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As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 

Notas 2015 2014

Ativo

Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 3 1.257             7.162              

Contas a receber de clientes e demais contas a receber 4 2.953             2.280              

Impostos e contribuições a recuperar 5 720               994                 

Despesas pagas antecipadamente -                10                  

Total do ativo circulante 4.930             10.446            

Não circulante

Outros ativos não circulantes (partes relacionadas) 16 5.386             4.048              

Imobilizado 6 125.547         132.242          

Total do ativo não circulante 130.933         136.290          

Total do ativo 135.863         146.736          

Passivo

Circulante

Fornecedores 7 11.047           21.544            

Empréstimos e financiamentos 8 6.026             5.983              

Impostos e contribuições a recolher 9 295               296                 

Dividendos 10 7.426             2.309              

Outros passivos circulantes 131               96                  

Total do passivo circulante 24.925           30.228            

Não circulante

Empréstimos e financiamentos 8 65.413           73.438            

Provisões 11 607               1.906              

Outros passivos não circulantes 411               411                 

Total do passivo não circulante 66.431           75.755            

Patrimônio líquido 12

Capital social 41.170           36.205            

Reservas de lucros 3.337             359                 

Proposta de distribuição de dividendos adicionais -                4.189              

Total do patrimônio líquido 44.507           40.753            

Total do passivo e patrimônio líquido 135.863         146.736          
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Arizona 1 Energia Renovável S.A.  
 
Demonstração de resultado 
31 de dezembro de 2015 e 2014 
(Em milhares de reais, exceto lucro por ação) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
  

Notas 2015 2014

 Receita líquida 13 19.805                     20.563                     

 Custo dos serviços                       (8.738)                       (7.855)

    Custos com energia elétrica (705)                         (465)                         

    Custos de operação 14 (8.033)                      (7.390)                      

 Lucro bruto 11.067                     12.708                     

Despesas gerais e administrativas 14 (505)                         (210)                         

 Lucro operacional 10.562                     12.498                     

Receitas financeiras 15 1.434                       1.200                       

Despesas financeiras 15 (6.994)                      (6.301)                      

Lucro antes do imposto de renda e contribuição social 5.002                       7.397                       

Imposto de renda e contribuição social (1.096)                      (1.041)                      

 Lucro líquido do exercício 3.906                       6.356                       

Lucro por ação do capital - R$ 0,09 0,15
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Arizona 1 Energia Renovável S.A. 
 
Demonstração de resultado abrangente 
31 de dezembro de 2015 e 2014 
(Em milhares de reais) 
 
 

2015  2014 
       
Lucro líquido do exercício  3.906  6.356 
       
Resultado abrangente no patrimônio líquido  -  - 
       
Total do resultado abrangente  3.906  6.356 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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Arizona 1 Energia Renovável S.A. 
 
Demonstração das mutações do patrimônio líquido 
31 de dezembro de 2015 e 2014 
(Em milhares de reais) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 

Reserva de Proposta de Total do
Capital Reserva Reserva para retenção  Lucros (prejuízos) distribuição de patrimônio
social legal investimentos de lucros acumulados dividendos adicionais líquido

Saldos em 01 de dezembro de 2014 36.205                      64                            -                          1                              (477)                          610                           36.403                      
Aprovação da proposta de dividendos -                           -                           -                          -                           -                           (610)                          (610)                          
Lucro líquido do exercício -                           -                           -                          -                           6.356                        -                           6.356                        

   Destinações:
Reserva legal -                           294                           -                          -                           (294)                          -                           -                           
Dividendos propostos -                           -                           -                          -                           (5.585)                       4.189                        (1.396)                       

Saldos em 31 de dezembro de 2014 36.205                      358                           -                          1                              -                           4.189                        40.753                      
Aprovação da proposta de dividendos -                           -                           -                          -                           -                           (4.189)                       (4.189)                       
Integralização de capital 4.965                        -                           -                          -                           -                           -                           4.965                        
Lucro líquido do exercício -                           -                           -                          -                           3.906                        -                           3.906                        

   Destinações:
Reserva legal -                           195                           -                          -                           (195)                          -                           -                           
Dividendos mínimos obrigatórios -                           -                           -                          -                           (928)                          -                           (928)                          
Reserva para investimentos -                           -                           2.783                      -                           (2.783)                       -                           -                           

Saldos em 31 de dezembro de 2015 41.170                      553                           2.783                      1                              -                           -                           44.507                      

Reservas de lucros
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Arizona 1 Energia Renovável S.A. 
 
Demonstração de fluxo de caixa  
31 de dezembro de 2015 e 2014 
(Em milhares de reais) 
 

 
 
 
 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
  

2015 2014
Fluxo de caixa das atividades operacionais

Lucro antes dos impostos 5.002                 7.397                 
Ajustes para conciliar o lucro ao caixa oriundo das atividades operacionais

Depreciação e amortização 5.636                 6.284                 
Encargos de dívidas e atualizações monetárias 6.933                 6.197                 

17.571               19.878               

Aumento (redução) dos ativos operacionais
Contas a receber de clientes e outros (673)                  (351)                  
IR e CSLL a Recuperar (205)                  724                   
Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL 25                     (32)                    
Depósitos em garantia - empréstimos (2.649)                (3.399)                
Despesas pagas antecipadamente 10                     1                       
Outros ativos (1.337)                (3.849)                

(4.829)                (6.906)                

