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Relatório sobre a revisão de informações financeiras 
intermediárias 
 
Aos  
Acionistas e aos Administradores 
Energética Águas da Pedra S.A. 

Aripuanã – MT 

Introdução 
Revisamos o balanço patrimonial da Energética Águas da Pedra S.A. (“Companhia”) em 
30 de setembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado e do resultado 
abrangente para os períodos de três e nove meses findos naquela data e das mutações 
do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de nove meses findo naquela 
data, incluindo as notas explicativas selecionadas.  
 
A administração da Companhia é responsável pela elaboração das informações 
financeiras intermediárias de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 21(R1) - 
Demonstração Intermediária. Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão 
sobre essas informações financeiras intermediárias com base em nossa revisão. 
 
Alcance da revisão 
Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
revisão (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da 
Entidade e ISRE 2410 - Review of Interim Financial Information Performed by the 
Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações 
financeiras intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às 
pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis, e na aplicação de 
procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão 
é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter 
segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que 
poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de 
auditoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kpmg.com.br/
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Conclusão  
Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a 
acreditar que as informações financeiras intermediárias, acima referidas, não estão 
elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o CPC 21(R1). 

Brasília, 18 de outubro de 2018 

KPMG Auditores Independentes 
CRC SP-014428/O-6 F-DF 

Marcelo José de Aquino 
Contador CRC 1SP183836/O-6 
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Energética Águas da Pedra S.A.

Balanços patrimoniais em 30 de setembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017

(Em milhares de Reais)

Ativo Notas 30/09/2018 31/12/2017 Passivo Notas 30/09/2018 31/12/2017

Circulante Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 5               54.622               32.155 Fornecedores 13               12.300                 4.303 
Contas a receber 7               44.561               31.536 Empréstimos e financiamentos 14               35.295               35.400 
Adiantamentos                    776                    673 Obrigações sociais e trabalhistas                    211                    398 
Imposto de renda e contribuição social a recuperar 9               12.144               15.405 Imposto de renda e contribuição social a recolher 22.1               14.713               16.690 
Tributos a recuperar                      23                      -   Impostos e contribuições a recolher                 1.594                 1.331 
Despesas antecipadas 10                    688                 1.527 Dividendos propostos 16                      -                 20.992 
Outros ativos                 1.657                 1.345 Encargos setoriais 13                 2.535                 2.339 

Taxas regulamentares                 7.049                 7.922 
Total do ativo circulante             114.471               82.641 Outorga da concessão 15                 1.797                 1.740 

Outros passivos                    176                    261 
Não circulante

Total do passivo circulante               75.670               91.376 
Títulos e valores mobiliários 6               16.900               18.691 
Despesas antecipadas 10               11.468               11.844 Não circulante
Outros ativos                    427                      -   Empréstimos e financiamentos 14             253.094             277.707 

Outorga da concessão 15               13.673               13.322 
Total do realizável a longo prazo               28.795               30.535 Outros passivos                      33                      11 

Imobilizado 11             681.666             697.371 Total do passivo não circulante             266.800             291.040 
Intangível 12               13.259               13.407 

Patrimônio líquido 18
            694.925             710.778 Capital social             263.000             263.000 

Reservas de lucros             155.223             178.538 
Total do ativo não circulante             723.720             741.313 Lucros acumulados               77.498                      -   

Total do patrimônio líquido             495.721             441.538 

Total do ativo             838.191             823.954 Total do passivo e patrimônio líquido             838.191             823.954 

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

Demonstrações de resultados

Períodos de três e nove meses findos em 30 de setembro de 2018 e 2017

(Em milhares de Reais) 

Notas 30/09/2018 30/09/2017 30/09/2018 30/09/2017

Receita operacional líquida 19 193.435           178.244           59.515             58.517             
Custo dos serviços prestados 20 (82.038)            (74.359)            (36.996)            (37.409)            

Resultado bruto 111.397           103.885           22.519             21.108             

Despesas gerais e administrativas (1.883)              (1.744)              (587)                 (560)                 

Resultado operacional antes do resultado financeiro 109.514           102.141           21.932             20.548             

