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Relatório dos auditores independentes sobre as 
demonstrações financeiras 
 
 
Aos  
Acionistas e aos administradores da  
Energética Água das Pedras S.A. 
Aripuanã - MT 
 
Opinião 
Examinamos as demonstrações financeiras da Energética Águas da Pedra S.A. 
(“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e 
as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as 
correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e 
outras informações elucidativas. 
 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 
Energética Águas da Pedra S.A. em 31 de dezembro de 2017, o desempenho de suas 
operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil. 
 
Base para opinião 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas 
na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das 
demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo 
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador 
e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e 
cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião. 
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Outros assuntos 
 
Demonstrações financeiras do exercício anterior auditadas por outro auditor 
independente 
 
O exame das demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2016, 
foi conduzido sob a responsabilidade de outros auditores independentes, que emitiram o 
relatório de auditoria sem modificações, com data de 23 de fevereiro de 2017. 
 
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações 
financeiras 
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e 
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração 
de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro. 
 
Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela 
avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando 
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa 
base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a 
administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha 
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
 
Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela 
supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. 
 
Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, 
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. 
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a 
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria 
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser 
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou 
em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões 
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. 
 
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao 
longo da auditoria. Além disso: 
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 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 
financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e 
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como 
obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa 
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior 
do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os 
controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas 
intencionais. 

 

 Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para 
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, 
com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da 
Companhia. 

 

 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das 
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. 

 

 Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de 
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe 
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida 
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. 
Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso 
relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações 
financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem 
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria 
obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem 
levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. 

 

 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações 
financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras 
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível 
com o objetivo de apresentação adequada. 

 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, 
do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, 
inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos 
durante nossos trabalhos. 

 
Brasília, 24 de janeiro de 2018 
 
 
KPMG Auditores Independentes 
CRC SP-014428/O-6 F-DF 
 
 
 
Marcelo José de Aquino    
Contador CRC 1SP183836/O-6



Energética Águas da Pedra S.A.

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em milhares de Reais)

31/12/2017 31/12/2016

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 9)                  32.155                  36.099 
Contas a receber (Nota 11)                  31.536                  31.358 
Adiantamentos                       673                       581 
Tributos a recuperar (Nota 13)                  15.405                  15.692 
Despesas antecipadas (Nota 14)                    1.527                    1.083 
Outros ativos                    1.345                       927 

Total do ativo circulante                  82.641                  85.740 

Não circulante

Títulos e valores mobiliários (Nota 10)                  18.691                  17.999 
Despesas antecipadas (Nota 14)                  11.844                  12.346 
Outros ativos                          -                         647 
Imobilizado (Nota 15)                697.371                717.369 
Intangível (Nota 16)                  13.407                  13.949 

Total do ativo não circulante                741.313                762.310 

Total do ativo                823.954                848.050 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Energética Águas da Pedra S.A.

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em milhares de Reais)

31/12/2017 31/12/2016
Passivo
Circulante
Fornecedores (Nota 17)                 4.303                 4.615 
Empréstimos e financiamentos (Nota 18)               35.400               35.136 
Obrigações sociais e trabalhistas                    398                    459 
Impostos e contribuições a recolher (Nota 26.1)               18.021               18.904 
Dividendos propostos (Nota 20)               20.992               21.541 
Encargos setoriais (Nota 17)                 2.339                 2.948 
Taxas regulamentares                 7.922                 6.814 
Outorga da concessão (Nota 19)                 1.740                 1.692 
Outros passivos                    261                      -   

Total do passivo circulante               91.376               92.109 

Não circulante
Empréstimos e financiamentos (Nota 18)             277.707             308.731 
Outorga da concessão (Nota 19)               13.322               13.062 
Outros passivos                      11                      -   

Total do passivo não circulante             291.040             321.793 

Patrimônio líquido (Nota 22)
Capital social             263.000             263.000 
Reservas de lucros             178.538             171.148 

Total do patrimônio líquido             441.538             434.148 

Total do passivo e patrimônio líquido             823.954             848.050 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Energética Águas da Pedra S.A.

Demonstrações de resultados

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em milhares de Reais) 

31/12/2017 31/12/2016

Receita operacional líquida (Nota 23) 240.155            221.880            
Custo dos serviços prestados (Nota 24) (109.040)          (82.098)            

Lucro bruto 131.115            139.782            

Despesas gerais e administrativas (2.544)              (2.652)              

Lucro operacional antes do resultado financeiro 128.571            137.130            

Resultado financeiro líquido (Nota 25) (23.506)            (29.652)            

Lucro antes dos impostos 105.065            107.478            

Imposto de renda e contribuição social (Nota 26.2) (16.679)            (16.779)            

Lucro líquido do exercício 88.386              90.699              

Quantidade de ações (em lotes de mil ações) 263.000            263.000            
Lucro básico e diluído por ação (em Reais) 0,34                  0,34                  

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Energética Águas da Pedra S.A.

Demonstrações de resultados abrangentes

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em milhares de Reais) 

31/12/2017 31/12/2016

Lucro líquido do exercício                 88.386                    90.699 
Outros resultados abrangentes                        -                              - 
 
Total dos resultados abrangentes do exercício                 88.386                    90.699 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Energética Águas da Pedra S.A.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em milhares de Reais) 

Capital Reserva de Reserva de Reserva especial Dividendo lucros
social Reserva retenção de incentivos fiscais de dividendo adicional (prejuízos)

realizado legal de lucros Sudam não distribuído proposto acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2015               263.000            14.171                   31.450                                   33.902                                 98.774                          -                             -              441.297 

Lucro líquido do exercício  -  -  -  -  -  -                   90.699                90.699 
Transferência  -  -                  (31.450)  -                                 31.450  -  -                          - 
Destinações:

  Constituição de reservas  -              4.535  -                                   20.619  -                44.004                  (69.158)                          - 
  Dividendo mínimo obrigatório  -  -  -  -  -  -                  (21.541)               (21.541)
  Dividendos adicionais pagos nos exercícios anteriores  -  -  -  -                               (76.307)  -  -               (76.307)

Saldos em 31 de dezembro de 2016               263.000            18.706                             -                                   54.521                                 53.917                44.004                             -              434.148 

Lucro líquido do exercício  -  -  -  -  -  -                   88.386                88.386 

Destinações:
  Constituição de reservas              4.419  -                                   19.682                                 43.293  -                  (67.394)                          - 

  Dividendo mínimo obrigatório  -  -  -  -  -                  (20.992)               (20.992)

  Dividendos adicionais propostos  -  -  -  -  -               (44.004)  -               (44.004)

  Dividendos adicionais pagos nos exercícios anteriores  -  -  -  -                               (16.000)  -  -               (16.000)

Saldos em 31 de dezembro de 2017               263.000            23.125                             -                                   74.203                                 81.210                          -                             -              441.538 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Energética Águas da Pedra S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Valores expressos em milhares de Reais)

31/12/2017 31/12/2016

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro antes dos impostos             105.065             107.478 

Ajustes:
Depreciação e amortização               22.448               24.783 
Juros, variações monetárias sobre empréstimos e financiamentos               28.596               33.397 
Atualizações monetárias GSF                      -                   5.574 
Variações monetárias passivas                 2.127                 2.584 

158.236 173.816
Variações nos ativos e passivos:

Contas a receber                  (178)               (2.929)
Outros ativos                    482               (5.681)
Fornecedores e encargos setoriais                  (921)             (32.899)
Obrigações sociais e trabalhistas                    (61)                    203 
Obrigações tributárias               (9.796)               (3.685)
Outorga da concessão               (1.819)               (1.706)
Imposto de renda e contribuição social pagos               (7.766)               (7.324)
Outros passivos                 1.380                 2.614 

