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Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras 
 
Aos 
Administradores e aos Acionistas da  
SE Narandiba S.A. 
Rio de Janeiro - RJ 
 
 
Examinamos as demonstrações financeiras da SE Narandiba S.A. (“Companhia”), que compreendem o 
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2015 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, para o exercício findo naquela data, 
assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. 
 
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras 
 
A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e pelos controles internos que ela 
determinou como necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações financeiras livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 
 
Responsabilidade dos auditores independentes 
 
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa 
auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem 
o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo 
de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante. 
 
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos 
valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados 
dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas 
demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o 
auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações financeiras da Companhia para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados 
nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos 
da Companhia. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e 
a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação 
das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. 
 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
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Opinião sobre as demonstrações financeiras 
 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da SE Narandiba S.A. em 31 de dezembro de 2015, 
o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
 
Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior  
 
Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014, apresentados para fins de 
comparação, foram examinados por outros auditores independentes, cuja opinião sem modificação foi 
emitida em 27 de março de 2015. 
 
 
 
Rio de Janeiro (RJ), 31 de março de 2016 
 
 
 
ERNST & YOUNG 
Auditores Independentes S.S. 
CRC-2SP015199/F-6 
 
 
 
Shirley Nara S. Silva  
Contadora CRC-1BA022650/O-0 
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 Notas  2015   2014 
       
Ativo      
Circulante      

Caixa e equivalentes de caixa          3  4.599  986 
Impostos e contribuições a recuperar 5  348  5.882 
Contas a receber de clientes e demais contas a receber 4  1.325  1.052 
Concessão do serviço público (ativo financeiro) 6  13.079  10.180 
Outros ativos circulantes   23  89 

       
Total do ativo circulante   19.374  18.189 
       
Não circulante      

Títulos e valores mobiliários   26  24 
Impostos e contribuições a recuperar 5  5.803  - 
Concessão do serviço público (ativo financeiro) 6  111.229  110.785 

       
Total do ativo não circulante   117.058  116.667 
       
Total do ativo   136.432  128.974 
 
  

 
   

      
Passivo      
Circulante      

Empréstimos e financiamentos  7  13.141  8.828 
Taxas regulamentares   81  90 
Dividendos e juros sobre capital próprio 8  19.384  13.609 
Outros passivos circulantes   1.283  1.604 

       
Total do passivo circulante   33.889  24.131 
       
Não circulante      

Empréstimos e financiamentos 7  47.183  44.658 
Taxas regulamentares   60  10 
Outros passivos não circulantes   10  - 

       
Total do passivo não circulante   47.253  44.668 
       
Patrimônio líquido 9     

Capital social    51.375  51.375 
Reservas de lucros   3.915  1.130 
Proposta de distribuição de dividendos adicionais   -  7.670 

       
Total do patrimônio líquido   55.290  60.175 
       
Total do passivo e patrimônio líquido   136.432  128.974 
 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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  Notas  2015  2014 
        
Receita operacional líquida  10  14.855  30.951 
Custos dos serviços    (5.292)  (17.503) 
Custos de operação  11  (1.589)  (1.506) 
Custos de construção    (3.703)  (15.997) 
Lucro bruto    9.563  13.448 
        
Despesas gerais e administrativas  11  (410)  (472) 
        
Lucro operacional    9.153  12.976 
        
Receitas financeiras  12  963  435 
Despesas financeiras  12  (5.782)  (2.288) 
        
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social    4.334  11.123 
        
Imposto de renda e contribuição social     (681)  (356) 
        
Lucro líquido do exercício    3.653  10.767 
        
Lucro do exercício por ação do capital - R$    0,07  0,21 
 
 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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  2015 2014 
      
Lucro líquido do exercício  3.653 10.767 
      
Resultado abrangente   - - 
      
Total do resultado abrangente  3.653 10.767 
 
 
 
 
 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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   Reservas de lucros  Proposta de  

 
Capital 
social 

Reserva especial de 
dividendos não 

distribuídos 
Reserva 

legal 
Lucros   

acumulados 

distribuição 
de dividendos 

adicionais Total 

        

Saldos em 31 de dezembro de 2013 
 

51.375 - 589 - 5.555 57.519 

        

Lucro Líquido do exercício - - - 10.767  10.767 

Aprovação da proposta de dividendos - - - - (5.555) (5.555) 

Destinações       

Reserva legal - - 541 (541) - - 

Dividendos Mínimos Obrigatórios - - - (10.226) 7.670 (2.556) 

Dividendos Adicionais Propostos - - - - - - 

        

Saldos em 31 de dezembro de 2014 51.375 - 1.130 - 7.670 60.175 

        

Aprovação da proposta de dividendos - - - - (7.670) (7.670) 

Lucro líquido do exercício  - - - 3.653 - - 

Destinações       

Reserva legal - - 183 (183) - - 

Dividendos mínimos obrigatórios - - - (868) - (868) 

Reserva especial de dividendos não distribuídos - 2.603 - (2.603) - - 

       

   Saldos em 31 de dezembro de 2015 51.375 2.603 1.313 - - 55.290 

 
 
 
 
 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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  2015 2014 
     
Fluxos de caixa das atividades operacionais    

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social  4.334 11.123 
    
Ajustes para conciliar o lucro ao caixa oriundo das atividades operacionais    

Encargos de dívidas e atualizações monetárias e cambiais  6.021 (11.770) 
Provisão (reversão) para contingências fiscais, cíveis e trabalhistas  - - 
Provisão para créditos de liquidação duvidosa  - - 