Despesa financeira (20.821)            (24.047)            (6.864)              (7.735)              
Receita Financeira 3.570               6.424               1.399               2.177               
Resultado financeiro líquido 21 (17.251)            (17.623)            (5.465)              (5.558)              

Resultado antes dos impostos 92.263             84.518             16.467             14.990             

Imposto de renda e contribuição social 22.2 (14.765)            (13.420)            (2.734)              (2.652)              

Resultado líquido do período 77.498             71.098             13.733             12.338             

Quantidade de ações (em lotes de mil ações) 263.000           263.000           263.000           263.000           
Lucro por ação (em Reais) 0,29                 0,27                 0,05                 0,05                 

As notas explicativas são parte integrante das informações financeiras intermediárias.

 Períodos de nove meses findos em  Períodos de três meses findos em 
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Energética Águas da Pedra S.A.

Demonstrações de resultados abrangentes

Períodos de três e nove meses findos em 30 de setembro de 2018 e 2017

(Em milhares de Reais) 

30/09/2018 30/09/2017 30/09/2018 30/09/2017

Resultado do período               77.498               71.098               13.733               12.338 
Outros resultados abrangentes                      -                        -                        -                        -   
 
Total dos resultados abrangentes do período               77.498               71.098               13.733               12.338 

As notas explicativas são parte integrante das informações financeiras intermediárias.

 Períodos de nove meses findos em  Períodos de três meses findos em 
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Energética Águas da Pedra S.A.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Períodos de nove meses findos em 30 de setembro de 2018 e 2017

(Em milhares de Reais) 

Capital social 
realizado Reserva legal

Reserva de 
incentivos 

fiscais Sudam

Reserva especial 
de dividendo 

não distribuído

Dividendo 
adicional 
proposto

Lucros 
acumulados Total

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

Resultado do período                        -                     -                          -                          -                          -                 71.098                 71.098 
Dividendos pagos                          -                     -                          -                          -               (44.004)                          -               (44.004)

Saldo em 30 de setembro de 2017               263.000            18.706                 54.521                 53.917                          -                 71.098               461.242 

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

Resultado do período  -  -  -                          -  -                 77.498                 77.498 
Dividendos adicionais pagos                          -                     -                          -               (23.315)                          -                          -               (23.315)

Saldos em 30 de setembro de 2018               263.000            23.125                 74.203                 57.895                          -                 77.498               495.721 

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

Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto

Períodos de nove meses findos em 30 de setembro de 2018 e 2017

(Valores expressos em milhares de Reais)

30/09/2018 30/09/2017

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro liquido               77.498               71.098 

Ajustes:
Depreciação e amortização               16.830               16.837 
Juros, variações monetárias sobre empréstimos e financiamentos               18.534               21.743 
Imposto de renda e contribuição social               14.765               13.420 

127.627 123.098
Variações nos ativos e passivos:

Contas a receber             (13.025)                 1.782 
Outros ativos                 3.611                 2.707 
Fornecedores e encargos setoriais                 8.193                 5.513 
Obrigações sociais e trabalhistas                  (187)                  (176)
Obrigações tributárias               (3.834)               (4.206)
Outorga da concessão                    407                    207 
Outros passivos                  (935)               (1.032)

Dividendos pagos             (44.307)             (21.541)
Imposto de renda e contribuição social pagos             (12.645)             (12.987)
Juros pagos             (17.423)             (19.115)

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 47.482 74.250

Fluxos de caixa das atividades de investimentos 
Aquisições de bens do ativo imobilizado e intangível                  (977)                  (356)
Títulos e valores mobiliários                 1.791                  (483)

Fluxo de caixa (utilizado nas) proveniente das atividades de investimento                    814                  (839)

Fluxos de caixa das atividades de financiamentos:
Amortização do principal de empréstimos e financiamentos             (25.829)             (25.609)

Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos             (25.829)             (25.609)

Aumento de caixa e equivalentes de caixa               22.467               47.802 

Caixa e equivalentes de caixa no início do período 32.155 36.099
Caixa e equivalentes de caixa no final do período 54.622 83.901

Aumento de caixa e equivalentes de caixa               22.467               47.802 

As notas explicativas são parte integrante das informações financeiras Intermediárias.
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Notas explicativas às informações financeiras intermediárias  
 
(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 Companhia é detentora do Contrato de Concessão nº 002/2007 - MME para a exploração da 
UHE Dardanelos pelo prazo de 35 anos. 
 
