Divulgação de Resultados 2T08
Rio de Janeiro, 14
14 de agosto de 2008 - A MPX Energia S.A. (Bovespa: MPXE3), empresa do Grupo EBX voltada ao
setor de energia, com um portfolio diversificado de geração, com termoelétricas a carvão e a gás natural, além de
projetos ligados a fontes renováveis, com conceito diferenciado no setor elétrico brasileiro, combinando atividades
de suprimento de combustível, geração e comercialização de energia, divulga hoje os resultados do exercício do
segundo trimestre de 2008 e atualiza seus acionistas em relação ao andamento de seus projetos.

Destaques
estaques do Trimestre e Eventos Subseqüentes
Celebração de pacote financeiro com Santander suportará a implantação da UTE Castilla
Em 30 de maio de 2008, a MPX celebrou um pacote financeiro de US$ 500 milhões com o Banco Santander a fim
de suportar o projeto UTE Castilla. O montante será utilizado para suprir as necessidades de 700 MW da primeira
fase da planta.

Iniciadas as obras da UTE Porto do Pecém
Em 04 de julho de 2008 foram iniciadas as obras para a instalação da primeira fase da UTE Porto do Pecém (720
MW). O projeto, um dos principais do portfolio da MPX, representa um importante passo para a diversificação da
matriz elétrica e energética do Brasil.

Emitida Licença Prévia para a segunda fase da UTE Porto do Pecém
Em 28 de julho de 2008, a Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Estado do Ceará (SEMACE) emitiu a
Licença Prévia para a segunda fase da UTE Porto do Pecém (360 MW), o que possibilitará a participação da
unidade no próximo leilão de energia A-5.

Emitida Licença Prévia para a UTE
UTE Porto do Açu
Ao final de julho de 2008, a Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro
(FEEMA) emitiu a Licença Prévia para a primeira fase da UTE Porto do Açu (2.100 MW), o maior projeto da
MPX em curso. A licença possibilitará a venda de parte da energia da referida UTE no próximo leilão de energia
A-5.
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Atualização
Atualização dos Projetos
Serra do Navio e PCH Capivara
A usina recebeu autorização da ANEEL para atuar como produtor independente de energia – PIE e
encontra-se operando em teste. A ANEEL, entretanto, não concedeu o benefício da CCC para a usina. A
MPX esta tomando as medidas cabíveis para que seja cumprida a lei e lhe seja outorgada a CCC.
Em maio foi contratada a empresa responsável pela confecção do projeto de engenharia básica da PCH
Capivara. Nos próximos meses será protocolado o estudo de inventário da usina na ANEEL.
Em 22 de abril foi protocolado o EIA-RIMA da PCH Capivara na secretaria de meio ambiente do Amapá. A
audiência pública foi agendada para o final de agosto.
UTE Porto do Pecém
No dia 04 de julho foi lançada a pedra fundamental da UTE Porto do Pecém, marcando o início da fase de
construção e montagem de um dos principais projetos do portfolio da MPX. Nos meses de julho e agosto
foram realizadas atividades de supressão vegetal e sondagem no terreno. Os trabalhos de terraplanagem
serão iniciados no próximo mês. A primeira turbina (360 MW) está prevista para entrar em operação em 30
de Abril de 2011 e a segunda turbina (360 MW) em 30 de Novembro do mesmo ano, antecipando-se ao
compromisso de entrega de energia assumido pela empresa no leilão A-5 realizado em Outubro de 2007. A
energia produzida ao longo de 2011 poderá ser contratada no mercado spot, gerando receitas adicionais para
o projeto. A planta já possui autorização da ANEEL para atuar como produtor independente de energia PIE.
No mês de julho, o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) e o BNDES (Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social) iniciaram o processo de due diligence do projeto para a concessão de
financiamento de longo prazo. Em outubro de 2007 e janeiro de 2008, a primeira fase da UTE Porto do
Pecém havia sido enquadrada pelo BNDES e BID, respectivamente, para fins de financiamento de longo
prazo na modalidade project finance. A conclusão do processo de due diligence está prevista para setembro
de 2008, com desembolso de recursos em dezembro do mesmo ano.
Para a expansão da UTE Porto do Pecém (360MW), a negociação da proposta para Engenharia, Construção
e Montagem (EPC) está em fase de conclusão. No mês de julho, a Superintendência Estadual do Meio
Ambiente do Estado do Ceará (SEMACE) emitiu a Licença Prévia para esta unidade, o que possibilitará a
participação da segunda fase da UTE Porto do Pecém no próximo leilão de energia, A-5, previsto para
ocorrer em Setembro de 2008. Para assessoria financeira do projeto UTE Porto do Pecém II no referido
leilão, foi contratado o Citibank.
UTE Porto de Itaqui
No mês de julho, o BID e o BNDES iniciaram o processo de due diligence do projeto para a concessão de
financiamento de longo prazo. Em outubro de 2007 e janeiro de 2008, a primeira fase da UTE Porto de
Itaqui havia sido enquadrada pelo BNDES e BID, respectivamente, para fins de financiamento de longo
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prazo, na modalidade project finance. A conclusão do processo de due diligence está prevista para setembro
de 2008, com desembolso de recursos em dezembro do mesmo ano.
No 2T08 foi finalizado o cumprimento das exigências do processo de licenciamento ambiental da UTE
Porto de Itaqui, perfazendo um total de 3 audiências públicas realizadas. Em maio, o Ministério Público
Federal e o IBAMA ajuizaram uma ação judicial requerendo a declaração da nulidade de todos os atos
administrativos praticados pela SEMA (Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais do
Maranhão) com relação ao processo de licenciamento da UTE Porto de Itaqui, alegando a competência do
IBAMA em razão da captação da água do mar para resfriamento das caldeiras. A ação judicial foi julgada
procedente sendo determinada a imediata submissão ao IBAMA dos trabalhos realizados pela SEMA.
O contrato com o consórcio construtor da planta prevê o início das obras civis em Novembro, o que
possibilitará a entrada em operação da planta em 31 de julho de 2011, 5 meses antes do compromisso de
entrega de energia firmado pela empresa no leilão A-5 realizado em Outubro de 2007. A energia produzida
ao longo de 2011 poderá ser contratada no mercado spot, gerando receitas adicionais para o projeto. A
ANEEL já protocolou autorização de produtor independente de energia - PIE para a planta.