Aumento (redução) dos passivos operacionais
Fornecedores (10.497)              (4.665)                
Encargos de dívidas pagos (6.471)                (6.029)                
Taxas regulamentares (1)                      6                       
Imposto de renda (IR) e Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) pagos (642)                  (485)                  
Impostos e Contribuições a recolher, exceto IR e CSLL (1)                      (697)                  
Outros passivos 35                     270                   

(17.577)              (11.600)              

Caixa gerado (utilizado) das atividades operacionais (4.835)                1.372                 

Atividades de investimento
Aquisição de imobilizado (393)                  (6.461)                

Utilização de caixa em atividades de investimento (393)                  (6.461)                

Atividades de financiamento
Aumento de capital 4.965                 -                    
Captação de empréstimos e financiamentos 86                     3.557                 
Amortização do principal de empréstimos, financiamentos (5.728)                (5.577)                
Pagamento de dividendos -                    (305)                  

Fluxo de caixa das atividades de financiamento (677)                  (2.325)                

Redução no caixa e equivalente de caixa (5.905)                (7.414)                

Caixa e equivalentes no início do exercício 7.162                 14.576               
Caixa e equivalentes no final do exercício 1.257                 7.162                 

Variação líquida de caixa (5.905)                (7.414)                
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Notas explicativas às demonstrações financeiras 
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1. Informações Gerais 

 
A Arizona 1 Energia Renovável S.A. (“Arizona 1’’ ou “Companhia”) é uma sociedade anônima de capital 
fechado, controlada integralmente pela FE Participações S.A., que por sua vez é uma SPE controlada 
integralmente pela Força Eólica do Brasil 2 S.A.. A Arizona 1 está autorizada a operar como produtora 
independente de energia elétrica pelo prazo de 35 anos, contados a partir de março de 2011 e iniciou 
sua operação comercial em outubro de 2013. 
 
A Companhia é proprietária do projeto eólico Arizona 1, localizado no município de Rio do Fogo, Rio 
Grande do Norte que conta com 14 (quatorze) aerogeradores, totalizando uma capacidade instalada de 
28 MW e energia contratada de 12,9 MW médios.  
 
A Administração da Companhia autorizou a conclusão da elaboração destas demonstrações 
financeiras em 03 de março de 2016, as quais estão expressas em milhares de reais, exceto quando 
indicado o contrário. 
 

2. Resumo das principais políticas contábeis 
 
2.1 Base de apresentação 

 
As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, que compreendem as disposições da legislação societária, previstas na Lei 
nº 6.404/76 com alterações da Lei nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/09, e os pronunciamentos 
contábeis, interpretações e orientações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(“CPC”). 

 
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico, exceto quando o 
contrário estiver disposto em nota explicativa. 
 
A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis e 
também o exercício de julgamento por parte da administração. Áreas consideradas 
significativas e que requerem maior nível de julgamento e estão sujeitas a estimativas incluem: 
perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros; provisões para créditos de 
liquidação duvidosa, para riscos trabalhistas, tributários e cíveis e para desmobilização de 
ativos. 
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As políticas contábeis significativas adotadas pela Companhia estão descritas nas notas 
explicativas específicas, relacionadas aos itens apresentados, aquelas aplicáveis, de modo 
geral, em diferentes aspectos das demonstrações financeiras, estão descritas a seguir. 

 
2.2 Moeda funcional e moeda de apresentação 

 
As demonstrações financeiras estão apresentadas em milhares de Reais (R$), que é a moeda 
funcional da Companhia. 

 
2.3 Instrumentos financeiros 

 
A Companhia classifica seus ativos e passivos financeiros, no reconhecimento inicial, de 
acordo com as seguintes categorias: 

 
a) Ativos financeiros 

 
-  Ativos financeiros a valor justo por meio do resultado: são apresentados no balanço 

patrimonial a valor justo, com os correspondentes ganhos ou perdas reconhecidas na 
demonstração do resultado. 
 

-  Empréstimos e recebíveis: são ativos financeiros não derivativos, com pagamentos fixos ou 
determináveis, não cotados em um mercado ativo. Após a mensuração inicial, esses ativos 
financeiros são contabilizados ao custo amortizado, utilizando o método de juros efetivos, 
menos perda por redução ao valor recuperável.  

 
b) Passivos financeiros  

 
Os passivos financeiros da Companhia incluem contas a pagar a fornecedores e outras 
contas a pagar.  
 

 
2.4 Operações de compra e venda de Energia Elétrica  na Câmara de Comercialização de 

Energia Elétrica - CCEE 
Os registros das operações de compra e venda de energia na CCEE estão reconhecidos pelo 
regime de competência de acordo com informações divulgadas por aquela entidade ou por 
estimativa da administração da Companhia, quando essas informações não estão disponíveis 
tempestivamente. 
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2.5 Imposto de renda e contribuição social corrente s 
 
As despesas de imposto de renda e contribuição social são calculadas e registradas conforme 
legislação vigente. Os impostos sobre a renda são reconhecidos na demonstração do 
resultado, exceto para os casos em que estiverem diretamente relacionados a itens registrados 
diretamente no patrimônio líquido. Nesse caso, o imposto também é reconhecido no patrimônio 
líquido. 
 
São apurados com base no lucro presumido mediante a aplicação de alíquotas de 15% 
acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente a R$ 240 para imposto de 
renda e 9% para a contribuição social incidente sobre os percentuais de 8% para imposto de 
renda e 12% para a contribuição social sobre a receita bruta auferida no período de apuração, 
conforme determinado pela legislação tributária em vigor. 
 
O imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber/compensar esperado sobre o lucro ou 
prejuízo tributável do exercício.  
 
O imposto de renda e a contribuição social corrente são apresentados líquidos, por entidade 
contribuinte, no passivo quando houver montantes a pagar, ou no ativo quando os montantes 
antecipadamente pagos excedem o total devido na data do relatório. 

 

2.6 Provisões para desmobilização de ativos 
 
Considerando que o parque eólico possui contratos de arrendamento do terreno e assumiu 
obrigações de retirada de ativos no final do prazo do contrato, a Companhia efetuou o registro 
de provisão para desmantelamento de Ativos. A provisão foi inicialmente mensurada ao seu 
valor justo e, posteriormente, é ajustada a valor presente e mudanças no valor ou na 
tempestividade dos fluxos de caixa estimados. Os custos de desmobilização do ativo são 
capitalizados como parte do valor contábil do ativo relacionado e serão depreciados ao longo 
da vida útil remanescente do ativo. 

 
2.7 Normas e interpretações de normas que ainda não  estão em vigor 

 
IFRS 9 Instrumentos 
Financeiros (Vigência a 
partir de 01/01/2018) 

Tem o objetivo, em última instância, de substituir a IAS 39. As principais mudanças previstas são: 
(i) todos os ativos financeiros devem ser, inicialmente, reconhecidos pelo seu valor justo; (ii) a 
norma divide todos os ativos financeiros em: custo amortizado e valor justo; ; e (iv) o conceito de 
derivativos embutidos foi extinto. 

IFRS 15 Receitas de 
contratos com clientes 
(Vigência a partir de 
01/01/2018) 

A nova norma para receitas substituirá todas as atuais exigências para reconhecimento de receitas 
segundo as IFRS. Adoção retrospectiva integral ou adoção retrospectiva modificada é exigida para 
períodos anuais iniciados a partir de 1 de janeiro 2018, sendo permitida adoção antecipada. O 
objetivo é fornecer princípios claros para o reconhecimento da receita e simplificar o processo de 
elaboração das demonstrações contábeis. 
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IFRS 16 Arrendamento 
(vigência a partir de 
01/01/2019) 

A nova norma estabelece os princípios, tanto para o cliente (o locatário) e o fornecedor (locador), 
sobre o fornecimento de informações relevantes acerca das locações de maneira que seja 
demonstrado nas demonstrações financeiras, de forma clara, as operações de arrendamento 
mercantil. Para atingir esse objetivo, o locatário é obrigado a reconhecer os ativos e passivos 
resultantes de um contrato de arrendamento. 

Alteração IAS 16 e IAS 38 
Esclarecimentos de 
Métodos aceitáveis de 
depreciação e amortização 
(Vigência a partir de 
01/01/2016.) 

Método de depreciação e amortização deve ser baseado nos benefícios econômicos consumidos 
por meio do uso do ativo. 

Alteração IFRS 10, IFRS 12 
e IAS 28 Entidade de 
investimento - exceções a 
regra de consolidação 
(Vigência a partir de 
01/01/2016.) 

As alterações no IFRS 10 esclarecem que a isenção da apresentação de demonstrações 
financeiras consolidadas se aplica à controladora que é uma subsidiária de uma entidade de 
investimento, quando a entidade de investimento mensura todas as suas subsidiárias ao valor 
justo. Dentre outros esclarecimentos, fica estabelecido que a entidade que não é de investimento 
poderá manter, na aplicação da equivalência patrimonial, a mensuração do valor justo por meio do 
resultado utilizada pelos seus investimentos. 

IAS 19 Benefícios a 
Empregados (Vigência a 
partir de 01/01/2016) 

Essa norma esclarece que a profundidade do mercado de títulos privados em diferentes países é 
avaliada com base na moeda em que é denominada a obrigação, em vez de no país em que está 
localizada a obrigação. Quando não existe mercado profundo para títulos privados de alta 
qualidade nessa moeda, devem ser usadas taxas de títulos públicos. Essa alteração deve ser 
aplicada retrospectivamente. 

IFRS 5 Ativos não 
circulantes mantidos para 
venda e operações 
descontinuadas (Vigência a 
partir de 01/01/2016) 

Esclarece as circunstâncias em que uma entidade mudar um dos seus métodos de alienação para 
outro não seria considerado um novo plano de alienação, mais sim uma continuação do plano 
original. Sendo que a entidade reclassifica ativos mantidos para venda para ativos mantidos para 
distribuição a titulares (e vice-versa) e os casos em que ativos mantidos para distribuição a titulares 
não atendem mais o critério para manterem esta classificação. 

IFRS 7 Instrumentos 
financeiros: Divulgações 

Contratos de serviços geralmente atende a definição de envolvimento contínuo em ativo financeiro 
transferido para fins de divulgação. A confirmação de envolvimento contínuo em ativo financeiro 
transferido deve ser feita se suas características atenderem as definições descritas na norma 
(parágrafos B30 e 42C). 

Alteração IAS 1 Iniciativa 
de divulgação (Vigência a 
partir de 01/01/2016) 

Tem o objetivo de esclarecer : (i) as exigências de materialidade; (ii) itens de linhas específicas nas 
demonstrações do resultado e de outros resultados abrangentes e no balanço patrimonial podem 
ser desagregados; (iii) flexibilidade quanto à ordem em que apresentam as notas às 
demonstrações financeiras; (iv) parcela de outros resultados abrangentes de associadas e 
empreendimentos controlados em conjunto contabilizada utilizando o método patrimonial. 