A usina foi 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). 
 

1.1 Aspectos regulatórios relacionados à concessão 
Está tramitando na ANEEL, para deliberação, a autorização para que a Companhia proceda à 
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 informações 
financeiras intermediárias, 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 
Estas informações financeiras intermediárias foram elaboradas em conformidade com o 
Pronunciamento Técnico CPC 21(R1) - Demonstrações Intermediárias. 
 
As práticas e os critérios contábeis adotados no preparo destas informações financeiras 
intermediárias, exceto pelas mudanças descritas no item 4, estão consistentes com aqueles 
adotados na elaboração das informações financeiras de 31 de dezembro de 2017 e, portanto, 
devem ser analisados em conjunto.  
 
Adicionalmente, informamos que estas informações financeiras intermediárias foram elaboradas 
sem a repetição de determinadas notas explicativas anteriormente divulgadas, mas com a 
evidenciação das alterações relevantes ocorridas no período. Portanto, estas informações 
financeiras intermediárias devem ser lidas em conjunto com as informações financeiras anuais 
da Companhia referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017, que contemplam o 
conjunto completo das notas explicativas.  
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A preparação das informações financeiras intermediárias exige que a Administração da 
Companhia faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas 
contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais 
podem divergir dessas estimativas. Ativos e passivos significativos sujeitos a essas estimativas e 
premissas incluem o cálculo das depreciações sobre o ativo imobilizado e das amortizações 
sobre o ativo intangível (Notas Explicativas nºs 11 e 12) e o valor presente do gasto com o Uso 
do Bem Público (UBP) registrado no ativo e no passivo da Companhia (Nota Explicativa nº 15) 
e das provisões para processos judiciais (Nota Explicativa nº 17). Os valores definitivos das 
transações envolvendo essas estimativas somente são conhecidos por ocasião da sua realização 
ou da sua liquidação. A Administração revisa essas estimativas periodicamente. 
 
Todas as informações relevantes próprias das informações financeiras intermediárias, e somente 
elas, estão sendo evidenciadas e correspondem às utilizadas pela Administração. 
 
A autorização para emissão destas informações financeiras intermediárias da Companhia foi 
efetuada pela Administração em 18 de outubro de 2018. Após sua emissão, somente os 
acionistas têm o poder de alterar as informações financeiras intermediárias. 
 

3 Moeda funcional e moeda da apresentação 
Estas informações financeiras intermediárias 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 Principais políticas contábeis 
As práticas contábeis utilizadas na preparação destas informações financeiras intermediárias são 
as mesmas adotadas na preparação das informações financeiras anuais da Companhia relativas 
ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017, que devem ser lidas em conjunto com estas 
informações financeiras intermediárias, exceto para os itens abaixo: 
 

4.1 Pronunciamento Técnico CPC 48 - Instrumentos Financeiros (IFRS 9 - Financial 
Instruments) 
A Companhia adotou o CPC 48/IFRS 9 com aplicação inicial a partir de 1º de janeiro de 2018, 
aproveitando 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. Eventuais diferenças nos saldos contábeis de ativos e 
passivos financeiros resultantes da adoção inicial do CPC 48 seriam reconhecidas nos lucros 
acumulados, quando aplicável. 
 

a. Classificação - Ativos e passivos financeiros 
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/IAS 39 de mantidos até o vencimento, empréstimos e recebíveis e disponíveis para venda. Os 
novos requerimentos de classificação não produziram impactos na contabilização dos ativos e 
passivos financeiros da Companhia, conforme demonstrado abaixo: 
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R$ mil Classificação  

CPC 38/IAS 39 
Classificação  
CPC 48/IFRS 9 

Saldo 
01/01/2018   

        
Ativos financeiros (Circulante/Não circulante)       
        