UTE Porto do Açu
Em 30 de julho, a Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro
(FEEMA) emitiu a Licença Prévia para a primeira fase da UTE Porto do Açu (2.100 MW). A licença
possibilitará a venda de parte da energia da referida UTE no próximo leilão de energia nova, A-5, previsto
para ocorrer no final de setembro. O banco Santander foi contratado para atuar como assessor financeiro da
companhia para o leilão. As negociações da parcela da energia destinada ao mercado livre estão em curso e
os contratos serão fechados somente após o resultado do referido leilão.
Em agosto foi iniciado o processo de requerimento de enquadramento do projeto no BNDES para fins de
financiamento. A UTE Porto do Açu conta com uma linha de financiamento de US$ 500 milhões do
Santander e US$ 500 milhões do Unibanco. O projeto conta também com um empréstimo ponte de US$ 200
milhões do banco Santander, valor suficiente para atender parte da necessidade de recursos no curto prazo
da unidade.
A contratação da Engenharia, Construção e Montagem (EPC) para a primeira fase do projeto encontra-se
em fase final de negociação, devendo ser concluída antes da data prevista para a realização do leilão de
energia A-5.
A primeira rodada de reuniões de apresentação da primeira fase do projeto para atração de um parceiro
estratégico foi finalizada em agosto. O processo de atração do parceiro estratégico, coordenado pelo banco
Credit Suisse, deverá ser concluído até o final de 2008.
Tendo em vista o desenvolvimento esperado do mercado de gás natural no Brasil nos próximos anos e a
localização estratégica do Porto do Açu para recebimento de gás liquefeito, a MPX reavaliou a segunda fase
do projeto, passando a considerar a utilização de gás natural como combustível.

3

As obras no Porto do Açu, desenvolvidas pela LLX, iniciadas em setembro de 2007, avançam segundo o
cronograma. Cabe aqui ressaltar que o Porto do Açu foi autorizado pela ANTAQ – Agência Nacional de
Transportes Aquaviários, em junho de 2007, a operar como terminal portuário privativo, na modalidade de
uso misto, para a movimentação e armazenagem de cargas próprias e, complementarmente, cargas de
terceiros. Sendo assim, o presente debate sobre a possível implantação de um novo regime de concessões de
portos a investidores privados não afeta a operação do Porto do Açu.

UTE Castilla e MPX Chile
A engenharia básica da UTE Castilla, elaborada pela Black & Veatch, foi concluída em julho. O processo de
licenciamento ambiental, iniciado em setembro de 2007, avança conforme o cronograma e em breve será
concluído o período oficial de coleta de dados para o estudo de impacto ambiental no local.
A conclusão da negociação do contrato de EPC da UTE Castilla deverá ocorrer nos próximos 60 dias.
Ao final de maio, a MPX celebrou um pacote financeiro com o Banco Santander a fim de suportar o projeto
UTE Castilla. O pacote contempla a estruturação de um financiamento de longo prazo de US$ 500 milhões,
assim como um empréstimo-ponte, no montante de US$ 100 milhões, que será quitado com os recursos
provenientes dos contratos definitivos de financiamento de longo prazo. O banco foi também contratado
como assessor na sindicalização da parcela restante do financiamento. O montante total será suficiente para
suprir as necessidades de recursos da 1a fase da planta (700 MW).
A primeira rodada de reuniões de apresentação do projeto para atração de um parceiro estratégico foi
finalizada no início de agosto. O processo, coordenado pelo banco Santander, deverá ser concluído no início
de 2009.
Foram firmadas cartas de intenção para a contratação de energia com empresas atuantes no setor de
mineração no Chile. As assinaturas dos contratos de venda de energia deverão ocorrer nos próximos meses.