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 139.557 122.409

Fluxos de caixa das atividades de investimentos 
Aquisições de bens do ativo imobilizado               (1.908)                    (65)
Títulos e valores mobiliários                  (693)               (1.372)

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos               (2.601)               (1.437)

Fluxos de caixa das atividades de financiamentos:
Pagamento de dividendos             (81.545)             (91.328)
Amortização do principal de empréstimos e financiamentos             (34.187)             (32.550)
Juros pagos             (25.168)             (29.053)

Caixa líquido aplicado na atividades de financiamentos           (140.900)           (152.931)

Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa               (3.944)             (31.959)

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 36.099 68.058
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 32.155 36.099
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa               (3.944)             (31.959)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Energética Águas da Pedra S.A 
Demonstrações financeiras em 

 31 de dezembro de 2017 e 2016 
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Notas explicativas às demonstrações financeiras  

(Em milhares de Reais) 
 

1 Contexto operacional 
A Energética Águas da Pedra S.A. (“Companhia”) é uma companhia de capital fechado, com 
sede na cidade de Aripuanã - MT e foi constituída em 3 de abril de 2007 com a missão de 
construir e operar a Usina Hidrelétrica Dardanelos com o seu sistema de transmissão. Possui 
controle compartilhado entre a Neoenergia S.A., com 51% de participação, a Eletronorte com 
24,5% e a Chesf com 24,5%. 
 
A Energética é detentora do Contrato de Concessão nº 002/2007 - MME para a exploração da 
UHE Dardanelos, pelo prazo de 35 anos. 
 
A usina, construída no Município de Aripuanã, em Mato Grosso, no Rio Aripuanã. A operação 
da UHE Dardanelos é terceirizada para a empresa Neoenergia Operação e Manutenção S.A. 
 
A energia gerada pela Companhia é comercializada com o pool de 24 distribuidoras no Brasil, 
por meio de Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado (CCEAR). 
 
O suprimento de energia da Companhia iniciou-se no mês de agosto de 2011, com a publicação 
da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) no Diário Oficial da União para a Operação 
Comercial das Unidades Funcionais nas seguintes datas: UG5 em 9 de agosto de 2011; UG1 em 
20 de agosto de 2011; e UGs 2 a 4 em 14 de setembro de 2011.  
 

1.1 Aspectos regulatórios relacionados à concessão 
Está tramitando na ANEEL, para deliberação, a autorização para que a Companhia proceda com 
a transferência não onerosa de parte de seus ativos compostos por linha de transmissão do trecho 
Dardanelos-Juína e subestação de transformação para a concessionária de transmissão Empresa 
Brasileira de Transmissão de Energia S.A. - EBTE. Até a emissão destas demonstrações 
financeiras, não havia autorização da ANEEL. 
 
A modalidade da transferência é não onerosa, assim não altera o resultado financeiro da 
Companhia, tampouco são previstas perdas, considerando que será mantido o valor investido no 
ativo como custo do empreendimento. 
 

2 Base de preparação 
 

2.1 Declaração de conformidade 
As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil (BR GAAP). 
 
A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria em 24 de janeiro de 
2018. Após a sua emissão, somente os acionistas têm o poder de alterar as demonstrações 
financeiras.  
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Todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão 
sendo evidenciadas e correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão. 
 

3 Moeda funcional e moeda da apresentação 
Estas demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da 
Companhia. Todos os saldos foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto quando 
indicado de outra forma. 
 

4 Uso de estimativas e julgamentos 
Na preparação destas demonstrações financeiras, a Administração utilizou julgamentos, 
estimativas e premissas que afetam a aplicação das políticas contábeis e os valores reportados 
dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. 
 
As estimativas e premissas são revisadas de forma contínua. As revisões das estimativas são 
reconhecidas prospectivamente. 
 

a. Incertezas sobre premissas e estimativas 
As informações sobre as incertezas relacionadas a premissas e estimativas que possuem um 
risco significativo de resultar em um ajuste material nos saldos contábeis de ativos e passivos no 
exercício a findar-se em 31 de dezembro de 2018 estão incluídas na seguinte nota explicativa:  
 

 Nota Explicativa nº 21 - Reconhecimento e mensuração de provisões e contingências:principais 
premissas sobre a probabilidade e magnitude das saídas de recursos. 

(i) Mensuração do valor justo 
Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um passivo, a Companhia usa dados observáveis de 
mercado, tanto quanto possível. Os valores justos são classificados em diferentes níveis em uma 
hierarquia baseada nas informações (inputs) utilizadas nas técnicas de avaliação da seguinte 
forma: 
 

 Nível 1: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos idênticos. 

 Nível 2: inputs, exceto os preços cotados incluídos no Nível 1, que são observáveis para oativo 
ou passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços). 

 Nível 3: inputs, para o ativo ou passivo, que não são baseados em dados observáveis de 
mercado (inputs não observáveis). 

Informações adicionais sobre as premissas utilizadas na mensuração dos valores justos estão 
incluídas na Nota Explicativa nº 28, que dispõe sobre os instrumentos financeiros. 
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5 Base de mensuração 
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico, com exceção dos 
instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado. 
 

6 Reclassificação 
A Administração da Companhia, no processo de elaboração das demonstrações financeiras de 
31 de dezembro de 2017, revisou sua prática contábil para a apresentação da atualização 
monetária referente ao GSF na demonstração dos fluxos de caixa. Como consequência, a 
demonstração dos fluxos de caixa do período findo em 31 de dezembro de 2016 considerava a 
atualização monetária como variações nos ativos e passivos e passou a considerar em 31 de 
dezembro de 2017 como ajustes ao lucro. A reclassificação não teve outro impacto sobre as 
demonstrações financeiras da Companhia e foram considerados como imateriais, não sendo 
requerido a reapresentação para períodos anteriores. 
 

7 Principais políticas contábeis 
A Companhia aplicou as políticas contábeis descritas abaixo de maneira consistente a todos os 
exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras. 
 
Certos montantes comparativos na demonstração dos fluxos de caixa foram reclassificados 
como parte do processo de revisão da prática contábil para a apresentação da atualização 
monetária referente ao GSF na demonstração dos fluxos de caixa (veja Nota Explicativa n° 6). 
 
Abaixo apresentamos um índice das principais políticas contábeis, cujos detalhes estão 
detalhados abaixo: 
 

7.1 Instrumentos financeiros 
Os instrumentos financeiros da Companhia incluem, principalmente: 
 
Caixa e equivalentes de caixa 
Apresentados ao valor de mercado, que equivale ao seu valor contábil. Nas demonstrações de 
fluxo de caixa, caixa e equivalentes de caixa incluem saldos negativos de contas garantidas que 
são exigíveis imediatamente e são parte integrante da gestão de caixa da Companhia (Nota 
Explicativa n° 9). 
 

Ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado 
Um ativo financeiro é classificado como mensurado pelo valor justo por meio do resultado caso 
seja classificado como mantido para negociação ou designado como tal no momento do 
reconhecimento inicial. Os custos da transação são reconhecidos no resultado conforme 
incorridos. Esses ativos são mensurados pelo valor justo e mudanças no valor justo, incluindo 
ganhos com juros e dividendos, são reconhecidos no resultado do exercício. Estão classificados 
neste grupo os títulos e valores mobiliários (Nota Explicativa n° 10). 
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Empréstimos e recebíveis 
Esses ativos são mensurados inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de 
transação diretamente atribuíveis. Após seu reconhecimento inicial, os empréstimos e recebíveis 
são mensurados pelo custo amortizado utilizando o método dos juros efetivos. Estão 
classificados neste grupo os saldos a receber com clientes (Nota Explicativa n° 11), 
fornecedores e encargos setoriais (Nota Explicativa n° 17) e os empréstimos e financiamentos 
(Nota Explicativa n° 18). 
 