Caixa e equivalentes de caixa:       
   Caixa e depósitos bancários à vista Custo amortizado Custo amortizado 32.155 
   Fundos de investimentos VJR VJR 18.691 
        
Contas a receber de clientes e outros Recebíveis Amortizado 31.536 
        
Total de ativos financeiros     82.382 
        
Passivos financeiros (Circulante/Não circulante)       
        
Fornecedores e encargos setoriais  Custo amortizado Custo amortizado 6.642 
        
Empréstimos e financiamentos Custo Amortizado Custo Amortizado 313.107 
        
Total de passivos financeiros     319.749 
 

b. Redução ao 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”. 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. As provisões para perdas esperadas foram 
mensuradas com base nas 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.  
 
Com base na avaliação da Companhia, esse requerimento não gerou impacto na contabilização 
de seus ativos financeiros e contratuais. 
 

4.2 Pronunciamento Técnico CPC 47 - Receita de Contratos com Clientes (IFRS 15 - 
Revenue from Contracts with Customers) 
Com base em sua avaliação, a Companhia adotou a aplicação do CPC 47, porém não gerou 
impacto em suas informações financeiras. 
 

5 Caixa e equivalentes de caixa  
 

  30/09/2018 31/12/2017 
      
Caixa e depósitos bancários à vista  7   2.765  
Aplicações financeiras de liquidez imediata (a)  54.615   29.390  

  
  

 54.622   32.155  
 

(a) A variação do período foi impactada pelo pagamento de dividendos em 2017, referente a passivo de exercícios 
anteriores. 

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. 
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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 4,7% em 2018 (8,1% em 2017). 
 
A exposição da Companhia a riscos de crédito e de taxa de juros e a uma análise de 
sensibilidade para ativos e passivos financeiros são divulgados na nota explicativa nº 24. 
 

6 Títulos e valores mobiliários (não circulante) 
 
  30/09/2018 31/12/2017 
      
BB Polo 28  16.900   18.691  

  
  

 16.900   18.691  
 
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 e remuneração pela variação 
do CDI à taxa média de 100% sem vencimento predeterminado. 
 

7 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 30/09/2018 31/12/2017 
        
Contas a receber de mercado interno  24.280   24.280   24.255  
Contas a receber de mercado interno (partes relacionadas – nota 
explicativa nº 8)  6.877   6.877   7.281  
Contas a receber Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE)  13.404   13.404   -  

  
 

44.561   44.561   31.536  

 

A Companhia realizou avaliação dos saldos a receber e, de acordo com sua política de riscos de 
crédito, não há perdas a ser reconhecidas. 
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8 Transações com partes relacionadas 

 
8.1 Saldo patrimonial com partes relacionadas  

As principais transações e os saldos entre partes relacionadas estão apresentados abaixo: 
 
  30/09/2018  31/12/2017 

  
 

Valores a receber (a) 
       
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA  2.362    2.542  
Companhia Energética de Pernambuco - CELPE  2.085    2.224  
Companhia Energética do Rio Grande do Norte - COSERN  770    896  
Elektro Redes S.A. 1.660  1.619 

  
  

 6.877    7.281  
 

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

8.2 Resultado com partes relacionadas  
Os valores das operações com partes relacionadas nos períodos de nove meses findos em 30 de 
setembro de 2018 e 2017 são os seguintes: 
 
  30/09/2018 30/09/2017 30/09/2018 30/09/2017 

  
 

Venda de energia (a) Compra de energia 
          
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA  15.724   15.077   -   -  
Companhia Energética de Pernambuco - CELPE  13.892  13.738  -   -  
Companhia Energética do Rio Grande do Norte - COSERN  5.058   4.874   -   -  
Elektro Redes S.A. 10.732 10.472     
NC Energia  -   -   240  148  

  
  

 45.406   44.161   240  148  
 

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

 
  30/09/2018 30/09/2017 

  
 

Custo O & M 
      
Neoenergia Operação e Manutenção S.A.  5.871  5.785  

  
  

 5.871   5.785  
 

8.3 Remuneração dos administradores  
 
  30/09/2018 30/09/2017 
      
Salários e outros benefícios de curto prazo 499  478  
 

9 Imposto de renda e contribuição social a recuperar 
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: 
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 30/09/2018 31/12/2017 
      
Imposto de Renda (IR)  9.422   11.737  
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)                2.722                3.668  

  
  

12.144  
  

 15.405  
 

10 Despesas antecipadas  
O saldo de despesa antecipada refere-se, substancialmente, à repactuação do risco 
hidrológico que a Companhia reconheceu como despesa paga antecipadamente, o qual vem 
sendo apropriado ao resultado do período com valores amortizados mensalmente até o final 
da concessão.  
  