UTE MPX Sul
O projeto, anteriormente denominado de UTE Seival II, está cadastrado no IBAMA, aguardando emissão do
Termo de Referência para início dos levantamentos e medições, bem como para definição do site mais
adequado. Após o recebimento do Termo de Referência a MPX elaborará o EIA-RIMA a ser protocolado no
IBAMA. Uma empresa especializada foi escolhida para elaboração da engenharia básica do projeto, que será
iniciada assim que a área para instalação for definida.

Projeto de Energia Solar
Em 24 de março, foi assinado um protocolo de intenções com o Governo do Ceará para implantação de uma
usina de energia solar no Estado. Por intermédio deste protocolo, a Secretaria de Fazenda do Estado do
Ceará se compromete a conceder à MPX diferimento de ICMS na aquisição de máquinas e equipamentos
para a usina.
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Em maio de 2008, a Prefeitura de Tauá, no Ceará, cedeu à MPX o terreno onde será instalada a planta de
energia solar. São 253 hectares a 350 km de Fortaleza. O projeto básico já foi concluído e estão sendo
realizados estudos de detalhamento. A planta será instalada por etapas, sendo a primeira com previsão para
meados de 2009.
A Companhia ainda avalia o local e as condições para instalação de uma fábrica de painéis fotovoltaicos em
parceira com a Yingli.

MPX Colômbia
Ao longo do 2T08 foram contratados geólogos que ficarão lotados no escritório da filial MPX Colômbia,
apoiando a atividade de exploração das áreas adquiridas.
Em julho, foram contratadas duas empresas locais, que serão responsáveis pela realização de um estudo
técnico aprofundado das áreas adquiridas para avaliar as reservas de carvão. O programa de perfuração das
referidas áreas foi iniciado em agosto. A primeira fase do programa de perfuração contará com 5 sondas em
cada área. Em paralelo, estão sendo analisadas alternativas logísticas para movimentação do carvão desde as
minas até portos colombianos, e destes até às plantas da MPX.
A MPX está avaliando minas de carvão em outras regiões na Colômbia para eventuais futuras aquisições.

UHE Baixo Iguaçu
A MPX realizou, em conjunto com a Engevix o estudo de viabilidade da UHE Baixo Iguaçu. A unidade está
inscrita no leilão A-5 de 2008, porém a concessão será dada ao consórcio que oferecer energia ao menor
preço, o que poderá implicar na não participação da MPX no projeto dadas as suas exigências de retorno.
Caso a MPX decida não participar da concorrência pela concessão da UHE Baixo Iguaçu, o consórcio
vencedor será obrigado a reembolsar a empresa por todos os custos incorridos no desenvolvimento do
projeto.
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Mapa de Eventos da MPX
MPX
Visando constantemente auxiliar o mercado a monitorar as suas atividades, a evolução de seus projetos e
conseqüente redução do risco de execução, a MPX atualizou o mapa de eventos divulgado no 1T08. Abaixo
apresentamos o mapa atualizado.

1S08

2S08

1S09

Protocolo do EIA RIMA UTE
Porto do Açu (2.100 MW)

LP da 1ª fase da
UTE Porto do Açu
( 2.100 MW)

Contrato de financiamento
de longo prazo da UTE
Porto do Pecém

LI da UTE Porto de Itaqui
(Maranhão)

LI da UTE Castilla

Protocolo do EIA RIMA da
UTE Porto de Itaqui
(Maranhão)

LP da 2ª fase da
UTE Porto do Pecém

Contrato de financiamento
de longo prazo da UTE
Porto de Itaqui

LI da 1ª fase da
UTE Porto do Açu
( 2.100 MW)

LP da UTE MPX Sul

Term Sheet do
financiamento da
UTE Castilla

UTE Castilla: Carta de
Intenção para PPA

Enquadramento BNDES da

Assinatura do contrato de
EPC para
UTE Porto do Pecém II

Contrato de financiamento
de longo prazo para
UTE Castilla

Empréstimo-ponte para
UTE Porto do Pecém

Aquisição de mina de
carvão no exterior

Enquadramento BNDES da

LNTP do EPC da 2ª fase da
UTE Porto do Pecém e
aquisição de equip. críticos

Contrato de financiamento
de longo prazo da UTE
Porto do Açu

Empréstimo-ponte para
UTE Porto de Itaqui
(Maranhão)