 
A administração está avaliando o impacto total da adoção das normas e 
interpretações descritas acima. 
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3. Caixa e equivalentes de caixa 
 

 
Caixa e equivalentes de caixa incluem caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras de 
curto prazo. São operações de alta liquidez, sem restrição de uso, prontamente conversíveis em um 
montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.  
 
A carteira de aplicações financeiras é constituída, principalmente, por Fundos de Investimentos 
restritos, (participação somente das empresas do Grupo Neoenergia).  
 

 
4. Contas a receber de clientes e outros 

 
As contas a receber de clientes e outros estão apresentadas líquidas da provisão para créditos de 
liquidação duvidosa “PCLD”, quando aplicável, e reconhecida em valor considerado suficiente pela 
administração para cobrir as prováveis perdas na realização das contas a receber de clientes e títulos a 
receber cuja recuperação é considerada improvável. 
 

 
 

(a) Referem-se aos contratos de fornecimento de energia com montante anual de 100.485,84 MWh 
com vigência até 2033. 

(b) Referem-se substancialmente aos contratos de fornecimento de energia no montante anual de 
1.037,45 MWh e 6.224,71 MWh com a Celpe e Coelba, respectivamente e vigência até 2033. 

 
Os saldos em aberto possuem vencimento em até 20 dias. 

  

2015 2014
Caixa e depósitos bancários à vista 1.257          1.592          
Aplicações financeiras de liquidez imediata:
     Fundos de investimento -                 5.570          

1.257          7.162          

Ref. 2015 2014

Títulos a receber 2.278          1.564              
    Terceiros (a) 2.162          1.459              
    Partes relacionadas (b) 116             105                
Comercialização de energia na CCEE 675             716                
Total 2.953          2.280              
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5. Impostos e contribuições a recuperar 
 

 
 
6. Imobilizado 

 
Por natureza, o ativo imobilizado está constituído da seguinte forma: 

 

 
 

A movimentação do imobilizado é como segue: 
 

 

2015 2014
Circulante
Imposto de renda - IR -                 181             
Contribuição social sobre o lucro líquido - CSLL -                 68              
Imposto sobre circulação de mercadorias - ICMS 275             295             
Programa de integração social - PIS 43              77              
Contribuição para o financiamento da seguridade social - COFINS 384             355             
Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS 18              18              

Total 720             994             

2014
Taxas anuais

médias ponderadas Depreciação
de depreciação amortização Valor Valor

(%) Custo acumulada Líquido Líquido
Em serviço
Terrenos 535               -           535          506                   
Edificações, obras civis e benfeitorias 4% 51.343           (4.981)       46.362      44.020              
Máquinas e equipamentos 4% 87.105           (8.455)       78.650      87.716              

Total 138.983         (13.436)     125.547    132.242            

2015

Depreciação Valor Valor
Custo acumulada líquido Custo líquido Total

Saldos em 01 de dezembro de 2014 133.581     (1.516)       132.065     -            -               132.065     

Adições -            -            6.461        6.461        6.461        
Depreciação -            (6.284)       (6.284)       -            -               (6.284)       
Transferências 6.461        -            6.461        (6.461)       (6.461)       -               

Saldo em 31 de dezembro de 2014 140.042     (7.800)       132.242     -               -               132.242     

Adições 393           -            393           -               -               393           

Reversão provisão desmantelamento (vide nota 11) (1.452)       -            (1.452)       -               -               (1.452)       

Depreciação -            (5.636)       (5.636)       -               -               (5.636)       

Saldos em 31 de dezembro de 2015 138.983     (13.436)     125.547     -               -               125.547     

Em serviço Em curso
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7. Fornecedores 
 
A composição do saldo de fornecedor é como segue: 
 

 
 

8. Empréstimos e financiamentos 
 

 
 
A captação junto ao BNDES possui prazo total de 17 anos, pagamento de juros e amortização mensal 
a partir de 15 de dezembro de 2013. A operação tem como garantias receita própria e aval/fiança da 
Neoenergia.  
 
Em 2015 foram liberados os últimos recursos restantes do contrato totalizando o montante de R$ 
86.942 (R$ 86.856 até 31 de dezembro de 2014). 

  

Fornecedores 2015 2014

Encargos de uso da rede 59             55             
    Terceiros 59             55             
Materiais e serviços 10.988      21.489      
    Terceiros 10.988      21.489      
Total 11.047      21.544      

Taxa

Composição da dívida Efetiva Circulante Circulante Não circulante 2015 2014
Moeda  nacional 

BNDES FINEM 280              5.746           74.226                 80.252           85.585           
(-) Depósitos em garantia -               -               (8.813)                  (8.813)           (6.164)           

Total 280              5.746           65.413                 71.439           79.421           

TJLP+2,18% a.a

Encargos Principal Total
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A mutação dos empréstimos e financiamentos é a seguinte: 

 
 
O contrato contém cláusulas restritivas que requer a manutenção de índices financeiros com 
parâmetros preestabelecidos. Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014, a Companhia 
atingiu todos os índices requeridos contratualmente. 
 