30/09/2018 31/12/2017   
      
Prêmio de seguros  187  1.027  
Repactuação do risco hidrológico  11.969   12.344  

  
  

 12.156  
  

 13.371  
      
Circulante  688   1.527  
Não circulante  11.468   11.844  

 
11 Imobilizado 

 
a. Composição 

 
    30/09/2018 31/12/2017 

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  (56.461)   284.700   290.680  
Edificações, obras civis e 
benfeitorias 4,75  107.011  (17.099)   89.912   91.721  
Máquinas e equipamentos 3,46  382.730  (81.399)   301.331   309.954  
Veículos 14,29  52  (15)   37   43  
Móveis e utensílios 6,25  136  (62)   74   81  

    
 

 834.074  (155.035)   679.039   695.463  
Em curso:           
Máquinas e equipamentos   2.556   -   2.556   1.836  
Móveis e utensílios    13   -   13  13  
Edificações, obras civis e 
benfeitorias                        59                       -                     59                  59  

    
 

836.702  (155.035)   681.666   697.371  
 
No advento do termo final de contrato de concessão, todos os bens e instalações vinculados 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: 
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  Em serviço    Em curso   

   Depreciação   Valor      

  Custo   acumulada   Líquido    Custo  
 Valor 

Líquido   Total  
 Saldos em 01 de janeiro de 
2017  

          
834.074  

-                  
116.704  

          
717.370   

                    
-    

                       
-    

          
717.370  

 Adições  
                    
-    

                             
-    

                    
-     

              
1.908  

                 
1.908  

              
1.908  

 Baixas  
                    
-    

                             
-    

                    
-     

                    
-    

                       
-    

                    
-    

 Depreciação  
                    
-    

-                    
21.907  

-           
21.907   

                    
-    

                       
-    

-           
21.907  

 Saldos em 31 de dezembro 
de 2017  

          
834.074  

-                  
138.611  

          
695.463   

              
1.908  

                 
1.908  

          
697.371  

 Adições  
                    
-    

                             
-    

                    
-     

                 
719  

                    
719  

                 
719  

 Baixas  
                    
-    

                             
-    

                    
-     

                    
-    

                       
-    

                    
-    

 Depreciação  
                    
-    

-                    
16.424  

-           
16.424   

                    
-    

                       
-    

-           
16.424  

 Saldos em 30 de setembro 
de 2018  

          
834.074  

-                  
155.035  

          
679.039   

              
2.627  

                 
2.627  

          
681.666  

 
 

12 Intangível  
 
    30/09/2018 31/12/2017 

Descrição 

Taxa de 
amortização 

- a.a. % Custo 
Amortização 

acumulada Valor líquido Valor líquido 
            
Em serviço           
Intangível - UBP (a) 3,2  10.756  (2.532)   8.224   8.503  
Intangível - GSF  3,2  4.775  (424)   4.351   4.467  
Intangível - Faixa de servidão    419   -   419   419  
Intangível - Software 20  202  (195)   7   18  

    
 

16.152 (3.151) 13.001 13.407 
Em curso           
Intangível - Software   258  -  258  -  

    
 

16.410 (3.151) 13.259 13.407 
 

(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: 
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 Em serviço  Em curso  