P&D: En. solar: Seleção de
site e engenharia básica
para planta piloto

MoU para EPC da
UTE Porto do Pecém II

LNTP para EPC da UTE
Porto do Açu e aquisição
de equipamentos críticos

Assinatura do contrato de
EPC da UTE MPX Sul

Empréstimo-ponte para
UTEs Porto do Açu e
Castilla

Assinatura do
contrato de EPC para
UTE Porto do Açu

Assinatura do contrato de
EPC para UTE Castilla

LNTP do EPC da UTE MPX
Sul e aquisição de
equipamentos críticos

NTP dos EPCs das UTEs
Porto de Itaqui e do Pecém;
aquisição de equip. críticos

MOU para EPC da
UTE Castilla

LNTP para EPC da UTE
Castilla e aquisição de
equipamentos críticos

MOUs de venda de energia
da UTE MPX Sul

Aprovação da ANEEL para a
estrutura do projeto de Açu

MOUs de venda de energia
da 1ª fase da UTE Porto do
Açu

Assinatura dos PPAs
da 1ª fase da
UTE Porto do Açu

Atração do parceiro
estratégico para
UTE Castilla

Ações UTEs Porto do Açu e
Castilla (30%) transferidas
da Centennial para MPX

Assinatura dos PPAs
da UTE Castilla

Atração do parceiro
estratégico para
UTE Porto do Açu

Parceria com Yingli
em projetos de
energia solar

Participação no Leilão A-5

Assinatura do contrato de
EPC para UTEs Porto de
Itaqui e do Pecém

Notas:
NTP – Notice to Proceed
EPC – Engineering, Procurement and Construction
MOU – Memorandum of Understanding
PPA – Power purchase Agreement

UTE Porto do Açu

UTE Porto do Pecém II

Legenda de Eventos:
Licenciamento

Venda de Energia e
Carvão

Financiamento

Eventos Adicionais

Engenharia e
Construção (EPC)

Eventos concluídos
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Algumas considerações merecem destaque:
- LP da 1ª fase da UTE Porto do Açu e enquadramento no BNDES: Em função da alteração
na microlocalização da térmica, requerida pela secretaria ambiental do Governo do Rio de
Janeiro, o processo de licenciamento ambiental sofreu atraso. Vale ressaltar que a nova
localização permitirá um melhor acesso da planta ao mar, facilitando o recebimento de
carvão. A Licença Prévia foi concedida no final de julho e, no início de Agosto, a empresa
deu início ao processo de enquadramento do projeto no BNDES.
- LI da UTE Porto de Itaqui: Conforme explicitado anteriormente, o processo será conduzido
pelo IBAMA, o que reforçará o licenciamento do projeto. Vale salientar que não esperamos
atraso no início das obras, previsto no contrato de EPC para novembro de 2008.
- LI da 2ª fase da UTE Porto do Pecém: O licenciamento da 2° fase da planta de Pecém
refere-se à conversão para carvão mineral de uma planta de óleo diesel com licença de
instalação para o mesmo local. A LP foi emitida em 28 de julho de 2008.
- MOU para EPC da 2ª fase da UTE Porto do Pecém e 1ª fase da UTE Porto do Açu: A
negociação dos contratos EPC de Pecém e Açu está em fase final e será concluída antes do
leilão A-5, previsto para o final de setembro de 2008.
- MOU para venda de energia para UTE Porto do Açu: A negociação da energia da UTE
Porto do Açu no mercado livre está em curso. Tendo em vista a alocação de parte da energia
da planta no leilão A-5 e vislumbrando um cenário de alta de preços diante da escassez de
oferta de energia, a MPX decidiu postergar as negociações no mercado livre.
- MOU para venda de energia da UTE Castilla: Foram assinadas cartas de intenção com
mineradoras locais e os PPAs estão em negociação.
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Características desta Divulgação
Divulgação de Resultados
A MPX adota procedimentos de consolidação contábil com base no método de consolidação integral, pelo qual as
contas das controladas são 100% consolidadas na MPX, que apresenta ativo, passivo, receitas e despesas linha a
linha para toda a entidade econômica. Todas as transações intra-grupo são eliminadas. Os direitos de terceiros são
evidenciados na rubrica “participações minoritárias”. Dessa forma, as informações tocantes à Controladora
referem-se à MPX e os dados Consolidados representam a posição da Controladora e a consolidação integral de
suas controladas. Abaixo encontram-se elencadas as empresas controladas pela MPX:

MPX Energia S.A.