7.2 Receitas e despesas financeiras 
As receitas e despesas financeiras da Companhia compreendem: 
 

 Receita de juros. 

 Despesa de juros. 

 Ganhos/perdas líquidos de ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do 
resultado. 

 Perdas por redução ao valor recuperável em ativos financeiros (que não contas a receber). 

A receita e a despesa de juros são reconhecidas no resultado pelo método dos juros efetivos. 
 

7.3 Imobilizado  
 

(i) Reconhecimento e mensuração 
Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, que inclui 
os custos de empréstimos capitalizados, deduzido de depreciação acumulada e quaisquer perdas 
acumuladas por redução ao valor recuperável (impairment).  
Quando partes significativas de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são 
registradas como itens separados (componentes principais) de imobilizado. 
 
Quaisquer ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são reconhecidos no 
resultado. 
 

(ii) Custos subsequentes 
Custos subsequentes são capitalizados apenas quando é provável que benefícios econômicos 
futuros associados com os gastos serão auferidos pela Companhia. 
 

(iii) Depreciação 
A depreciação é calculada para amortizar o custo de itens do ativo imobilizado, líquido de seus 
valores residuais estimados, utilizando o método linear baseado na vida útil estimada dos itens. 
A depreciação é reconhecida no resultado. A Companhia reconhece a depreciação de seus ativos 
imobilizados com base nas taxas anuais estabelecidas pela ANEEL, por meio da Resolução nº 
674, em vigor desde 11 de agosto de 2015. O valor residual e a vida útil dos ativos e os métodos 
de depreciação são revistos no encerramento de cada exercício e ajustados de forma prospectiva.  
 

7.4 Intangível  
Ativos intangíveis com vidas úteis definidas, adquiridos separadamente, são registrados ao 
custo, deduzido da amortização e das perdas por redução ao valor recuperável acumuladas. A 
amortização é reconhecida linearmente com base na vida útil estimada dos ativos.  
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Os montantes relacionados ao Uso do Bem Público (UBP) foram determinados com base no 
valor presente do fluxo de pagamentos desse direito de exploração do potencial hidráulico. A 
amortização foi iniciada quando da entrada em operação da Usina.  
 
Os softwares corporativos são capitalizados com base nos custos incorridos para aquisição e 
para torná-los prontos para serem utilizados, amortizados durante sua vida útil estimável. 
  
Os gastos associados à manutenção de softwares são reconhecidos como despesa, conforme 
incorridos. 
 

7.5 Redução ao valor recuperável de ativos  
A Administração revisa o valor líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou 
mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas que possam indicar 
deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando tais evidências forem identificadas e o 
valor contábil líquido exceder o valor recuperável, é constituída provisão para desvalorização, 
ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável, quando aplicável. O valor recuperável 
de um ativo ou de determinada unidade geradora de caixa é definido como o maior entre o valor 
em uso e o valor líquido de venda. 
 

7.6 Fornecedores  
As contas a pagar aos fornecedores são obrigações por bens ou serviços que foram adquiridos 
no curso normal dos negócios, sendo classificadas no passivo circulante se o pagamento for 
devido no exercício de até 12 meses (quando aplicável). Elas são, inicialmente, reconhecidas ao 
valor da fatura correspondente e trazidas a valor presente quando for o caso. 
 

7.7 Demais ativos e passivos circulantes e não circulantes  
São apresentados ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, os 
rendimentos e as variações monetárias auferidas. Quando requerido, os elementos de ativos e 
passivos decorrentes de operações de longo prazo são ajustados a valor presente, sendo os 
demais ajustados quando houver efeito relevante. 
 

7.8 Imposto de renda e contribuição social 
O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente e diferido são calculados com 
base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de 
R$ 240 para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o 
lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição 
social, limitada a 30% do lucro real do exercício. 
 
A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos de renda e 
contribuição social correntes e diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido são 
reconhecidos no resultado a menos que estejam relacionados à combinação de negócios ou a 
itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido ou em outros resultados abrangentes. 
 
Os juros e multas relacionados ao imposto de renda e à contribuição social, incluindo 
tratamentos fiscais incertos, são contabilizados de acordo com o CPC 25 - Provisões, Passivos 
Contingentes e Ativos Contingentes. 
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(i) Despesas de imposto de renda e contribuição social correntes 
A despesa de imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber estimado sobre o lucro ou 
prejuízo tributável do exercício e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos 
exercícios anteriores. O montante dos impostos correntes a pagar ou a receber é reconhecido no 
balanço patrimonial como ativo ou passivo fiscal pela melhor estimativa do valor esperado dos 
impostos a ser pagos ou recebidos que reflete as incertezas relacionadas à sua apuração, se 
houver. Ele é mensurado com base nas taxas de impostos decretadas na data do balanço. 
 
Os ativos e passivos fiscais correntes são compensados somente se certos critérios forem 
atendidos. 
 

7.9 Benefícios a empregados de curto prazo 
Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são reconhecidas como despesas de 
pessoal conforme o serviço correspondente seja prestado. O passivo é reconhecido pelo 
montante do pagamento esperado caso a Companhia tenha uma obrigação presente legal ou 
construtiva de pagar esse montante em função de serviço passado prestado pelo empregado e a 
obrigação possa ser estimada de maneira confiável. 
 

8 Novas normas e interpretações ainda não efetivas 
Uma série de novas normas ou alterações de normas e interpretações serão efetivas para 
exercícios iniciados em ou após 1º de janeiro de 2018.  
      
8.1 CPC 48 Instrumentos Financeiros  
 
O CPC 48 inclui novos modelos para a classificação e mensuração de ativos/passivos 
financeiros e de perdas esperadas para ativos financeiros e contratuais, além de novos requisitos 
sobre a contabilização de hedge. Esta norma substitui o CPC 38 Instrumentos Financeiro – 
Reconhecimento e Mensuração. 
 
 Classificação - Ativos financeiros 
 
O CPC 48 contém uma nova abordagem de classificação e mensuração de ativos financeiros que 
reflete o modelo de negócios em que os ativos são administrados e suas características de fluxo 
de caixa. 
 
O CPC 48 contém três principais categorias de classificação para ativos financeiros: mensurados 
ao custo amortizado, ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes (VJORA) e ao 
valor justo por meio do resultado (VJR). A norma elimina as categorias existentes no CPC 38 de 
mantidos até o vencimento, empréstimos e recebíveis e disponíveis para venda. 
 
De acordo com o CPC 48, os derivativos embutidos em contratos onde o hospedeiro é um ativo 
financeiro no escopo da norma nunca são separados. Em vez disso, o instrumento financeiro 
híbrido como um todo é avaliado para sua classificação. 
 
Com base na sua avaliação, a Companhia não considera que os novos requerimentos de 
classificação terão um impacto significativo na contabilização de seus ativos financeiros.  
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 Redução no valor recuperável (impairment) - Ativos Financeiros e Ativos Contratuais 
 
O CPC 48 substitui o modelo de ”perdas incorridas” do CPC 38 por um modelo prospectivo de 
”perdas de crédito esperadas”. Isso exigirá um julgamento relevante sobre como as mudanças 
em fatores econômicos afetam as perdas esperadas de crédito, que serão determinadas com base 
em probabilidades ponderadas. 
 
O novo modelo de perdas esperadas se aplicará aos ativos financeiros mensurados ao custo 
amortizado ou ao VJORA, com exceção de investimentos em instrumentos patrimoniais e ativos 
contratuais. 
 