Os vencimentos das parcelas de longo prazo são os seguintes: 
 

 
  

Passivo Não
circulante circulante Total

Saldos em 01 de janeiro de 2014 7.576        77.240      84.816      
   Ingressos 233           3.324        3.557        
   Encargos 6.053        -               6.053        
   Transferências 3.727        (3.727)       -               
   Amortizações e pagamentos de juros (11.606)     -               (11.606)     
  (-) Mov. depósitos em garantia -               (3.399)       (3.399)       

Saldo em 31 de dezembro de 2014 5.983        73.438      79.421      
   Ingressos 6              80             86             
   Encargos 6.508        272           6.780        
   Transferências 5.728        (5.728)       -               
   Amortizações e pagamentos de juros (12.199)     -               (12.199)     
  (-) Mov. depósitos em garantia -               (2.649)       (2.649)       

Saldo em 31 de dezembro de 2015 6.026        65.413      71.439      

Moeda nacional

Dívida
Total 

líquido Dívida
Total 

líquido

2016 -               -             5.721        5.721        
2017 5.746        5.746      5.721        5.721        
2018 5.746        5.746      5.721        5.721        
2019 5.746        5.746      5.721        5.721        
2020 5.746        5.746      5.721        5.721        
2021 5.746        5.746      5.721        5.721        
Após 2021 45.496      45.496    45.276      45.276      
Total obrigações 74.226      74.226    79.602      79.602      

(-) Garantias depósitos vinculados (8.813)     (6.164)       

Total 65.413    73.438      

2015 2014
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9. Impostos e contribuições a recolher 
 

 
 
10. Dividendos 

 
De acordo com o previsto no estatuto social da Companhia, o dividendo mínimo obrigatório é de 25% 
do lucro líquido, ajustado nos termos da legislação societária, conforme demonstrado:  
 

 
2015 2014 

Lucro líquido do exercício 3.906 6.356 
Absorção de prejuízo acumulado - (477) 
Constituição de reserva legal (5%) (195) (294) 
Base de cálculo do dividendo 3.711 5.585 
 25% 25% 
Dividendos mínimos obrigatórios 928 1.396 
Dividendos adicionais propostos - 4.189 
Reserva para investimentos 2.783 - 
Total  3.711 5.585 
   

A movimentação dos dividendos a pagar é como segue: 
 

 
  

2015 2014
Circulante
Imposto de renda - IR 81              87              
Contribuição social sobre o lucro líquido - CSLL 69              64              
Programa de integração social - PIS 8                6                
Contribuição para o financiamento da seguridade social - COFINS 36              29              
Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS 62              64              
Imposto sobre serviços - ISS 29              27              
Impostos e contribuições retidos na fonte 10              19              

Total 295             296             

Saldo em 01 de janeiro de 2014 607       
Dividendos:
    Declarados 2.006    
    Pagos no exercício (304)      
Saldo em 31 de dezembro de 2014 2.309    
Dividendos:
    Declarados 2014 4.189    
    Mínimos obrigatórios 2015 928       
Saldo em 31 de dezembro de 2015 7.426    
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11. Provisões  
 

As provisões constituídas referem-se a desmobilização do parque e estão compostas como segue: 
 

 
 

(a) A Companhia reavaliou a mensuração da provisão de desmantelamento em 31 de dezembro de 
2015 e, devido a mudança dos fluxos de caixa estimados necessários para liquidar a obrigação, 
reduziu o seu passivo em contrapartida do seu ativo imobilizado. 
 
Os cálculos foram efetuados com base em estimativa do custo total de desmontagem do parque eólico 
Arizona 1, conforme estudo do mercado de energia eólica, levando em consideração a quantidade de 
MW total implantada no empreendimento, tendo como contrapartida o imobilizado. 

 
12. Patrimônio líquido 

 
Capital social 
 
Em 31 de dezembro de 2015, o capital social subscrito da Companhia é de R$ 41.540 (2014 – R$ 
41.540) e o capital integralizado é de R$ 41.170 (2014 – R$ 36.205), composto por 41.539.595 (2014 – 
41.539.595) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, detidas integralmente pela FE 
Participações S.A., sendo 41.170.000 (2014 – 41.170.000) ações integralizadas. 

 
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. 

 
13. Receita líquida 

 Ref.  2015 2014 
Fornecimento de energia elétrica   19.078 17.798 
Câmara de Comercialização de Energia - CCEE   1.478 3.549 
Total da receita bruta   20.556 21.347 
     
(-) Deduções da receita bruta  (a)  (751) (784) 
     
Total da receita operacional liquida   19.805 20.563 

  

Ref. Desmantelamento
Saldo em 01 de janeiro de 2014 1.761                     
Atualização 145                        
Saldo em 31 de dezembro de 2014 1.906                     
Reversão (a) (1.451)                    
Atualização 152                        
Saldo em 31 de dezembro de 2015 607                        
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(a) Deduções da receita bruta 
 

 
2015 2014 

Impostos: 
  PIS (134) (141) 

COFINS (617) (643) 
Total (751) (784) 

 
14. Custos e despesas operacionais 

 

 
 
15. Resultado financeiro 

 

 
 

2014

Custo / Despesas
Custos dos 

serviços
Despesas gerais 
e administrativas Total Total

Pessoal -                        (328)                  (328)          -                        
Entidade de previdência privada -                        (3)                     (3)             -                        
Material (74)                     -                       (74)            (27)                    
Serviços de terceiros (1.530)                (137)                  (1.667)       (494)                  
Taxa de fiscalização serviço energia elétrica–TFSEE (60)                     -                       (60)            (72)                    
Depreciação (5.636)                -                       (5.636)       (6.284)                
Arrendamentos e aluguéis (553)                   -                       (553)          (543)                  
Tributos (5)                       (36)                    (41)            (45)                    
Outros (175)                   (1)                     (176)          (135)                  
Total custos / despesas (8.033)                (505)                  (8.538)       (7.600)                