51%
Amapari
Energia S.A.

99,9%
MPX Seival II
Energia Ltda.

100%
UTE Porto do
Açu Energia
S.A.

50%
MPX Pecém
Geração de
Energia S.A.

67%
Termopantanal
Participações
Ltda.

99,9%
MPX
Comercializad
ora
de Energia
Ltda.

70%
Seival Sul
Mineração
Ltda.

100%
MPX Sobral
Geração de
Energia Ltda.

99,73%

100%

MPX Energia 0,27%
de Chile Ltda.

99,9%

MPX Austria
GmbH

100%

89%

Termopantanal Ltda.
MPX
Colômbia S.A.

MPX Vienna
GmbH
10%

Observação: Em 19 de julho de 2007, a Energias do Brasil S.A. firmou compromisso com a MPX com o objetivo de tornar-se
acionista da MPX Pecém, com participação de 50% no seu capital social. Na mesma data a MPX firmou compromisso com a
Energias do Brasil com o objetivo de tornar-se acionista da Diferencial Energia Empreendimentos e Participações Ltda.,
empresa controlada da Energias do Brasil, participando em 50% no seu capital social. A Diferencial possui concessão para
construção de uma unidade termoelétrica de 360 MW (UTE Porto de Itaqui), movida a carvão mineral, no Estado do Maranhão.
Em 15 de outubro de 2007, a MPX firmou novo compromisso com a Energias do Brasil com o objetivo de tornar-se acionista
dos 50% restantes do capital social da Diferencial. A efetivação de ambas as transações está sujeita aprovação da ANEEL para a
alteração da cadeia societária, não verificada até a presente data.
Observação2: Em 30 de junho de 2008, a MPX Energia detinha 99,7% de participação na MPX Energia de Chile e a MPX
Áustria detinha 0,3%.
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Análise Simplificada do Balanço Patrimonial
Conta

milhões
R$ m
ilhões

Controladora

Consolidado

Ativo Circulante
Realizável a Longo Prazo
Ativo Permanente
Total do Ativo

Jun/2008
Jun/2008
1.735,8
117,5
192,0
2.045,3

Mar/2008
1.818,6
58,0
132,4
2.009,0

Jun/2008
Jun/2008
2.097,5
3,2
645,0
2.745,7

Mar/2008
2.135,2
0,3
328,8
2.464,3

Passivo Circulante
Exigível a Longo Prazo
Participações Minoritárias
Patrimônio Líquido
Total do Passivo

36,9
16,2
1.992,1
2.045,3

28,3
17,8
1.962,9
2.009,0

540,6
183,1
29,8
1.992,1
2.745,7

210,3
286,3
4,8
1.962,9
2.464,3

Ativo Circulante
No final do 2T08, as aplicações financeiras da Controladora montavam a R$ 1,71 bilhão. A redução de R$
104,7 milhões em relação ao valor apurado em março de 2008, refere-se principalmente a aportes de capital
em empresas controladas como UTE Porto do Açu, Amapari Energia S.A., MPX Áustria e UTE Porto do
Pecém.
As aplicações financeiras estão concentradas em fundos exclusivos administrados por instituições
financeiras e lastreadas em títulos privados de instituições financeiras de primeira linha (CDBs) e títulos
privados emitidos por empresas e instituições financeiras, todos com rentabilidade média equivalente ao DI
CETIP (CDI).
No Consolidado foram registrados R$ 24,5 milhões a título de outros créditos, como resultado do aporte de
capital pela Eletronorte na empresa Amapari Energia S.A. que não foi efetivado em função de problemas
operacionais bancários. Ainda no Consolidado a conta estoques apresenta o valor do combustível da planta
UTE Serra do Navio, a conta Numerários em Trânsito registra o valor do aporte de capital na empresa MPX
Colômbia, também não efetivado operacionalmente. O acréscimo de R$ 23,8 milhões na conta Impostos a
Recuperar no Ativo Consolidado deve-se ao mecanismo de tributação de ganho de capital incidente no
fundo exclusivo da MPX (registrado em disponibilidades).