  Depreciação Valor     

 Custo acumulada Líquido  Custo 
Valor 

Líquido Total 
Saldos em 01 de janeiro de 
2017 16.152 

-                      
2.203 13.949  - - 13.949 

Adições - - -  - - - 
Baixas - - -  - - - 

Depreciação - 
-                         

542 
-                

542  - - 
-                

542 
 Saldos em 31 de dezembro 
de 2017  16.152 

-                      
2.745 13.407  - - 13.407 

Adições - - -  258 258 258 
Baixas - - -  - - - 

Depreciação - 
-                         

406 
-                

406  - - 
-                

406 
 Saldos em 30 de setembro de 
2018  16.152 

-                      
3.151 13.001  258 258 13.259 

 
 

13 Fornecedores e encargos setoriais 
 
Contas   30/09/2018   31/12/2017 
          
Fornecedores         
Compra de energia CCEE   9.811   2.241 
Materiais e serviços   390   238 
Compra energia outros fornecedores    2.099   1.824 
    12.300   4.303 
Encargos setoriais         
Encargo de Uso do Sistema de Transmissão (EUST)   2.535   2.339 

    
 

14.835   6.642 
 

14 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 100 parcelas mensais. Esse passivo 
foi contratado em moeda nacional, com encargos calculados à razão da TJLP mais 1,81% ao 
ano. 
 

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. 
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 Moeda nacional   

 Taxa anual Passivo Não   
 de juros Circulante Circulante  Total 
Saldos em 01 de janeiro de 2017                35.136            308.731             343.867  
Encargos TJLP+1,81%               28.596                28.596  
Amortizações               (34.187)              (34.187)  

Pagamentos de juros               (25.169)              (25.169)  

Transferencias                31.024            (31.024)                      -    
                            -    
Saldos em 31 de dezembro de 2017                 35.400            277.707             313.107  
Encargos TJLP+1,81%               18.534                18.534  
Amortizações               (25.829)              (25.829)  
Pagamentos de juros               (17.423)              (17.423)  

Transferencias                24.613            (24.613)                      -    
                        -    
Saldos em 30 de setembro de 2018                 35.295            253.094             288.389  

 
 
 
Em 31 de dezembro de 2017 e 30 de setembro de 2018, o saldo a pagar tem o seguinte 
cronograma de vencimento, respectivamente: 
 
 30/09/2018  31/12/2017 
2018 9.416  35.564 
2019 34.652  34.849 
2020 34.837  35.183 
2021 em diante 209.484  207.511 

  
 

288.389 
 

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 
três pagamentos mensais das despesas de operação e manutenção da beneficiária. Esse item está 
de acordo com o contrato. 
 

15 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: 
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  30/09/2018 31/12/2017 
      
Circulante   1.797   1.740  
Não circulante   13.673   13.322  

Total 
 

  15.470    15.062  

 
16 Dividendos  

 
16.1 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 30 de 
setembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017 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  

 
16.2 Dividendos mínimos obrigatórios 

No exercício de 2018, foi realizado o pagamento do valor de R$ 23.315, referente à parte dos 
dividendos adicionais propostos do resultado apurado em 2012, juntamente com os dividendos 
mínimos obrigatórios do exercício de 2017. 

 
17 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: 

 
(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 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 
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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 em decorrência da suspensão por meio de mandado de segurança do exercício de 
2018 no valor de R$ 121 (R$ 18.802 em 31 de dezembro 2017). 

(b) Processos de natureza ambiental relacionados principalmente ao cumprimento de 
condicionantes ambientais, cuja contingência atualizada corresponde a R$ 30.327 (R$ 27.226 
em 31 de dezembro de 2017).  

(c) Processos trabalhistas, cuja contingência atualizada corresponde a R$ 2.237 (R$ 2.494 em 31 de 
dezembro de 2017). 

(d) Processos de natureza fiscal, cujo valor atualizado corresponde a R$ 5.872 (R$ 6.624 em 31 de 
dezembro de 2017). 

(e) Outros processos diversos no montante de R$ 58 (R$ 425 em 31 de dezembro de 2017).  

O valor das contingências passivas supracitadas em 30 de setembro de 2018 e 31 de dezembro 
de 2017 totalizam R$ 38.615 e R$ 55.571, respectivamente. 
 
As contingências existentes da Companhia na data-base de apresentação das informações 
financeiras intermediárias são classificadas como risco possível e/ou remoto. 
 