2015

2015 2014
Receitas Financeira

Renda de aplicações financeiras 1.326               1.083               
Outras receitas  financeiras 108                  117                  

1.434               1.200               

Despesa Financeira
Encargos de dívida (6.488)              (6.055)              

   Outras despesas - Variação Monetária (506)                 (246)                 
(6.994)              (6.301)              

Resultado Financeiro (5.560)              (5.101)              
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16.  Saldos e transações com partes relacionadas 
 

A Companhia mantém operações comerciais com partes relacionadas pertencentes ao mesmo grupo econômico, cujos saldos e 
natureza das transações estão demonstrados a seguir: 
 

 
  

2015

Ref. Resultado Circulante
Não 

circulante Total Circulante
Não 

circulante Total

COELBA (a) 1.102            99                -               99                -               -               -               
CELPE (a) 184              35                -               35                -               -               -               
Itapebi Geração de Energia S.A. -               30                -               30                -               -               -               

1.286            164              -               164              -               -               -               

FE Participações S/A (b) -               -               5.386            5.386            7.426            -               7.426            
Força Eólica do Brasil S/A (c) -               -               -               -               32                -               32                
Força Eólica do Brasil II S/A -               -               -               -               -               411              411              

-               -               5.386            5.386            7.458            411              7.869            

1.286            164              5.386            5.550            7.458            411              7.869            

2015

Ativo Passivo
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(a) Coelba e Celpe – contrato bilaterial de compra e venda de energia elétrica, vigente até junho de 2033, reajustado anualmente 
com base na variação do IGP-M. 
 

(b) Para atendimento ao contrato de financiamento junto ao BNDES, a Arizona 1 possui contrato de cessão com a FE Participações. 
Esse contrato de cessão prevê que a FE Participações deverá manter como garantia, até a liquidação total do empréstimo, uma 
conta reserva especial destinada a receber os recursos advindos da Arizona 1. 
 

(c) Refere-se ao contrato de compartilhamento de infraestrutura, que tem como objeto o compartilhamento de mão de obra necessária 
para a operação in loco dos parques eólicos, contrato este iniciado em 01 de abril de 2015 e tem prazo de vigência de 48 meses, 
podendo ser renovado mediante manifestação prévia. 

 
Em 31 de dezembro de 2015 e 2014 não houve remuneração aos administradores da Companhia. 

Ref. Resultado Circulante
Não 

circulante Total Circulante
Não 

circulante Total

Receita 1.286            -               -               -               -               -               -               
Fornecimento de energia elétrica (a) 1.286            -               -               -               -               -               -               

Ativo -               164              5.386            5.550            -               -               -               
Fundo de investimento exclusivo -               48                -               48                -               -               -               
Contas a receber de clientes e outros -               116              -               116              -               -               -               
Outros ativos (b) -               -               5.386            5.386            -               -               -               

-               
Passivo -               -               -               -               7.458            411              7.869            
Dividendos e juros sobre capital proprio -               -               -               -               7.426            -               7.426            
Outros passivos (c) -               -               -               -               32                411              443              -               -               -               
Em 31/12/2015 1.286            164              5.386            5.550            7.458            411              7.869            

Em 31/12/2014 1.198            105              4.048            4.153            2.309            343              2.652            

2015
Ativo Passivo



 
Arizona 1 Energia Renovável S.A. 
 
Notas explicativas às demonstrações financeiras 
31 de dezembro de 2015 e 2014 
(Em milhares de reais) 
 

22 
 

17. Gestão de riscos financeiros 
 
Considerações gerais e políticas 
 
A administração dos riscos financeiros da Companhia segue o proposto na Política Financeira do 
Grupo Neoenergia que foi aprovada pelo Conselho de Administração da holding. Dentre os objetivos 
dispostos na Política estão: proteção de 100% da dívida em moeda estrangeira, o financiamento dos 
investimentos da Companhia com Bancos de Fomento, alongamento de prazos, desconcentração de 
vencimentos e diversificação de instrumentos financeiros.  Além dessa Política a empresa monitora 
seus riscos através de uma gestão de controles internos que tem como objetivo o monitoramento 
contínuo das operações contratadas, proporcionando maior controle das operações realizadas pela 
Companhia. 
 
Com relação às aplicações financeiras, a Companhia segue a Política de Crédito do Grupo Neoenergia 
que estabelece limites e critérios para avaliação e controle do risco de crédito ao qual a empresa pode 
estar exposta. De acordo com essa política, a seleção das instituições financeiras considera a 
reputação das instituições no mercado e as operações são realizadas ou mantidas apenas com 
emissores que possuem rating considerado estável ou muito estável. 
 
Gestão do Capital Social 
 
A Companhia promove a gestão de seu capital através de políticas que estabelecem diretrizes 
qualitativas aliadas a parâmetros quantitativos que visam a monitorar seu efetivo cumprimento. 
 
Os objetivos da Companhia ao administrar seu capital são os de salvaguardar a capacidade de 
continuidade da Companhia para oferecer retorno aos acionistas e benefícios às outras partes 
interessadas, além de manter uma estrutura de capital ideal para reduzir esse custo. 
 
Para manter ou ajustar a estrutura de capital da Companhia, a administração pode, ou propõe, nos 
casos em que os acionistas têm de aprovar, rever a política de pagamento de dividendos, devolver 
capital aos acionistas ou, ainda, emitir novas ações ou vender ativos para reduzir, por exemplo, o nível 
de endividamento. 
 