Ativo Realizável a Longo Prazo
A MPX encerrou o exercício com um saldo de R$ 117,5 milhões no Ativo Realizável a Longo Prazo em
função de transações com partes relacionadas, compostas por mútuos contratados com suas controladas,
bem como ao aumento de R$ 68,2 milhões na conta de Adiantamento para futuro aumento de capital
decorrente da importância entregue pela MPX Energia à MPX Pecém a título de AFAC.
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Ativo Permanente
O saldo da conta de Investimentos evoluiu de R$ 99,1 milhões no 1T08 para R$ 156,4 milhões no 2T08,
fazendo com que o Ativo Permanente da Controladora atingisse R$ 192,0 milhões ao final do 2T08. O
aumento de R$ 60,8 milhões em Investimentos deveu-se ao incremento de R$ 57,3 milhões na conta de
Participação em Controladas, em função de aportes de capital nas controladas ocorridos durante o trimestre.
No Consolidado, a conta de Imobilizado registrou saldo de R$ 397,1 milhões, que refere-se, basicamente, a
gastos incorridos pela Amapari Energia no montante de R$ 54,4 milhões e pela MPX Pecém, de R$322,7
milhões, para construção das suas unidades termelétricas. Os gastos realizados pela MPX Pecém referem-se
a adiantamentos previstos em contrato pagos a Mabe Construção e Administração de Projetos Ltda.,
consórcio construtor da planta.
Ainda no Consolidado, a conta de Diferido atingiu R$ 212,8 milhões devendo-se em grande parte ao
reconhecimento de R$ 182,1 milhões pela controlada MPX Pecém referente ao resultado apurado nas
transações realizadas com contratos de Swap, firmados a fim de minimizar os riscos financeiros aos quais a
controlada está exposta em virtude de suas obrigações futuras de pagamentos anuais a partir de 2012.

Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo
No Consolidado, a MPX registrou, no Passivo Circulante, R$ 445,4 milhões na conta de empréstimos e
financiamentos em função da contabilização no circulante do primeiro saque do empréstimo-ponte
realizado pela controlada MPX Pecém, anteriormente contabilizado no Passivo não-circulante, bem como
ao saque no trimestre do restante desta linha. A parte em dólares do empréstimo-ponte tem custo de LIBOR
+ 0,75% a.a. ao passo que a parte em reais tem custo de CDI + 0,75% a.a..
No Consolidado, foi contabilizada uma provisão para perdas com operações de derivativos de R$ 11,7
milhões no Circulante e R$ 164,3 milhões no Não-circulante, como resultado da operação de hedge da MPX
Pecém que objetiva evitar descasamentos de juros e moedas no balanço.

Patrimônio Líquido
O patrimônio líquido da MPX passou de R$ 1,9 bilhão no 1T08 para R$ 2,0 bilhões no 2T08 em função da
contabilização do lucro financeiro auferido no exercício.
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Análise Simplificada da Demonstração de Resultado
Conta

R$ milhões
Despesas Operacionais
Resultado Financeiro Líquido
Receitas Financeiras
Despesas Financeiras
Resultado Operacional
Resultado Não Operacional
Resultado do Exercício

2T08
(2,9)
49,0
50,4
(1,4)
46,1
(7,7)
29,3

Controladora
1T08
(15,5)
54,6
57,9
(3,4)
39,0
(6,5)
24,9

2T07
(0,7)
(0,2)
(0,2)
(0,9)
(0,9)

2T08
(2,8)
49,1
50,5
(1,4)
46,2
(7,7)
29,3

Consolidado
1T08
(15,6)
55,1
58,5
(3,4)
39,5
(6,5)
24,9

2T07
(0,7)
(0,2)
(0,2)
(0,9)
(0,9)

Como os projetos da MPX se encontram na fase pré-operacional, ainda não existe a consolidação de geração
de receita. No entanto, a Companhia já registra despesas operacionais uma vez que já desempenha
atividades descritas em seu objeto social. Assim, as despesas operacionais registradas no exercício montaram
a R$ 2,9 milhões, dos quais R$ 4,7 milhões foram relativos a custos com pessoal e administradores. As
despesas operacionais foram atenuadas em função de ajuste contábil realizado na conta de serviços
decorrentes de despesas auferidas pela MPX, mas de competências de suas controladas, bem como despesas
relativas à oferta de ações da MPX realizada em Dezembro de 2007.
O resultado financeiro líquido da MPX no exercício foi positivo em R$ 49,0 milhões. As despesas
financeiras de R$ 1,4 milhão foram superadas por uma receita financeira de R$ 50,4 milhões, fruto do
rendimento de aplicações financeiras no montante de R$ 49,4 milhões.
O resultado não operacional, no montante negativo de R$ 7,7 milhões, refere-se a gastos decorrentes do
IPO da empresa e ajustes posteriores, dado que parte dela havia sido contabilizada de forma incorreta na
conta de serviços no 1T08.
O lucro líquido da MPX no 2T08 foi um lucro de R$ 29,3 milhões.