De acordo com o CPC 48, as provisões para perdas esperadas serão mensuradas em uma das 
seguintes bases: 
 
Perdas de crédito esperadas para 12 meses, ou seja, perdas de crédito que resultam de possíveis 
eventos de inadimplência dentro de 12 meses após a data base; e 
 
Perdas de crédito esperadas para a vida inteira, ou seja, perdas de crédito que resultam de todos 
os possíveis eventos de inadimplência ao longo da vida esperada de um instrumento financeiro. 
 
A mensuração das perdas de crédito esperadas para a vida inteira se aplica se o risco de crédito 
de um ativo financeiro na data base tiver aumentado significativamente desde o seu 
reconhecimento inicial, e a mensuração de perda de crédito de 12 meses se aplica se o risco não 
tiver aumentado significativamente desde o seu reconhecimento inicial. Uma entidade pode 
determinar que o risco de crédito de um ativo financeiro não tenha aumentado 
significativamente se o ativo tiver baixo risco de crédito na data base. No entanto, a mensuração 
de perdas de crédito esperadas para a vida inteira sempre se aplica para contas a receber de 
clientes e ativos contratuais sem um componente de financiamento significativo; A Companhia 
optou por aplicar esta política também para contas a receber de clientes e ativos contratuais com 
um componente de financiamento significativo. 
 
A Companhia acredita que as perdas por redução ao valor recuperável deverão aumentar e 
tornar-se mais voláteis para os ativos no modelo do CPC 48. Com base na metodologia de 
impairment descrita abaixo, a Companhia estimou que a aplicação dos requerimentos de 
impairment do CPC 48 em 1º de janeiro de 2018 resultará em perdas por redução ao valor 
recuperável de ativos adicionais como segue: 
 

 Em R$ mil 

Impairment 
adicional 
estimado em 
01/01/2018 

Contas a receber com Terceiros 30,61 
Partes relacionadas  52,42 
 
As perdas adicionais por redução ao valor recuperável representam o ajuste estimado ao 
patrimônio líquido em 01 de janeiro de 2018.  
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As perdas estimadas foram calculadas com base na experiência real de perda de crédito nos 
últimos anos e, quando aplicável, foram consideradas as mudanças no risco de crédito seguindo 
avaliações de crédito externas publicadas. 
 
 Passivos financeiros 
 
O CPC 48 retém grande parte dos requerimentos do CPC 38 para a classificação de passivos 
financeiros. 
 
Contudo, de acordo com o CPC 38, todas as variações de valor justo dos passivos designados 
como VJR são reconhecidas no resultado, enquanto que, de acordo com o CPC 48, estas 
alterações de valor justo são geralmente apresentadas da seguinte forma: 
 
– o valor da variação do valor justo que é atribuível às alterações no risco de crédito do passivo 
financeiro são apresentado em ORA; e 
 
– o valor remanescente da variação do valor justo é apresentado no resultado. 
 
A Companhia possui passivos financeiros mensurados ao VJR, representados por dívidas em 
moeda estrangeira, para os quais existem instrumentos financeiros derivativos para mitigação do 
risco cambial. Para atendimento dos requerimentos da contabilidade de hedge, as variações 
atribuíveis às alterações no risco de crédito continuarão sendo contabilizadas no resultado. 
 
 Divulgações 
 
O CPC 48 exigirá extensivas novas divulgações, especificamente sobre a contabilidade de 
hedge, risco de crédito e perdas de crédito esperadas. A avaliação da Companhia incluiu uma 
análise para identificar deficiências em relação a informações requeridas nos processos atuais e 
a Companhia está em processo de implementação de mudanças nos seus sistemas e controles 
para atender aos novos requisitos. 
 
 Transição 
 
As mudanças nas políticas contábeis resultantes da adoção do CPC 48 serão geralmente 
aplicadas retrospectivamente, exceto as mudanças descritas a seguir: 
 
 - A Companhia irá aproveitar a isenção que lhe permite não reapresentar informações 
comparativas de períodos anteriores decorrentes das alterações na classificação e mensuração de 
instrumentos financeiros (incluindo perdas de crédito esperadas). As diferenças nos saldos 
contábeis de ativos e passivos financeiros resultantes da adoção do CPC 48, serão geralmente 
reconhecidas nos lucros acumulados e reservas em 1º de janeiro de 2018. 
 
- As seguintes avaliações devem ser efetuadas com base nos fatos e circunstâncias existentes na 
data da adoção inicial: 
 

(a) A determinação do modelo de negócio dentro do qual um ativo financeiro é 
mantido. 
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(b) A designação e revogação de designações anteriores de determinados ativos e 
passivos financeiros. 
 

 8.2 CPC 47 Receita de Contratos com Clientes 
 
O CPC 47 introduz uma estrutura abrangente para determinar se e quando uma receita é 
reconhecida, e por quanto a receita é mensurada. O CPC 47 substitui as atuais normas para o 
reconhecimento de receitas, incluindo o CPC 30 – Receitas e CPC 17 - Contratos de 
Construção. 
 
 Receita de geração 
 
A Companhia reconhece a receita pelo valor justo da contraprestação a receber no momento em 
que a energia produzida é provisionada, mediante a multiplicação da quantidade de energia 
vendida pelo preço contratado, conforme cláusulas contratuais.  
 
Com base em sua avaliação, a Companhia não espera que a aplicação do CPC 47 tenha qualquer 
impacto significativo em suas demonstrações financeiras. 
 
 Câmara de Comercialização de Energia - CCEE 
 
A Companhia reconhece a receita pelo valor justo da contraprestação a receber no momento em 
que o excedente de energia é comercializado no âmbito da CCEE. A contraprestação 
corresponde a multiplicação da quantidade de energia vendida para o sistema pelo Preço de 
Liquidação das Diferenças (PLD).   Com base em sua avaliação, a Companhia não espera que a 
aplicação do CPC 47 tenha um impacto significativo em suas demonstrações financeiras. 
 
 Transição 
 
A Companhia planeja adotar o CPC 47 usando o método de efeito cumulativo, com aplicação 
inicial da norma na data inicial (ou seja, 1º de janeiro de 2018). Como resultado, a Companhia 
não aplicará os requerimentos do CPC 47 ao período comparativo apresentado. 
 
A Companhia planeja utilizar os expedientes práticos para contratos concluídos. Isso significa 
que os contratos concluídos que começaram e terminaram no mesmo período de apresentação 
comparativo, bem como os contratos que são contratos concluídos no início do período mais 
antigo apresentado, não serão reapresentados. 
 
A Companhia está atualmente realizando uma avaliação detalhada do impacto resultante da 
aplicação do CPC 47 e espera divulgar informações quantitativas adicionais antes da adoção da 
norma. 
 
8.3 CPC 06 Leases (arrendamentos) 
 
O CPC 06 substitui as normas de arrendamento existentes, incluindo o CPC 06 - Operações de 
Arrendamento Mercantil e o ICPC 03 - Aspectos Complementares das Operações de 
Arrendamento Mercantil. 
 
 



Energética Águas da Pedra S.A 
Demonstrações financeiras em 

 31 de dezembro de 2017 e 2016 

21 

A norma é efetiva para períodos anuais com início em ou após 1º de janeiro de 2019. A adoção 
antecipada é permitida somente para demonstrações financeiras de acordo com os CPCs e 
apenas para entidades que aplicam o CPC 47 Receita de Contratos com Clientes em ou antes da 
data de aplicação inicial do CPC 06. 
 
