2T20
PERFIL CORPORATIVO
Estruturada como Holding em 2006, a Empresa possui duas subsidiárias integrais - a
Celesc Geração S.A. e a Celesc Distribuição S.A. Além disso, detém o controle
acionário da Companhia de Gás de Santa Catarina (SCGÁS) e é sócia das empresas
Dona Francisca Energética S.A. (DFESA), Empresa Catarinense de Transmissão de
Energia S.A. (ECTE), Companhia Catarinense de Água e Saneamento (CASAN) e do
projeto da Usina Hidrelétrica Cubatão S.A. Seu acionista majoritário é o Estado de
Santa Catarina, detentor de 50,2% das ações ordinárias da Companhia,
correspondentes a 20,2% do Capital Total.

CLSC4

Valor de Mercado em 30/06/2020

Fechamento 2T20: R$53,50

R$ 2.038 milhões

Variação no 2T20: 15,50%

US$ 379 milhões

Ibovespa: 30,17%

Free Float 75,5%

DESTAQUES DO PERÍODO
•

A energia faturada no trimestre na área de concessão da Celesc Distribuição
alcança 5.742 GWh;

•

Indicadores de qualidade do serviço: DEC somou 4,1 horas e FEC foi de 3,2
vezes;

•

A Receita Operacional Líquida Consolidada (sem os efeitos da Receita de
Construção) somou R$1,9 bilhões no trimestre, refletindo o desempenho das
subsidiárias Celesc D e G e Participações;

•

As despesas não gerenciáveis, custos com energia elétrica, aumentaram 13,6%
no trimestre;

•

Os gastos gerenciáveis (PMSO) totalizaram R$293,7 milhões, aumento de 15,9%
comparativamente 2T19, destaca-se a contabilização no trimestre de R$84,6
milhões referente ao PDI (Programa de Demissão Incentivada) resultada das
ações da empresa para reduzir despesas;

•

A Companhia apresentou lucro Consolidado de R$60,7 milhões no trimestre,
sendo que a subsidiária Celesc Distribuição somou R$41,2 milhões e a
subsidiária Celesc Geração R$12,5 milhões;

•

EBITDA Consolidado de R$146,9 milhões no trimestre, ao qual a subsidiária
Celesc Distribuição somou R$124,6 milhões no trimestre e a subsidiária Celesc
Geração R$19,8 milhões trimestre;

•

O Grupo Celesc encerrou trimestre com Dívida Liquida Consolidada de R$1.145,4
milhões, equivalendo a 1,2x o EBITDA Ajustado 12M e 0,7x o Patrimônio Líquido;

•

Investimento Consolidado de R$266,5 milhões, sendo R$245,6 milhões na
subsidiária Celesc D e R$20,9 milhões na subsidiária Celesc G;

•

Desempenho positivo de 15,50% no trimestre (12,7% em doze meses) na CLSC4,
isso se deve, fundamentalmente, da redução do risco no mercado financeiro no
Brasil e nas principais economias no mundo.

AS SUBSIDIÁRIAS INTEGRAIS

Celesc Distribuição S.A.
A empresa leva energia para mais de 3,0 milhões de unidades consumidoras
localizadas em 286 municípios catarinenses (92% do território do estado) e em Rio
Negro, no Paraná. Mensalmente, a empresa distribui cerca de 2,1 milhões de MWh e
seu faturamento bruto alcançou a casa de R$12,7 bilhões em 2019.
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Celesc GeraçãoS.A.
A Celesc Geração é a subsidiária do Grupo Celesc que atua no segmento de geração de energia elétrica, através da operação, manutenção e expansão do parque próprio de
geração e da participação em empreendimentos de geração de energia em parcerias com investidores privados. A capacidade total de geração da Celesc Geração em operação no
período foi de 118,21 MW, sendo 106,97 MW referentes ao parque próprio e 11,24 MW referentes ao parque gerador estabelecido com parceiros - já proporcionalizada à
participação acionária da Celesc Geração nestes empreendimentos.

Companhia de Gás de Santa Catarina – SCGÁS
A SCGÁS é a 2ª maior distribuidora de gás canalizado em número de municípios atendidos no Brasil. Santa Catarina é o 4° Estado com maior rede de distribuição de gás natural
(1.157 quilômetros) e o 3º com maior número de indústrias atendidas com gás natural, além de ter a 3ª maior rede de postos de gás veicular (GNV) do país. Com 100% da
concessão para exploração dos serviços de distribuição de gás natural no território catarinense, a empresa comercializa e distribui, diariamente, cerca de 1,9 milhão de metros
cúbicos de gás natural para cerca de 13,5 mil clientes.

Para mais informações, favor acessar o website
da Companhia www.celesc.com.br/ri ou
entrar em contato com a Área de Relações com
Investidores:
Tel: (55 48) 3231-5100
ri@celesc.com.br