Gestão de Pessoas
A MPX iniciou a formação de seu quadro de pessoal ao longo de 2007, buscando no mercado profissionais
altamente qualificados no mercado. Atualmente a empresa conta com 137 colaboradores, sendo 71
funcionários diretos da MPX Holding e 66 colaboradores alocados nos projetos.

sócio--ambiental
Responsabilidade sócio
Além de projetar seus empreendimentos de forma a utilizar as mais modernas tecnologias disponíveis no
mercado para atender rigorosos padrões de controle ambiental, a MPX tem ampliado a abrangência de suas
iniciativas ambientais e sociais, de forma a contribuir efetivamente para o desenvolvimento sustentado das
regiões onde atua.

11

No estado do Rio de Janeiro, por exemplo, a negociação entre a MPX e o Governo irá permitir a criação de
uma área de proteção ambiental de aproximadamente 12 mil hectares próxima ao futuro empreendimento
UTE Porto do Açu. A área é considerada como altamente importante para a proteção do ecossistema de
restinga.
A MPX está ainda apoiando a implantação e manutenção de várias áreas de proteção ambiental, entre as
quais as Reservas Particulares do Patrimônio Natural Acurizal, Penha e Dorochê, situadas no Pantanal.
Estas são áreas de extrema importância biológica, reconhecidas pela UNESCO como Sítio do Patrimônio
Natural Mundial e Área Núcleo da Reserva da Biosfera do Pantanal. O complexo de áreas protegidas soma
cerca de 70 mil hectares e são de propriedade da Ecotrópica. Essa iniciativa inclui também a participação do
IHP (Instituto Homem Pantaneiro).
Adicionalmente, a MPX está desenvolvendo conversações com o Instituto Chico Mendes (Ministério do
Meio Ambiente), no sentido de assinar acordo para colaborar na implantação e manutenção de dois Parques
Nacionais, localizados em diferentes regiões do país, Pantanal e Amazônia.
Estão sendo finalizadas conversações com o SENAI, visando concluir planos para capacitação de pessoas que
trabalharão nos empreendimentos da empresa - UTE Porto do Pecém e UTE Porto do Itaqui – como
também para aquelas que atuarão em diversos setores que serão desenvolvidos em função do início dos
empreendimentos, como por exemplo, hotelaria, restaurantes, entre outros.

Mercado de Capitais
A ação da MPX teve uma valorização de 1,09% no 2T08, encerrando o exercício cotada a R$925,00. No
trimestre o papel apresentou um volume financeiro médio diário de R$ 4,7 milhões, negociando, em média,
cerca de 4.800 títulos por dia. No mesmo período o Índice Bovespa teve alta de 6,64% e o Índice do Setor
Elétrico subiu 13,68%.
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Anexos

Balanços patrimoniais
Em 30 de junho de 2008 e 31 março de 2008

(Em milhares de reais)
Ativo
Circulante
Disponibilidades
Numerários em trânsito
Adiantamentos diversos
Imposto a recuperar
Despesas antecipadas
Ganho em operações com derivativos
Estoques
Outros créditos

Não circulante
Realizável a longo prazo
Despesas antecipadas
Partes relacionadas
Outros créditos
Adiantamento para
futuro aumento de capital
Permanente
Investimentos
Participação em controladas
Adiantamento para futura aquisição
de participação societária
Imobilizado
Intangível
Diferido
Total do ativo

Controladora

Consolidado

jun/08

jun/08

mar/08

mar/08

1.709.965
1.404
24.383
1.735.752

1.814.702
1.569
2.304
1.818.575

2.033.432
5.577
5.505
26.095
1.223
1.112
24.539
2.097.483

2.097.709
6.934
2.321
3.547
24.734
2.135.245

49.146
80

58.006
49

3.162
-

280

68.250
117.476

58.055

3.162

280

152.881

95.615

-

-

3.500
2.564
31.502
1.596
192.043
2.045.271

3.500
1.654
31.505
113
132.387
2.009.017

3.500
397.146
31.595
212.764
645.005
2.745.650

3.500
110.090
31.568
183.604
328.762
2.464.287
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Balanços patrimoniais
Em 30 de junho de 2008 e 31 março de 2008

(Em milhares de reais)
Passivo
Circulante
Fornecedores
Impostos e contribuições a recolher
Salários, férias e encargos a pagar
Empréstimos e financiamentos bancários
Outras Obrigações
Provisão para perdas
com operações de derivativos
Partes relacionadas
Não circulante
Exigível a longo prazo
Partes relacionadas
Empréstimos e financiamentos bancários
Provisão para perdas
com operações de derivativos
Outras Obrigações
Adiantamento recebido

Participações de minoritários
Patrimônio líquido
Capital social
Prejuízos acumulados
Resultado do período
Total do passivo