O CPC 06 introduz um modelo único de contabilização de arrendamentos no balanço 
patrimonial para arrendatários. Um arrendatário reconhece um ativo de direito de uso que 
representa o seu direito de utilizar o ativo arrendado e um passivo de arrendamento que 
representa a sua obrigação de efetuar pagamentos do arrendamento. Isenções estão disponíveis 
para arrendamentos de curto prazo e itens de baixo valor. A contabilidade do arrendador 
permanece semelhante à norma atual, isto é, os arrendadores continuam a classificar os 
arrendamentos em financeiros ou operacionais.  
 
A Companhia concluiu a avaliação inicial do potencial impacto em suas demonstrações 
financeiras, mas ainda não completou sua avaliação detalhada. O impacto real da aplicação do 
CPC 06 nas demonstrações financeiras no período de aplicação inicial dependerá das condições 
econômicas futuras, incluindo a taxa de endividamento da Companhia em 1º de janeiro de 2019, 
a composição da carteira de arrendamento da Companhia nessa data, a avaliação da Companhia 
se exercerá quaisquer opções de renovação de arrendamento e a medida em que a Companhia 
optará por usar expedientes práticos e isenções de reconhecimento. 
  
Até agora, o impacto mais significativo identificado é que a Companhia reconhecerá novos 
ativos e passivos por arrendamento operacional de imóveis não residenciais para suas 
instalações administrativas.   
 
Além disso, a natureza das despesas relacionadas com esses contratos de arrendamento agora 
vai mudar, o CPC 06 substitui a despesa linear de arrendamento operacional com um custo de 
depreciação de ativos de direito de uso e despesa de juros sobre obrigações de arrendamento. 
 
 Transição 
 
Como arrendatária, a Companhia pode aplicar a norma utilizando uma: 
 
- Abordagem retrospectiva; ou 
- Abordagem retrospectiva modificada com expedientes práticos opcionais. 
 
O arrendatário aplicará essa escolha consistentemente a todos os seus arrendamentos. 
 
A Companhia pretende aplicar o CPC 06 (R2) inicialmente em 1º de janeiro de 2019, usando a 
abordagem retrospectiva modificada. Portanto, o efeito cumulativo da adoção do CPC 06 (R2) 
será reconhecido como um ajuste ao saldo de abertura dos lucros acumulados em 1º de janeiro 
de 2019, sem atualização das informações comparativas. 
 
A Companhia não é obrigada a fazer ajustes para arrendamentos em que é um arrendador, 
exceto quando é um arrendador intermediário em um subarrendamento. 
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9 Caixa e equivalentes de caixa  
 

  31/12/2017 31/12/2016 
      
Caixa e depósitos bancários à vista  2.765   425  
Aplicações financeiras de liquidez imediata  29.390   35.674  

  
  

 32.155   36.099  

 
A Companhia considera equivalentes de caixa uma aplicação financeira de conversibilidade 
imediata em um montante conhecido e estando sujeita a um insignificante risco de mudança de 
valor. Por conseguinte, um investimento, normalmente, qualifica-se como equivalentes de caixa 
quando tem vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, a contar da data da 
aplicação. 
 
Incluem caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras de curto prazo, os quais são 
registrados pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos 
balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização. 
 
As aplicações financeiras estão representadas, substancialmente por operações compromissadas 
lastreadas em Títulos do Tesouro Nacional, por meio de fundos de investimento administrados 
por instituições que operam no mercado financeiro nacional e contratadas em condições e taxas 
normais de mercado, tendo como característica alta liquidez, baixo risco de crédito e 
remuneração média acumulada de 10,1% em 2017. 
 

10 Títulos e valores mobiliários (não circulante) 
 
  31/12/2017 31/12/2016 
      
BB Polo 28  18.691   17.999  

  
  

 18.691   17.999  
 

 
Não possuem condições de resgate antecipado e os fundos vinculados referem-se a aplicações 
financeiras, requeridas em contrato de empréstimo com o BNDES (Nota Explicativa nº 12 - 
Empréstimos e financiamentos), com a finalidade de garantia real. Remuneração pela variação 
do CDI à taxa média de 100% sem vencimento predeterminado. 

 

11 Contas a receber  
As contas a receber no mercado interno referem-se a 24 contratos (CCEAR) entre a Companhia 
e as distribuidoras de energia elétrica e são registradas mensalmente, conforme notas fiscais de 
saída. 
 

  
Saldos 

vincendos 31/12/2017 31/12/2016 
        
Contas a receber de mercado interno  24.255   24.255   25.989  
Contas a receber de partes relacionadas  7.281   7.281   5.369  

  
 

 31.536   31.536   31.358  
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A Companhia realizou avaliação dos saldos a receber e, de acordo com sua política de riscos de 
crédito, não há perdas a ser reconhecidas. 

 

12 Partes relacionadas 
 

12.1 Saldo patrimonial com partes relacionadas  
As principais transações e saldos entre partes relacionas estão relacionados abaixo: 
 
  31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016 

  
 

Valores a receber Valores a pagar 
          
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA  2.542   2.367   -   -  
Companhia Energética de Pernambuco - CELPE  2.224   2.159   -   -  
Companhia Energética do Rio Grande do Norte - COSERN  896   843   -   -  
Elektro Redes S.A. 1.619 1.668     
NC Energia (a)  -   -   -   1.949  

  
  

 7.281   7.037   -   1.949  

 
(a) Refere-se à aquisição de energia elétrica para lastro de garantia física nos contratos de venda. 

12.2 Resultado com partes relacionadas  
Os valores das operações com partes relacionadas nos períodos de nove meses findos em 31 de 
dezembro de 2017 e 2016 são os seguintes: 
 
  31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2016 

  
 

Venda de energia (a) Compra de energia (b) 
          
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA  15.077   14.361   -   -  
Companhia Energética de Pernambuco - CELPE  13.738   12.837   -   -  
Companhia Energética do Rio Grande do Norte - COSERN  4.874   4.633   -   -  
NC Energia  -   -   633  4. 848  

  
  

 33.689   31.831   633   4.848  
 

 
  31/12/2017 31/12/2016 

  
 

Custo O & M (c) 
      
Neoenergia Operação e Manutenção S.A.  7.686  4.939  

  
  

 7.686   4.939  

 
(a) Refere-se à venda de energia realizada em condições similares àquelas que seriam realizadas com terceiros quanto a prazos, preços e condições. 

(b) Aquisição de energia elétrica para lastro de garantia física nos contratos de venda, as condições da operação foram similares àquelas que seriam 
realizadas com terceiros, quanto a prazos, preço e condições. 

(c) A operação da UHE Dardanelos foi terceirizada para a Neoenergia Operação e Manutenção S.A. Durante o ano de 2016, o contrato foi firmado com 
condições similares àquelas que seriam realizadas com terceiros, quanto a prazos, preço e condições. 

 

12.3 Remuneração dos administradores  
 
  31/12/2017 31/12/2016 
      
Salários e outros benefícios de curto prazo  797   843  
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13 Tributos a recuperar 
 
Correspondem ao imposto de renda sobre as aplicações financeiras e os demais impostos retidos 
na fonte e/ou eventualmente recolhidos a maior, os quais serão compensados em exercícios 
seguintes. 
 
Esse grupo também contempla as apurações mensais de IRPJ e CSLL pelo regime tributário de 
Lucro Real pela estimativa mensal. Esses valores pagos mensalmente acrescem as respectivas 
contas: 

 
  31/12/2017 31/12/2016 
      
Imposto de Renda (IR)  11.737   11.581  
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)  3.668   4.093  
Programa de Integração Social - Retenção (PIS)  -   3  
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social retenção (COFINS)  -   15  

  
  

 15.405  
  

 15.692  

 

14 Despesas antecipadas  
O saldo de despesa antecipada refere-se substancialmente à repactuação do risco hidrológico  
em que a Companhia reconheceu como despesa paga antecipadamente o montante de R$ 
13.349 e prêmio de seguro quitado no exercício de 2016, o qual será apropriado ao resultado 
do exercício do período determinado, com valores amortizados mensalmente até o final da 
concessão.  