Não houve alterações dos objetivos, políticas ou processos durante os exercícios findos em 31 de 
dezembro de 2015 e 2014. 
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Em 31 de dezembro de 2015, os principais instrumentos financeiros estão descritos a seguir: 
 
• Caixa e equivalentes de caixa – são valores considerados como mantidos para negociação e por 

isso classificado como mensurados a valor justo por meio do resultado. 
 

• Contas a receber de clientes e outros - Decorrem diretamente das operações da Companhia, são 
classificados como empréstimos e recebíveis, e estão registrados pelos seus valores originais, 
sujeitos a provisão para perdas e ajuste a valor presente, quando aplicável. 
 

• Fornecedores – são classificados como passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado. 
 

• Empréstimos e financiamentos – são mensurados pelo custo amortizado, refletindo seus valores 
contratuais, e atualizados pela taxa efetiva de juros da operação. 

 
Valor Justo 
 
O quadro a seguir apresenta os valores contábil e justo dos instrumentos financeiros da Companhia em 
31 de dezembro de 2015 e 2014: 
 

 
 
A Companhia entende que valor justo de contas a receber e fornecedores, por possuir a maior parte 
dos seus vencimentos no curto prazo, já está refletido em seu valor contábil. 
 
Para os passivos financeiros classificados e mensurados ao custo amortizado a metodologia utilizada é 
a de taxas de juros efetiva. Essas operações são bilaterais e não possuem mercado ativo nem outra 
fonte similar com condições comparáveis as já apresentadas que possam ser parâmetro a 
determinação de seus valores justos. Dessa forma, a Companhia entende que os valores contábeis 
refletem o valor justo da operação. 
 
Os ativos financeiros classificados como mensurados a valor justo estão, em sua maioria, aplicados em 
fundos restritos, dessa forma o valor justo está refletido no valor da cota do fundo. 

  

Contábil Valor Justo Contábil Valor Justo
Ativo financeiros (Circulante / Não circulante)

Empréstimos e recebíveis 2.953            2.953            2.280            2.280            
Contas a receber de clientes e outros 2.953            2.953            2.280            2.280            

Mensurados pelo valor justo por meio do resultado 1. 257            1.257            7.162            7.162            
Caixa e equivalentes de caixa 1.257            1.257            7.162            7.162            

Passivo financeiros (Circulante / Não circulante)

Mensurado pelo custo amortizado 82.486          82.486          100.965        100.965        
Fornecedores 11.047          11.047          21.544          21.544          
Empréstimos e financiamentos 71.439          71.439          79.421          79.421          

2015 2014
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Para os passivos financeiros (empréstimos) classificados como mensurados a valor justo, a Companhia 
mensura o valor justo através do valor presente dos fluxos projetados considerando características 
contratuais de cada operação. Ao final de cada período, a companhia utiliza as taxas referenciais de 
mercado disponíveis na BM&F como taxa de desconto para precificação dos ativos e passivos após a 
interpolação exponencial para obtenção das taxas estimadas durante todo o período dos contratos 
respeitando as características de cada um deles. 
 
A Companhia entende que adotando a metodologia descrita acima reflete o preço que seria recebido 
pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação não 
forçada entre participantes do mercado na data de mensuração. 
 
Hierarquia de Valor Justo 
 
A tabela abaixo apresenta os instrumentos financeiros classificados como mensurados a valor justo por 
meio do resultado, de acordo com o nível de mensuração de cada um, considerando a seguinte 
classificação, conforme previsto na CPC 40: 
 
Nível 1 – Preços negociados (sem ajustes) em mercados ativos para ativos idênticos ou passivos  
 
Nível 2 – Inputs diferentes dos preços negociados em mercados ativos incluídos no Nível 1 que são 
observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (como preços) ou indiretamente (derivados dos 
preços); e  
 
Nível 3 – Inputs para o ativo ou passivo que não são baseados em variáveis observáveis de mercado 
(inputs não observáveis). 
 

 
 
Fatores de risco financeiro 
 
As atividades da Companhia a expõem a diversos riscos financeiros: risco de mercado (incluindo risco 
de moeda, risco de taxa de juros de valor justo, risco de taxa de juros de fluxo de caixa e risco de 
preço), risco de crédito e risco de liquidez. O programa de gestão de risco global da Companhia 
concentra-se na imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca minimizar potenciais efeitos 
adversos no desempenho financeiro da Companhia. 

Nível 1 Nível 2 Total

Ativos
Ativos financeiros

Mantidos para negociação
Caixa e equivalentes de caixa 1.257          -                 1.257          

Passivos
Passivos financeiros

Mensurados pelo valor justo por meio do resultado
Empréstimos e Financiamentos -                 71.439        71.439        

2015
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• Riscos de mercado 
 

� Risco de taxas de juros e índice de preços 
Este risco é oriundo da possibilidade da Companhia vir a incorrer em perdas por conta de flutuações 
nas taxas de juros ou outros indexadores de dívida, tais como índices de preço, que aumentem as 
despesas financeiras relativas a empréstimos e financiamentos captados no mercado. A Companhia, 
com o objetivo de acompanhar a taxa de juros do mercado refletida no CDI e reduzir sua exposição a 
taxas prefixadas. Ainda assim, o Grupo monitora continuamente as taxas de juros de mercado com o 
objetivo de avaliar a eventual necessidade de contratação de proteção contra o risco de volatilidade 
dessas taxas.  
 