18 Patrimônio líquido 
 

18.1 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  
 

18.2 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, e no período findo em 30 de setembro de 2018 a 
Companhia possuía saldo acumulado de R$ 23.125. 
 

18.3 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$ 6.391, lançado no resultado do período findo em 30 de setembro de 
2018, será destinado no encerramento do exercício a findar-se em 31 de dezembro de 2018.  
 

19 Receita operacional líquida 
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A reconciliação entre as receitas brutas oriundas da geração de energia elétrica na cidade de 
Aripuanã/MT e a receita líquida é demonstrada a seguir: 
 

  
Períodos de nove meses 

findos em   
Períodos de três meses 

findos em 

  30/09/2018   30/09/2017   30/09/2018   
 

30/09/2017 
                
Vendas brutas       222.047         205.030          68.150          65.758  
Dedução da receita (a)      (28.612)        (26.786)         (8.635)         (7.241) 

  
      

193.435         178.244          59.515          58.517  
 

(a) O saldo refere-se a: 

 

20 Custos dos serviços prestados 
 
  Períodos de nove meses findos em   Períodos de três meses findos em 

  30/09/2018   30/09/2017   30/09/2018   
 

30/09/2017 
                
Energia elétrica comprada para revenda       (38.097)        (28.101)        (21.360)         (22.504) 
EUST - Encargos de transmissão       (21.901)        (21.137)         (7.434)         (7.104) 
Contrato O&M       (5.871)         (6.723)         (1.957)         (2.242) 
Meio Ambiente/PBA        (17)          (721)          -          (294) 
Prêmio de seguro        (840)          (565)          (283)          (191) 
Taxa CCEE        (94)          (101)           (30)           (32) 
Taxa ONS         (19)           (16)            (8)            (6) 
Depreciação e amortização      (16.800)        (16.804)         (5.599)         (5.600) 
Créditos de tributos recuperáveis        6.058           4.248           2.060           1.415  
Outros       (4.457)         (4.439)          (2.385)          (851) 

  
      

(82.038)        (74.359)        (36.996)        (37.409) 

 
21 Resultado financeiro, líquido 

 
  Períodos de nove meses findos em   Períodos de três meses findos em 

Contas 30/09/2018   30/09/2017   30/09/2018   
 

30/06/2017)  
                
Receitas:               
Rendimentos sobre aplicação        3.502           6.103           1.392           2.142  
Desconto obtido           -              4              -              2  
Outras receitas financeiras         68            317             7            33  

  
       

 3.570           6.424           1.399           2.177  
                
Despesas:                
Encargos sobre empréstimos      (18.534)        (21.741)         (6.024)        (7.025) 
Variação monetária       (2.008)         (1.864)          (743)          (552) 
Outras         (279)          (442)          (97)          (158) 

  
     

 (20.821)        (24.047)         (6.864)        (7.735) 
                
   (17.251)        (17.623)         (5.465)         (5.558) 

  
Períodos de nove meses 

findos em   
Períodos de três meses 

findos em 

  30/09/2018   30/09/2017   30/09/2018   
 

30/06/2017 
                
(-) Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social (COFINS)        (16.876)          (15.769)           (6.068)           (4.997) 
(-) Programa de Integração Social (PIS)         (3.664)           (3.424)           (1.317)           (1.085) 
(-) Pesquisa & Desenvolvimento (P&D)         (1.934)           (1.665)             (595)             (585) 
(-) Taxa fiscalização Aneel           (501)             (501)             (167)             (167) 
(-) Compensação Financeira pela Utilização de 
Recursos Hídricos (CFURH)         (5.637)           (5.427)             (488)              (407) 

  
 

       (28.612)          (26.786)           (8.635)           (7.241) 
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22 Impostos e contribuições 

 
22.1 Imposto de renda e Contribuição Social a recolher 

A composição do saldo é demonstrada a seguir: 
 
  30/09/2018 31/12/2017 
      
Imposto de Renda (IR)  6.241   7.059  
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)                       8.472                        9.631  

  
  

 14.713 
  

 16.690  
 

22.2 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% para contribuição social sobre o resultado do período, 
conforme demonstrado abaixo: 
 