  
  

30/09/2017 31/12/2016   
      
Prêmio de seguros  1.027   582  
Repactuação do risco hidrológico  12.344   12.847  

  
  

 13.371   13.429  
      
Circulante  1.527   1.083  
Não circulante  11.844   12.346  
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15 Imobilizado 
 

a. Composição 
 
    31/12/2017 31/12/2016 

Descrição 

Taxa de 
depreciação - 

a.a. % Custo Depreciação acumulada 

 
Valor  Valor 

líquido líquido 
            
Em serviço:           
Terrenos -  2.984   -   2.984   2.984  
Reservatórios, barragens e 
adutoras 2,6  341.161  (50.481)   290.680   298.652  
Edificações, obras civis e 
benfeitorias 4,75  107.011  (15.290)   91.721   94.133  
Máquinas e equipamentos 3,46  382.730  (72.776)   309.954   321.460  
Veículos 14,29  52  (9)   43   51  
Móveis e utensílios 6,25  136  (55)   81   89  

    
 

 834.074  (138.611)   695.463   717.369  
Em curso:           
Máquinas e equipamentos   1.836   -   1.836   -  
Veículos    -   -   -   -  
Móveis e utensílios    13   -   13  -  
Edificações, obras civis e 
benfeitorias    59   -   59   -  

    

  
 

835.982  (138.611)   697.371   717.369  

 
No advento do termo final de contrato de concessão, todos os bens e instalações vinculadas à 
UHE passarão a integrar o patrimônio da União, mediante indenização dos investimentos 
posteriores, não previstos no projeto original, desde que aprovados pela União e ainda não 
amortizados. O valor será apurado mediante auditoria própria da União. 
 
A movimentação do saldo do imobilizado está demonstrada a seguir: 

 

Descrição 31/12/2016 Adições Transferências 
Depreciação do 

período 31/12/2017 
            
Em serviço:           

Terrenos  2.984   -   -   -   2.984  
Reservatórios, barragens e 

adutoras  298.652   -   -  (7.973)   290.679  
Edificações, obras civis, 

benfeitorias  94.134   -   -  (2.412)   91.722  
Máquinas e equipamentos  321.460   -   -  (11.505)   309.955  
Veículos  51   -   -  (8)   43  
Móveis e utensílios  89   -   -  (9)   80  

  
 

 717.369   -   -  (21.907)   695.462  
Em curso:           

Máquinas e equipamentos  -  1.836   -   -  1.836  
Móveis e utensílios    13       13 
Edificações, obras civis, 

benfeitorias  -   59   -   -   59  

  
 

 -   1.908   -   -   1.908  

  
 

 717.369   1.908   -  (21.907)   697.371  

 
b. Provisão para redução ao valor recuperável 

Não foram identificados indicativos que demonstrassem a deterioração ou a perda do valor 
recuperável dos ativos imobilizados durante o exercício de 2017. 
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16 Intangível  
 

    31/12/2017 31/12/2016 

Descrição 

Taxa de 
amortização - 

a.a. % Custo 
Amortização 

acumulada 
Valor 

líquido 
Valor 

líquido 
            
Em serviço           
Intangível - UBP (a) 3,2  10.756  (2.253)   8.503   8.876  
Intangível - GSF (Nota 1.2) 3,2  4.775  (308)   4.467   4.621  
Intangível - Faixa de servidão    419   -   419   419  
Intangível - Software 20  202  (184)   18   33  

    
  

 16.152  (2.745)   13.407   13.949  

 

(a) Refere-se ao Uso do Bem Público previsto na cláusula sexta do Contrato de Concessão nº 002/2007 celebrado entre o 
Ministério de Minas e Energia e a Companhia, assinado em 3 de julho de 2007. 

A movimentação do saldo do intangível está demonstrada a seguir: 
 

Descrição 31/12/2016 Adições Baixas 
Amortização 

31/12/2017 do período 
            
Em serviço           
Intangível  13.949   -   -  (542)   13.407  

  
  

13.949   -   -  (542)   13.407  

 

17 Fornecedores e encargos setoriais 
  
Contas 31/12/2017 31/12/2016 
      
Fornecedores 
 Compra de energia CCEE 2.241 2.027 
 Materiais e serviços 238 639 
 Compra energia outros fornecedores  1.824 1.949 

4.303 4.615 
Encargos setoriais   
 Encargo de Uso do Sistema de Transmissão (EUST) 2.339 2.948 

6.642 7.563 

 
 

18 Empréstimos e financiamentos  
A operação perante o BNDES foi contratada para financiar a construção da Usina Hidrelétrica 
Dardanelos, com o montante total do crédito aprovado de R$ 485.000 (valores originais), 
divididos em quatro subcréditos. As primeiras liberações ocorreram durante o exercício de 
2008. Os três primeiros subcréditos serão amortizados em 115 parcelas mensais. Esse passivo 
foi contratado em moeda nacional, com encargos calculados à razão da TJLP mais 1,81% ao 
ano. 
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Como garantia da operação, foi definido em contrato que seriam o penhor de direitos 
emergentes da concessão, penhor de ações, penhor de direitos creditórios e fiança por parte da 
Neoenergia. 

 
  Taxa anual   Juros     
  de juros 31/12/2016 incorridos Pagamentos 31/12/2017 
            
BNDES TJLP + 1,81%  343.867   28.596  (59.356)   313.107  

    
 

 343.867   28.596  (59.356)   313.107  
            

 
    31/12/2017 

  Taxa anual 
 

Curto Longo   
Banco de juros prazo prazo Total 
          
BNDES TJLP + 1,81%  34.355   277.707   312.063  
Encargos    1.045   -   1.045  

    
  

 35.400   277.707   313.107  

 
Em 31 de dezembro de 2017, o saldo a pagar tem o seguinte cronograma de vencimento: 

 
2018 35.564 
2019 34.849 
2020 35.183 
2021 em diante 207.511 

  
 

313.107 

    
 

a. Cláusulas contratuais restritivas (covenants) 
Para o financiamento do BNDES, a Companhia possui cláusula contratual de covenants, que 
determina a manutenção na conta reserva no valor mínimo equivalente a 3 (três) vezes o valor 
da última prestação vencida do serviço da dívida, incluindo pagamentos de principal, juros e 
demais acessórios do contrato de financiamento, mais o valor equivalente à soma dos últimos 3 
(três) pagamentos mensais das despesas de operação e manutenção da beneficiária. Esse item 
está de acordo com o contrato. 

 

19 Outorga da concessão 
Tem origem nas obrigações de pagamento da utilização do bem público advindas do contrato de 
concessão perante o Poder Concedente. A dívida é composta por 370 parcelas mensais com 
valor nominal de R$ 82, cujo vencimento final é a mesma data do encerramento do contrato de 
concessão, no caso, maio de 2042. Estas estão reconhecidas ao custo nominal trazido a valor 
presente pela taxa equivalente ao custo médio ponderado de capital do projeto. A Companhia 
iniciou os pagamentos quando entrou em operação. 
 