A Companhia possui, em 31 de dezembro de 2015, aplicações financeiras atreladas ao CDI, bem como 
contratos de empréstimos e financiamentos atrelados a TJLP.  
 
A tabela abaixo demonstra a perda (ganho) que poderá ser reconhecida no resultado da Companhia no 
exercício seguinte, caso ocorra um dos cenários apresentados abaixo: 
 

 
 
Para o cálculo dos valores no cenário provável acima, foram projetados os encargos e rendimentos 
para o período seguinte, considerando os saldos e as taxas vigentes ao final do período. No cenário II 
esta projeção foi majorada em 25% e no cenário III em 50% em relação ao cenário provável. Para os 
rendimentos das aplicações financeiras, os cenários II e III consideram uma redução de 25% e 50%, 
respectivamente, em relação ao cenário provável. 
 
� Risco de liquidez  
 
O risco de liquidez é caracterizado pela possibilidade da Companhia não honrar com seus 
compromissos no vencimento. Este risco é controlado, através de um planejamento criterioso dos 
recursos necessários às atividades operacionais e à execução do plano de investimentos, bem como 
das fontes para obtenção desses recursos. O permanente monitoramento do fluxo de caixa da 
empresa, através de projeções de curto e longo prazo, permite a identificação de eventuais 
necessidades de captação de recursos, com a antecedência necessária para a estruturação e escolha 
das melhores fontes. 
 
A Política Financeira adotada pela Companhia busca constantemente a mitigação do risco de liquidez, 
tendo como principais pontos o alongamento de prazos dos empréstimos e financiamentos e 
desconcentração de vencimentos. 
 

R$ Mil

ATIVOS FINANCEIROS
   Aplicações financeiras em CDI CDI Queda do CDI 13,2%         8.813             279             211         143 

PASSIVOS FINANCEIROS
   Empréstimos e Financiamentos 
   Dívida em TJLP TJLP Alta da TJLP 7,0%       80.252          1.838          2.189      2.540 

Cenário 
Provável

Cenário (II)
Cenário 

(III)
Operação Indexador Risco

Taxa no 
período

Saldo
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Havendo sobras de caixa são realizadas aplicações financeiras para os recursos excedentes com base 
na Política de Crédito do Grupo Neoenergia, com o objetivo de preservar a liquidez e mitigar o risco de 
crédito (atribuído ao rating das instituições financeiras).  
 
A tabela abaixo demonstra o valor total dos fluxos de caixa das obrigações da Companhia, com 
empréstimos, financiamentos, fornecedores e outros, por faixa de vencimento, correspondente ao 
período remanescente contratual. 
 

 
 
� Risco de crédito 
 
O risco surge da possibilidade da Companhia vir a incorrer em perdas resultantes da dificuldade de 
converter em caixa seus ativos financeiros.  
 
Para os ativos financeiros classificados como caixa e equivalentes e títulos e valores mobiliários a 
companhia segue as disposições da Política de Crédito do Grupo que tem como objetivo a mitigação 
do risco de crédito através da diversificação junto às instituições financeiras, centralizando as 
aplicações em instituições de primeira linha. As aplicações da Companhia são concentradas em fundos 
restritos para as empresas do Grupo Neoenergia, e têm como diretriz alocar ao máximo os recursos 
em ativos com liquidez diária. 
 
A seguir a demonstramos a exposição total de crédito detida em ativos financeiros da Companhia. Os 
montantes estão demonstrados em sua integralidade sem considerar nenhum saldo de provisão de 
redução para recuperabilidade do ativo. 
 

 
 
• Riscos operacionais 
 
� Risco quanto à escassez de vento 
 
Esse risco decorre da possibilidade da falta de vento ocasionada por fatores naturais, o qual é 
minimizado em função das “jazidas de vento” do Brasil estarem entre as melhores do mundo, pois, 
além de contar com alta velocidade, os ventos são considerados bem estáveis. 

  

Valor 
Contábil

Fluxo de caixa 
contratual total 2016 2017 2018 2019 2020

Acima 
de 5 anos

Passivos financeiros não derivativos:
Empréstimos e financiamentos 71.439    124.686               11.935          11.459          11.028          10.527          10.084          69.652          
Fornecedores 11.047    11.047                11.047          -               -               -               -               -               

2015 2014

Mensurados pelo valor justo por meio do resultado
Caixa e equivalentes de caixa 1.257            7.162            

Empréstimos e recebíveis
Contas a receber de clientes e outros 2.953            2.280            
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� Risco de vencimento antecipado 
 
A Companhia possui empréstimos com cláusulas restritivas que, em geral, requerem a manutenção de 
índices econômico-financeiros em determinados níveis (“covenants” financeiros). O descumprimento 
dessas restrições pode implicar em vencimento antecipado da dívida. 

 
18. Cobertura de Seguros 

 
A especificação por modalidade de risco e data de vigência dos principais seguros, de acordo com os 
corretores de seguros contratados pela Companhia está demonstrado a seguir: 
 

 
 
Os seguros da Companhia são contratados conforme as respectivas políticas de gerenciamento de 
riscos e seguros vigentes. 

Riscos Data da vigência Importância Segurada (R$) Prêmio (R$)
Riscos Operacionais 03/10/2015 a 03/10/2016 159.027                           101             
Responsabilidade Civil Geral 03/10/2015 a 03/10/2016 44.000                             10               
Veículos 08/10/2015 a 08/10/2016 100% Tabela FIPE 1                 


