apurada nos 12 meses findos em junho de 2012, 

de 7,1%. 

No ano, o consumo total acumula alta de 2,8%, praticamente o mesmo registrado no acumulado de 12 meses (2,9%). Nas duas 

situações, a alta é puxada pelo consumo das famílias e do segmento de comércio e serviços. 

  

 

*** 
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ANEXO I 

 

 

 

Multiner S.A.

Balanços patrimoniais

em 30 de junho de 2013 e 31 de dezembro de 2012

(Em milhares de reais)

Ativo 30/6/2013 31/12/2012

Ajustado

Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 180                20.795         

Aplicações financeiras vinculadas 1                   10.612         

Contas a receber 109.920          129.791        

Adiantamentos a fornecedores 27.559           26.113         

Pagamentos antecipados 397                665              

Impostos a recuperar 14.072           13.599         

Arrendamento financeiro a receber 10.893           8.094           

Bens disponíveis para a venda 61                  12                

Outros créditos 3.070             3.552           

166.153          213.233        

Não circulante

Realizáve l a longo prazo

Adiantamentos a fornecedores 4.410             4.409           

Adiantamento para futuro aumento de capital 139.533          131.935        

Creditos com partes relacionadas 190.877          182.108        

Impostos diferidos 25.011           25.880         

Impostos e Contribuições a Recuperar 34.962           36.706         

Arrendamento financeiro a receber 197.843          156.516        

Depósitos vinculados 781                14.809         

593.417          552.363        

Inves timentos -                    -                  

Propriedade s  para investime nto 5.298             5.298           

Imobilizado 106.489          152.907        

Intangíve l 239.557          244.600        

944.761          955.168        

1.110.914       1.168.401     

Consolidado
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ANEXO II 

 

 

Multiner S.A.

Balanços patrimoniais

em 30 de junho de 2013 e 31 de dezembro de 2012

(Em milhares de reais)

Pass ivo 30/6/2013 31/12/2012

Ajustado

Circulante

Empréstimos e Financiamentos 209.842          83.954         

Fornecedores 129.412          156.956        

Salários e encargos sociais 2.005             1.925           

Obrigações fiscais 23.569           20.573         

Contas a pagar 1.461             1.449           

Débitos com partes relacionadas 4                   4                 

Outros 3.101             3.102           

369.394          267.963        

Não circulante

Empréstimos e Financiamentos 353.086          475.792        

Obrigações fiscais 28.263           32.503         

Provisão para passivo a descoberto 63.657           46.693         

Fornecedores 3.374             12.295         

Impostos diferidos 54.941           57.657         

Provisão para contingências 1.336             1.336           

Débitos com partes relacionadas -                    -                  

Outros 3.152             2.898           

507.809          629.174        

Patrimônio líquido

Capital social 541.888          541.888        

Reservas de capital 347.477          347.477        

Prejuízos acumulados (651.137)        (613.836)      

Patrimônio líquido atribuíve l aos  controladores 238.228          275.529        

Participação de  não controladore s (4.517)            (4.265)          

233.711          271.264        

1.110.914       1.168.401     

Consolidado
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ANEXO III 

 

Multiner S.A.

Demonstrações de resultados

Períodos findos em 30 de junho de 2013 e 2012

(Em milhares de reais, exceto o prejuízo por ação do capital integralizado)

1/1/2013 1/4/2013 1/1/2012 1/4/2012

à à à à

30/6/2013 30/6/2013 30/6/2012 30/6/2012

Ajustado Ajustado

Rece ita líquida de  ve ndas 23.899       11.144       20.869       10.874       

Custo das  Ve ndas (9.555)        (5.457)        (8.819)        (4.919)        

Lucro Bruto 14.344       5.687         12.050       5.955         

Despesas  Gerais  e Adminis trativas (17.079)      (8.273)        (18.820)      (8.569)        

Outras  Receitas /Despesas  Operacionais (2.102)        (1.988)        (2.601)        (619)          

Resultado antes  das  re ce itas  (despesas) finance iras  líquidas  e  impostos (4.837)        (4.574)        (9.371)        (3.233)        

Receitas Financeiras 18.510       9.594         15.649       7.677         

Despesas  Financeiras (36.109)      (18.624)      (56.727)      (35.987)      

Finance iras  líquidas (17.599)      (9.030)        (41.078)      (28.310)      

Resultado de Equivalencia Patrimônial (16.964)      (8.972)        (13.148)      (5.820)        

Resultado antes  dos  impostos (39.400)      (22.576)      (63.597)      (37.363)      

Imposto de  Renda e  CSLL Corre ntes -                -                -                -                

Imposto de  Renda e  CSLL Dife ridos 1.847         860            1.769         1.323         