Controladora
jun/08

Consolidado

mar/08

jun/08

mar/08

2.696
17.277
1.708
15.221

1.606
11.308
864
14.547

5.871
18.246
2.037
445.403
57.326

6.624
12.185
1.020
701
18.490

36.902

28.325

11.735
540.618

171.279
210.299

-

-

42
-

1.018
264.928

16.237
16.237

17.841
17.841

164.282
16.237
2.500
183.061

17.841
2.500
286.287

-

-

29.839

4.850

-

-

2.045.990
(108.084)
54.226
1.992.132
2.045.271

2.045.990
(108.084)
24.945
1.962.851
2.009.017

2.045.990
(108.084)
54.226
1.992.132
2.745.650

-

2.045.990
(108.084)
24.945
1.962.851
2.464.287
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Demonstrações de resultados
Períodos findos em 30 de junho de 2008 e 2007

(Em milhares de reais, exceto o prejuízo por lote de mil ações)
Despesas operacionais
Custo do serviço de energia elétrica:
Custo de operação:
Pessoal e administradores
Material
Serviços de terceiros
Depreciação e amortização
Outras despesas
Receitas (despesas) financeiras
Receitas financeiras:
Receitas de aplicações financeiras
Juros recebidos
Variações cambial
Despesas financeiras:
Encargos de dívidas
Outras despesas financeiras

Resultado financeiro líquido
Resultado operacional
Resultado de equivalência patrimonial
Resultado não operacional
LUCRO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E DO IMPOSTO DE RENDA

Contribuição social
Imposto de renda

Participações minoritárias
Resultado do exercício
Quantidade de ações no final do exercício
Lucro (Prejuízo) por lote de mil ações - R$

Controladora

Consolidado

jun/08

jun/07

jun/08

jun/07

(7.902)
(135)
(6.473)
(202)
(3.733)
(18.445)

(570)
(316)
(128)
(231)
(1.245)

(7.902)
(135)
(6.474)
(202)
(3.733)
(18.446)

(570)
(316)
(128)
(231)
(1.245)

101.815
3.213
3.297
108.325
(1.986)
(2.761)
(4.747)

4
4
(302)
(302)

101.815
3.864
3.297
108.976
(1.986)
(2.837)
(4.823)

4
4
(302)
(302)

103.578

(298)

104.153

(298)

85.133

(1.543)

85.707

(1.543)

257
(14.180)
71.210
(4.499)
(12.485)
(16.984)
54.226
6.831.114
7,94

(1.543)

(14.180)
71.527

(1.543)

-

(4.551)
(12.616)
(17.167)

-

-

(134)

-

(1.543)
105.800.427
(0,01)

54.226
6.831.114
7,94

(1.543)
105.800.427
(0,01)
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Demonstrações dos fluxos de caixa
Trimestre findo em 30 de junho de 2008 e 30 de junho de 2007
(Em milhares de reais)

Controladora
30/6/2008

Atividades Operacionais
Lucro líquido do Exercício
Depreciação e amortização
Aumento (redução) em provisão para IRPJ e CSL
Aumento (redução) em fornecedores
Aumento (redução) em folha de salários
Aumento (redução) em outras contas a pagar
Redução (aumento) em adiantamentos diversos
Redução (aumento) em despesas antecipadas
Redução (aumento) em estoque
Redução (aumento) em impostos a recuperar
Redução (aumento) de mútuo c/ partes relacionadas
Perda (ganho) na venda de ativo permanente
Caixa líquido gerado (aplicado)
Atividades de Investimento
Recebimento (pagamento) venda (compra) de investimentos
Participações minoritárias
Recebimento (pagamento) venda (compra) de ativo imobilizado
Recebimento (pagamento) pela venda (compra) de direitos
Recebimento (pagamento) de juros
Adições ao diferido
Caixa líquido gerado (aplicado)
Atividades de Financiamento
Integralização de capital
Empréstimos e financiamentos obtidos
Caixa líquido gerado (aplicado)
No início do período
No fim do período
Aumento (redução) nas disponibilidades

Consolidado

30/6/2007

30/6/2008

30/6/2007

29.281
133
5.969
1.090
844
(930)
165
(22.079)
8.829
-

(888)
67
58
(108)
37
1.152
5
(2)
3.968
-

29.281
133
6.061
(753)
1.017
37.233
1.429
(838)
(1.112)
(23.774)
(6.274)
-

(888)
67
58
(108)
37
1.152
5
(2)
8.338
-

23.302

4.289

42.403

8.659

(125.516)
(1.043)
3
(1.483)

(878)
(2.893)
(380)

450
(287.189)
(27)
(29.160)

(257)
(7.567)
(654)

(128.039)

(4.151)

(315.926)

(8.478)

-

-

209.246

-

-

-

209.246

-

1.814.702
1.709.965

88
226

2.097.709
2.033.432

124
305

(104.737)

138

(64.277)

181
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