O saldo da dívida está segregado entre curto e longo prazos, como segue: 

 
  31/12/2017 31/12/2016 
      
Curto prazo  1.740   1.692  
Longo prazo  13.322   13.062  

Total 
  

 15.062   14.754  
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20 Dividendos  
 

20.1 Dividendos mínimos obrigatórios 
O estatuto em respeito à Lei nº 6.404/76, art. 202, estabelece no seu capítulo IV, art. 36, o 
percentual de 25% de dividendos obrigatórios a distribuir, a cada exercício. Os valores em 31 de 
dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2016 para cada um dos acionistas estão demonstrados 
conforme a tabela abaixo: 

 
 
Lucro líquido do exercício de 2017  88.386  

Dividendo mínimo obrigatório 
 

 20.992  

 
 
Neoenergia S.A.  10.706  
Eletronorte S.A.  5.143  
Cia. Hidrelétrica São Francisco S.A. (Chesf)  5.143  

  
 

 20.992  

 
 
Lucro líquido do exercício de 2016  90.699  

Dividendo mínimo obrigatório 
 

 21.541  

 
 
Neoenergia S.A.  10.987  
Eletronorte S.A.  5.277  
Cia. Hidrelétrica São Francisco S.A. (Chesf)  5.277  

  
 

 21.541  

 
O pagamento dos dividendos mínimos obrigatórios de 2016 ocorreu em 15 de maio de 2017. 
 
 

20.2 Dividendo adicional proposto 
No exercício de 2017 foi realizado o pagamento do valor de R$ 44.044, referente aos dividendos 
adicionais propostos do resultado apurado em 2016. 
 
 

21 Provisões para processos judiciais 
A Companhia é parte em processos judiciais de naturezas trabalhista, cível e fiscal, decorrentes 
do curso normal de suas operações.  
 
Para constituição das provisões, a Companhia considera a opinião dos assessores jurídicos, a 
natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o 
posicionamento dos tribunais sempre que a perda for avaliada como provável. 
 
Existem, ainda, ações em que a Companhia é parte envolvida e, com base em análises 
preparadas pela Administração e seus assessores jurídicos, possuem prognósticos de perda 
possível, entre os quais destacam-se: 
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(a) As empresas de geração e comercialização do Grupo Neoenergia, por meio das associações em 
que participam, ajuizaram ações judiciais visando à suspensão dos efeitos da Resolução CNPE 
nº 03/2013, que instituiu, entre outras disposições, uma nova forma de rateio dos custos de 
despacho térmico adicional, para garantia de suprimento energético, passando a ser rateado 
entre todos os agentes do mercado de energia elétrica. Esses custos incorporam os chamados 
Encargos de Serviço do Sistema (ESS). Entre os meses de maio de 2013 e junho de 2013, foram 
concedidas liminares no âmbito das ações ordinárias ajuizadas pelas associações representantes 
dos agentes de geração e comercialização, tornando sem efeito o disposto nos arts. 2º e 3º da 
Resolução CNPE nº 03/2013, impedindo o rateio dos custos supracitados pelos agentes 
representados nas respectivas associações. Em síntese, as teses defendidas nas ações judiciais 
abrangem a inversão do ônus da utilização do Sistema, que conduz o produtor e/ou 
comercializador a arcar com tais custos em desacordo com as leis e normativos aplicáveis ao 
Setor Elétrico, bem como a ofensa ao princípio da reserva legal, e usurpação de competência do 
Congresso Nacional para criação de subsídio sem a edição de Lei e sem a previsão de 
compensação econômico-financeira. Os processos regulatórios totalizam uma contingência 
atualizada no valor de R$ 18.802 (R$ 18.690 em 31 de dezembro 2016). 

(b) Processos de natureza ambiental relacionados principalmente ao cumprimento de 
condicionantes ambientais, cuja contingência atualizada corresponde a R$ 27.226 (R$ 17 em 31 
de dezembro de 2016).  

(c) Processos trabalhistas, cuja contingência atualizada corresponde a R$ 2.494 (R$ 1.597 em 31 de 
dezembro de 2016). 

(d) Processos de natureza fiscal, cujo valor atualizado corresponde a R$ 6.624 (R$ 6.061 em 31 de 
dezembro de 2016). 

(e) Outros processos diversos no montante de R$ 425.  

O valor das contingências passivas supracitadas em 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro 
de 2016 totalizam R$ 55.571 e R$ 26.365, respectivamente. 
 
As contingências existentes da Companhia na data-base de apresentação das demonstrações 
financeiras são classificadas como risco possível e/ou remoto. 
 

22 Patrimônio líquido 
 

22.1 Capital social  
 

 
  Ações ordinárias 

  
 

Classe   
Acionistas única % 
      
Neoenergia S.A.  134.130.000   51,0  
Chesf S.A.  64.435.000   24,5  
Eletronorte S.A.  64.435.000   24,5  

  
  

 263.000.000   100,0  

 



Energética Águas da Pedra S.A 
Demonstrações financeiras em 

 31 de dezembro de 2017 e 2016 

30 

22.2 Reserva legal 
A reserva legal é calculada com base em 5% de seu lucro líquido conforme previsto na 
legislação em vigor, limitada a 20% do capital social. Essa constituição é efetuada somente 
quando do encerramento do exercício, no período findo em 31 de dezembro de 2017, foi 
constituída a reserva de R$ 4.419, totalizando um valor acumulado de R$ 23.125. 
 

22.3 Reserva de incentivos fiscais 
Em 30 de abril de 2013, a Companhia obteve Laudo Constitutivo nº 008/2013 da 
Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), com anuência da Delegacia da 
Receita Federal do Brasil - Cuiabá/MT em 23 de outubro de 2013, autorizando a redução de 
75% do IRPJ, com base no cálculo do Lucro da Exploração, pelo prazo de dez anos a partir de 
2013. O montante de R$ 19.682, lançado no resultado do período findo em 31 de dezembro de 
2017, foi destinado à reserva, totalizando um valor acumulado de R$ 74.203. 

 

23 Receita operacional líquida 
A reconciliação entre as receitas brutas e a receita líquida é demonstrada a seguir: 
 
 
  31/12/2017   31/12/2016 
        
Vendas brutas  274.896     252.632  
Dedução da receita (a)    (34.741)      (30.752) 

  
 

   240.155       221.880  
 

(a) O saldo refere-se a: 

  31/12/2017   31/12/2016 
        
(-) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS)     (21.079)       (19.119) 
(-) Programa de Integração Social (PIS)     (4.576)       (4.151) 
(-) Pesquisa & Desenvolvimento (P&D)     (2.285)       (2.271) 
(-) Taxa fiscalização - ANEEL      (668)        (667) 
(-) Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos 
(CFURH)     (6.133)       (4.544) 

      (34.741)   
 

    (30.752) 
 

24 Custos dos serviços prestados 
 
   31/12/2017   31/12/2016 
        
Energia elétrica comprada para revenda     (50.076)      (22.214) 
EUST - Encargos de transmissão     (28.271)      (26.304) 
Contrato O&M    (8.054)      (8.682) 
Meio Ambiente/PBA     (734)       (850) 
Prêmio de seguro     (791)       (722) 
Taxa CCEE     (133)       (133) 
Taxa ONS     (22)       (19) 
Depreciação e amortização    (22.411)      (24.726) 
Créditos de tributos recuperáveis     8.486        5.370  
Outros    (7.034)      (3.818) 

  
 

   (109.040)      (82.098) 
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25 Resultado financeiro, líquido 
 
Contas 31/12/2017   31/12/2016 
        
Receitas:       
Rendimentos sobre aplicação     7.894        11.694  
Desconto obtido      3         7  
Outras receitas financeiras     279        507  

  
 

    8.176        12.208  
        
Despesas:        
Encargos sobre empréstimos    (28.597)      (33.397) 
Variação monetária    (2.503)      (3.058) 
Atualização monetária GSF      -       (4.612) 
Outras      (582)       (793) 

  
 

   (31.682)      (41.860) 

  
 

   (23.506)      (29.652) 

 