Pre juízo do e xercício (37.553)      (21.716)      (61.828)      (36.040)      

  

Pre juízo atribuíve l aos  :

Acionis tas  controladore s (37.301)      (21.527)      (59.396)      (35.487)      

Acionis tas  não controladore s (252)          (199)          (2.432)        (553)          

Pre juízo do e xercício (37.553)      (21.726)      (61.828)      (36.040)      

Ações em circulação no final do exercício (em milhares) 5.713 5.713 2.225 2.225

Pre juízo por ação do capital integralizado no 

  final do exe rcício - R$ (7)              (4)              (28)            (16)            

Consolidado
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ANEXO IV 

 

Multiner S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa

Períodos findos em 30 de junho de 2013 e 2012

(Em milhares de Reais)

01/01 a 30/06/13 01/01 a 30/06/2012

Ajus tado

Fluxo de  caixa das  atividade s  ope racionais

Pre juízo do pe ríodo (37.301)                   (59.396)                   

Ajustes para:

Depreciação 25                           20                           

Amortização 5.114                      2.569                      

Custo residual do ativo permanente baixado -                             

Ativo permanente baixado 50.316                     5.237                      

Amortização de custos de captação 199                         1.250                      

Despesas financeiras líquidas (partes relacionadas) -                             

Perdão de dívida (partes relacionadas) -                             

Encargos de financiamentos 30.027                     42.912                     

Despesas financeiras líquidas -                             

Resultado de equivalência patrimonial 16.964                     20.688                     

Ganho baixa de Controlada Pernambuco III -                             

Baixa de Intangível -                             -                             

Encargos em atraso - pagamento de Impostos -                             3.614                      

Perdas com investimentos -                             -                             

Baixas de investimentos -                             -                             

Provisão/Reversão para Contigências -                             -                             

Juros sobre Processo Medabil -                             -                             

Impostos de renda e contribuição social diferidos (1.847)                     (1.770)                     

Participação dos acionistas não controladores (252)                        (2.409)                     

63.245                     12.715                     

(Aumento)/diminuição de contas a receber e outras contas a receber 19.871                     (33.830)                   

(Aumento)/diminuição de adiantamentos a fornecedores (1.447)                     4.319                      

(Aumento)/diminuição de partes relacionadas (8.769)                     (114.436)                  

(Aumento)/diminuição de impostos a recuperar 1.271                      (2.807)                     

(Aumento)/diminuição de impostos de renda e contribuição social diferidos -                             -                             

(Aumento)/diminuição de pagamentos antecipados 268                         (263)                        

(Aumento)/diminuição de adiantamento para futuro aumento de capital (7.598)                     -                             

(Aumento)/diminuição de arrendamento financeiro a receber (44.175)                   3.826                      

(Aumento)/diminuição de depósitos vinculados 14.028                     (14.304)                   

(Aumento)/diminuição de outros créditos 482                         265                         

Aumento/(diminuição) de obrigações fiscais (1.244)                     3.117                      

Aumento/(diminuição) de fornecedores (36.465)                   27.271                     

Aumento/(diminuição) do contas a pagar e outros 12                           33                           

Aumento/(diminuição) de outros passivos 253                         173                         

Aumento/(diminuição) de salários e outros encargos 80                           (1.188)                     

Fluxo de  caixa de corre nte  das  atividade s  ope racionais (188)                        (115.109)                  

Fluxo de  caixa de  atividade s  de  inve stime nto

Aplicações financeiras vinculadas 10.611                     (14.534)                   

Investimentos - aquisicáo -                             (84)                          

Imobilizado - aquisição (3.923)                     (34.144)                   

No intangível - aquisição (71)                          (4)                           

No intangível - Despesas de desenvolvimento -                             

Fluxo de  caixa de corre nte  das  atividade s  de  inve stime nto 6.617                      (48.766)                   

Fluxo de  caixa de  atividade s  de  financiame nto

Emissão de ações -                             

Emissão de notas conversíveis - debêntures -                             

Recompra de ações preferenciais resgatáveis -                             -                             

Aumento de Capital -                             187.491                   

Captação de financiamentos -                             -                             

Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos (10.619)                   (11.228)                   

Pagamento de empréstimos e financiamentos (16.425)                   (18.809)                   

Caixa prove nie nte  (usado e m) de  atividade s  de  financiame nto (27.044)                   157.454                   

Aumento (re dução) líquida e m caixa e  e quivale nte s  de  caixa (20.615)                   (6.421)                     

Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro 20.795                     8.279                      

Caixa e  e quivale nte s  de  caixa e m 31 de  março 180                         1.858                      

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Consolidado

30 de junho 


