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ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO SEGUE MELHORANDO INDICADORES
FINANCEIROS E OPERACIONAIS NO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020
-

Ebitda aumenta 33,5% em relação ao primeiro trimestre de 2019

-

Índice de duração de interrupções (DEC) avança 27,6% e é o melhor da história da empresa;
índice de frequência (FEC) melhora 29,1% e é o menor entre as distribuidoras de energia
do país

PRINCIPAIS DESTAQUES FINANCEIROS (milhões de Reais)
1T20

1T19

Variação

5.809,0

5.822,0

-0,2%

EBITDA

532,6

399,0

+33,5%

EBIT

356,6

238,9

+53,1%

Lucro Líquido

155,2

69,0

124,8%

Dívida Líquida

4.017,0

4.205,4

-4,5%

201,3

220,3

-8,6%

Receita Bruta

Capex (Investimentos)

Max Xavier, Presidente da Enel Distribuição São Paulo, ressalta: “Temos registrado uma trajetória de
melhoria consistente dos resultados econômico-financeiros da distribuidora e avançado de forma gradual
e consistente na qualidade do serviço em nossa área de concessão. Após atingirmos a menor duração
média de interrupções do fornecimento de energia da história da nossa empresa, no ano passado,
seguimos avançando, com novo recorde do DEC no primeiro trimestre de 2020. O mesmo vale para o
FEC, que melhorou mais uma vez e segue como a menor frequência média de interrupções de energia do
país. Teremos um ano desafiador em razão da pandemia do COVID-19, mas o nosso compromisso não
muda. Queremos manter a permanente evolução positiva dos indicadores financeiros e operacionais da
empresa, com foco no cliente”.
Barueri, 30 de abril, 2020 – A Diretoria da Enel Distribuição São Paulo divulgou hoje o resultado
financeiro da Companhia referente ao primeiro trimestre de 2020:


Receita Bruta: em linha com período anterior, refletindo aumento da tarifa decorrente da Revisão
Tarifária ocorrida em 2019, compensada pela redução na demanda de energia no 1T20. A redução de

encargos setoriais, em especial CDE, resultou em maior receita líquida, +5,6%.


EBITDA: aumento atribuído, sobretudo, à maior receita líquida no período, parcialmente compensado
pelo aumento das provisões para inadimplência.



EBIT: aumento, em linha com o EBITDA.



Lucro Líquido: aumento em razão da melhora na receita líquida, performance operacional e
financeira, este último atribuído principalmente à menor taxa média de juros no período.



Dívida Líquida: redução, sobretudo devido a amortizações realizadas desde o 1T19, com impacto
superior à variação do caixa no período.



Capex (Investimentos): principalmente destinado ao fortalecimento, à modernização e à digitalização
das redes de distribuição e subtransmissão da Companhia, entre outros, por meio do aumento da
implantação de sistemas de automação de rede, além de novas subestações, linhas e conexões.

DESTAQUES OPERACIONAIS
1T20

1T19

Variação

10.670,2

11.172,7

-4,5%

7.363.477

7.245.012

+1,6%

DEC (horas)*

5,69

7,86

-27,6%

FEC (vezes)*

3,21

4,53

-29,1%

9,77%

9,47%

+0,3p.p

Venda e Transporte de Energia (GWh)
Clientes (unidades faturadas)

Perdas de energia (%)*

*Perdas de energia, DEC e FEC calculados ao longo de um período de 12 meses. DEC mede a duração das interrupções
em horas, FEC mede a frequência das interrupções.



Venda e Transporte de Energia: redução de 4,5%, devido ao menor volume distribuído no mercado
regulado (-7,3%), em razão de fatores climáticos, como temperaturas abaixo da média histórica e o
mês de fevereiro mais chuvoso dos últimos 77 anos, além dos efeitos da aplicação de medidas de
restrição de atividade e circulação de pessoas, adotadas no mês de março, parcialmente compensado
pelo aumento no volume de energia distribuída no mercado livre (4,3%).



Índices regulatórios de Duração e Frequência Equivalente de Interrupção (DEC / FEC)
registraram as marcas de 5,69 horas e 3,21 vezes, respectivamente, como resultado dos
investimentos realizados no 1T20 para melhorar a confiabilidade e para modernizar a rede de
distribuição da companhia. Ambos os resultados são os melhores da história da Enel São Paulo,
sendo o FEC o melhor entre as distribuidoras do Brasil.
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