  
Períodos de nove meses 

findos em   
Períodos de três meses findos 

em 

  
 

30/09/2018   30/09/2017   30/09/2018   30/09/2017  
                
Lucro antes do imposto de renda e da 
contribuição social      92.263          84.517          16.467          14.990  

Alíquota nominal combinada 
 

34%   34%   34%   34% 
                
Imposto de renda e contribuição social às 
alíquotas da legislação      (31.369)        (28.736)         (5.599)         (5.096) 
Adições - Incentivo Sudam (i)       17.286          15.834           3.083           2.599  
Outros        (682)          (518)          (218)          (155) 
 
Imposto de renda e contribuição social no 
resultado      (14.765)        (13.420)         (2.734)         (2.652) 
 

(i) Vide Nota Explicativa nº 18.3. 

23 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 transportes nacional e internacional. 
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24 Instrumentos financeiros 

 
a. Classificação por categoria de instrumentos financeiros 

Para a mensuração e determinação do valor justo, a Companhia utiliza vários métodos incluindo 
abordagens de mercado, de resultado e de custo amortizado, de forma a estimar o valor que os 
participantes do mercado utilizariam para precificar o ativo ou passivo. Devido ao ciclo de curto 
prazo, pressupõe-se que o valor justo dos saldos de caixa e equivalente caixa, investimentos 
financeiros, contas a receber de clientes e contas a pagar a fornecedores estejam próximos aos 
seus valores contábeis. 
 
Os ativos e passivos financeiros registrados a valor justo deverão ser classificados e divulgados 
de acordo com os níveis a seguir: 
 
Nível 1 - Preços cotados sem ajustes em mercados ativos para instrumentos idênticos aos do 
Grupo; 
 
Nível 2 – Preços cotados com ou sem ajustes para ativos ou passivos similares com informações 
direta ou indiretamente em mercados ativos, exceto preços cotados incluídos no nível anterior; 
 
Nível 3 – Ativos ou passivos cujos preços não são observáveis. 
 
O quadro a seguir apresenta os valores contábil e justo dos instrumentos financeiros e outros 
ativos e passivos da Companhia, assim como seu nível de mensuração, em 30 de setembro de 
2018 e 31 de dezembro 2017:  
 
 Nível Classificação 31/12/2017 30/09/2018 

Ativos financeiros (Circulante/Não circulante)       

       

Caixa e equivalentes de caixa:       

   Caixa e depósitos bancários à vista 2 Custo amortizado 32.155 54.622  
   Fundos de investimentos 2 VJR 18.691 16.900 

       

Contas a receber de clientes e outros 2 Custo amortizado 31.536 44.561 
       

Total de ativos financeiros     82.382 116.083 
       

Passivos financeiros (Circulante/Não circulante)       

       

Fornecedores e encargos setoriais  2 Custo amortizado 6.642 14.835 

        

Empréstimos e financiamentos 2 Custo amortizado 313.108  288.389 
       

Total de passivos financeiros     319.750 303.224 
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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 às 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. 
 

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 30 de setembro de 2018, 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. 
 
 
  Cenários em Reais 

Aplicação financeira 
 

Provável Possível -25% Remoto -50% 
        
Valor do principal  71.515 71.515 71.515 
Taxa: 98,75% do CDI 4,75% 3,56% 2,38% 
Valor aplicação indexada 3.397 2.548 1.702 
        
Impacto aplicações financeiras 3.397 2.548 1.702 
        
Empréstimos Provável Possível +25% Remoto +50% 

Valor do principal  
 

287.606 287.606 287.606 
TJLP + 1,81% a.a. 7,50% 9,38% 11,25% 
Juros 21.570 26.977 32.356 
        
Impacto empréstimos 21.570 26.977 32.356 

 

 
25 Compromissos  

 
25.1 Venda de energia 

O compromisso futuro de venda de energia elétrica contratada está composto da seguinte forma: 
 
Ano Volume MWH Valor 
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nominal 
      
2018  322   51.373  
2019  1.288   205.491  
2020 em diante  27.063   4.318.694  

  
 

28.673 4.575.558 
 

25.2 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.  
 

* * * 
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