26 Impostos e contribuições 
 

26.1 Impostos e contribuições a recolher 
A composição do saldo é demonstrada a seguir: 
 
  31/12/2017 31/12/2016 
      
Impostos de Renda (IR)  7.059   7.004  
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)  9.631   10.208  
Programa de Integração Social (PIS)  207   292  
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS)  957   1.352  
Outros  167   48  

  
  

 18.021   18.904  

 
26.2 Reconciliação do imposto de renda e da contribuição social 

O imposto de renda e a contribuição social foram apurados com base no lucro real às alíquotas 
de 25% para imposto de renda e 9% da contribuição social sobre o resultado do período, 
conforme demonstrado abaixo: 
 
 
  31/12/2017   31/12/2016 
        
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social    105.065       107.478  

Alíquota nominal combinada 
 

34%   34% 
        
Imposto de renda e contribuição social às alíquotas da legislação    (35.722)      (36.543) 
Adições - Incentivo Sudam (i)    19.682       20.619  
Outros     (639)       (855) 

Imposto de renda e contribuição social no resultado 
 

   (16.679)      (16.779) 

 
(i) Vide nota 22.3. 
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27 Seguros  
 

    Importância   
Riscos Válido até segurada Prêmio  
        
Responsabilidade civil geral - Operações 30/11/2018  100.000   23 
Riscos nomeados e operacionais 30/11/2018  1.506.465   1.099  

    
  

 1.606.465   1.122  

 
A Administração adota a política de contratar seguros para cobertura de riscos operacionais e 
responsabilidade civil geral.  
 
A política de seguros "All Risks" oferece proteção para todos os ativos significativos, ou para os 
ativos de responsabilidade da Companhia ou propriedade de terceiros, bem como possíveis 
paralisações ou diminuição das atividades por ocorrência de sinistro. A Companhia também 
possui seguro para terceiros, no caso de sinistro ocorrido no curso de suas atividades e cobertura 
de transporte nacional e internacional. 
 

28 Instrumentos financeiros 
 

a. Classificação dos instrumentos financeiros por categoria  
Os instrumentos financeiros são reconhecidos a partir da data em que a Companhia se 
torna parte das disposições contratuais desses instrumentos. Quando reconhecidos, são 
inicialmente mensurados pelo valor justo acrescido dos custos de transação diretamente 
atribuíveis à sua aquisição ou emissão. 
 
Ativos financeiros são classificados e reconhecidos como valor justo por meio do resultado, 
empréstimos e recebíveis, mantidos até o vencimento, ativos financeiros disponíveis para 
venda, ou instrumentos de cobertura. 
 
    31/12/2017 31/12/2016 

    

Caixa e 
equivalent
es de caixa   

Empréstimos 
e recebíveis   

 
Valor justo 

por meio 
do 

resultado   Total   

Caixa e 
equivalent
es de caixa   

Empréstimos 
e recebíveis   

Valor 
justo por 
meio do 

resultado   Total 
                                

Caixa e 
equivalentes 
de caixa      32.155        -   32.155       36.099          -   36.099  
Contas a 
receber          31.536         -    31.536           31.358         -    31.358  
Títulos e 
valores 
mobiliários        -           18.691    18.691              -      17.999    17.999  
    32.155      31.536       18.691    82.382    36.099       31.358      17.999    85.456  
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Os principais passivos financeiros da Companhia são mensurados ao custo amortizado, 
conforme demonstrado abaixo:  
 
  31/12/2017 31/12/2016 
      
Fornecedores e encargos setoriais  6.642   7.563  
Empréstimos e financiamentos  313.108   343.867  

  
  

 319.750   351.430  

 
Os empréstimos e financiamentos são classificados como passivos financeiros não mensurados 
ao valor justo, contabilizados pelos seus valores contratuais. Os valores de mercado desses 
empréstimos são equivalentes aos seus valores contábeis, por se tratarem de instrumentos 
financeiros com características exclusivas oriundas de fontes específicas para financiamento de 
investimentos em geração de energia. 
 
A Administração desses instrumentos é efetuada por meio de estratégias operacionais e 
controles internos visando a assegurar liquidez, rentabilidade e segurança. A Companhia não 
efetuou aplicações de caráter especulativo em derivativos ou quaisquer outros ativos de risco até 
31 de dezembro 2017. As transações financeiras ocorridas entre ativos e passivos usuais são 
pertinentes às suas atividades econômicas. 
 

b. Gerenciamento dos riscos financeiros 
A Companhia possui exposição para os seguintes riscos resultantes de instrumentos financeiros: 
 

 Risco de encargos de dívidas 

 Risco de crédito 

 Risco de taxa de juros. 

Risco de encargos de dívidas 
Esse risco é oriundo da possibilidade de a Companhia vir a incorrer em perdas por conta de 
flutuações nas taxas de juros ou outros indexadores de dívidas, que aumentam despesas 
financeiras relativas a empréstimos e financiamentos captados no mercado ou diminuam a 
receita financeira relativa às aplicações da Companhia. 
 
Risco de crédito 
Os instrumentos financeiros que sujeitam a Companhia a riscos de crédito se referem às 
disponibilidades e as contas a receber. Todas as operações da Companhia são realizadas com 
bancos de reconhecida liquidez, o que minimiza seus riscos. As contas a receber são formadas 
por 24 clientes via contratos — Contrato de Comercialização de Energia em Ambiente 
Regulado (CCEAR) — com prazo de validade até o final da concessão. Esse contexto reduz o 
risco de perda financeira por motivo de inadimplência. 
 
  



Energética Águas da Pedra S.A 
Demonstrações financeiras em 

 31 de dezembro de 2017 e 2016 

34 

Risco de taxa de juros 
A Companhia possui parte substancial de suas disponibilidades e do seu endividamento 
indexado respectivamente à variação do CDI e TJLP. Em 31 de dezembro de 2017, a 
Companhia não possuía nenhuma operação de instrumento financeiro derivativo envolvendo 
ativo ou passivo. A exposição desses ativos e passivos à variação das taxas de juros variável é 
monitorada ativamente pela Administração da Companhia. Abaixo estão demonstrados a análise 
de sensibilidade e os diversos cenários que podem impactar os juros anuais sobre os saldos 
derivados das aplicações financeiras e dos empréstimos. 
 
Risco de taxa de juros--Continuação 
 

Cenários em reais 
Aplicação financeira Provável Possível - 25% Remoto - 50% 

Valor do principal  48.081 48.081 48.081 
Taxa: 88,3% do CDI 14,00% 17,50% 21,00% 
Valor aplicação indexada 6.731 8.414 10.097 
    
Impacto aplicações financeiras 6.731 8.414 10.097 
 
    
Empréstimos Provável Possível - 25% Remoto - 50% 

Valor Principal  312.062 312.062 312.062 
TJLP + 1,81% a.a. 7,50% 9,38% 11,25% 
Juros 23.405 29.256 35.107 
    
Impacto empréstimos 23.405 29.256 35.107 

    
 
 

29 Compromissos  
 

29.1 Venda de energia 
O compromisso futuro de venda de energia elétrica contratada está composto da seguinte forma: 
 

Ano Volume MWH 
Valor 

nominal 
      
2018  1.288   205.491  
2019  1.288   205.491  
2020 em diante  27.063   4.318.694  

  
 

29.639 4.729.676 

 
29.2 Fianças bancárias 

A Companhia possui contrato de fiança bancária com a instituição financeira Banco do Brasil 
S.A. com a finalidade de garantir o fiel cumprimento das obrigações do contrato de uso do 
Sistema de Transmissão nº 036/2010 celebrado entre a Energética Águas da Pedra S.A. e o 
Operador Nacional do Sistema Elétrico. 