  10.355 (647) 
(Aumento) redução de ativos operacionais    

Contas a receber de clientes e outros  (273)         (474) 
Impostos de renda e contribuição social a recuperar  (261)            (113) 
Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL  (213) 17 
Depósitos Judiciais                 11 
Despesas pagas antecipadamente  68                17 
Concessão serviço público (ativo financeiro)  -      5.508     
Outros ativos  (2) - 
   (681) 4.966 

Aumento (redução) de passivos operacionais    
Fornecedores  (406) (1.010) 
Encargos de dívidas  (2.049) (1.648) 
Impostos de renda e contribuição social pagos  (393) (189) 
Impostos e contribuições a recolher, exceto IR e CSLL  29 370 
Taxas Regulamentares  41             24 
Outros passivos  (17)            22 

Caixa líquido oriundo (consumido) pelas atividades operacionais  6.879 1.888 
     

Fluxos de caixa das atividades de investimento    
Concessão serviço público (ativo financeiro)  (3.703) (15.632) 
Aplicação em títulos e valores mobiliários  (487) (24) 

    Resgate de títulos e valores mobiliários  486                 - 
Caixa líquido consumido pelas atividades de investimento  (3.704) (15.656) 
     
Fluxos de caixa das atividades de financiamento    

Captação de empréstimos e financiamentos                    
13.547 24.304 

Amortização do principal de empréstimos e financiamentos  (10.346) (9.985) 
Pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio  (2.763) - 
Caixa líquido consumido pelas atividades de financiamento  438      14.319 

     
Aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa  3.613             551 
     
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício  986 435 
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício   4.599 986 
      
Aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa   3.613 551 
    
    
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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1. Informações gerais 
 
A SE NARANDIBA S.A. (“SE Narandiba” ou “Companhia”) é uma sociedade anônima de capital 
fechado, foi constituída em 18 de agosto de 2008 e criada com o propósito de reforçar o suprimento 
de energia para a Região Metropolitana de Salvador por meio de uma subestação de energia com 
concessão obtida em leilão de transmissão realizado em três de outubro de 2008. A subestação 
entrou em operação comercial em junho de 2011. 
 
O contrato de concessão de transmissão 004/2009 ANEEL foi outorgado em 28 de janeiro de 2009 
com vigência de 30 anos. 
 
Em 15 de dezembro de 2011, foi publicada a Resolução Autorizativa nº 3.230, autorizando a SE 
Narandiba S.A., a implantar reforços em instalações de transmissão sob sua responsabilidade, 
mediante o estabelecimento prévio de receita associada. A ampliação foi concluída em fevereiro de 
2014. 
 
A Administração da Companhia autorizou a conclusão da elaboração destas demonstrações 
financeiras em 31 de março de 2016, as quais estão expressas em milhares de reais, exceto quando 
indicado. 

 
 
2. Resumo das principais políticas contábeis 

 
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações financeiras estão 
definidas abaixo. 
 
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 financeiros; provisão para créditos de 
liquidação duvidosa e provisões para riscos regulatórios e trabalhistas. 
 
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. 
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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, outras 
contas a pagar e empréstimos e financiamentos. 
 
Após reconhecimento inicial, empréstimos e financiamentos sujeitos a juros são 
mensurados pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa efetiva de juros e os 
ajustes decorrentes da aplicação do método são reconhecidos no resultado como 
despesas financeiras. 

 
2.4. Taxas regulamentares 

 
a) Reserva Global de Reversão (RGR) 

 
Encargo do setor elétrico pago mensalmente pelas empresas concessionárias de energia 
elétrica, com a finalidade de prover recursos para reversão, expansão e melhoria dos 
serviços públicos de energia elétrica. Seu valor anual equivale a 2,5% dos investimentos 
efetuados pela concessionária em ativos vinculados à prestação do serviço de 
eletricidade, limitado a 3,0% de sua receita anual. 

 
b) Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) - Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (FNDCT) e Empresa de Pesquisa Energética (EPE) 
 
São programas de reinvestimento exigidos pela ANEEL para as distribuidoras, 
transmissoras e geradoras de energia elétrica, que estão obrigadas a destinar, 
anualmente, 1% de sua receita operacional líquida para aplicação nesses programas. 
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c) Taxa de Fiscalização do Serviço Público de Energia Elétrica (TFSEE) 

 
Os valores da taxa de fiscalização incidentes sobre a distribuição de energia elétrica são 
diferenciados e proporcionais ao porte do serviço concedido, calculados anualmente pela 
ANEEL, considerando o valor econômico agregado pelo concessionário. 

 
2.5. 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. 

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 IFRS 11 
Acordos conjuntos: 
Contabilização de 
Aquisições de 
Partes societárias 
(Vigência a partir de 
01/01/2016) 

A contabilização da aquisição de participação societária em uma operação 
conjunta na qual a atividade da operação conjunta constitua um negócio, 
aplique os princípios pertinentes da IFRS 3 para contabilização de 
combinações de negócios. As alterações não se aplicam quando as partes 
que compartilham controle conjunto, inclusive a entidade de reporte, 
estiverem sob controle comum da parte controladora principal. As alterações 
se aplicam tanto à aquisição da participação final em uma operação conjunta 
quanto à aquisição de quaisquer participações adicionais na mesma 
operação conjunta 

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 

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 
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(Vigência a partir de 
01/01/2016.) 

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. 

 
 

2.5. Imposto de renda e contribuição social correntes 
 

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.  
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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. 
 

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 consumidores 
e títulos a receber cuja recuperação é considerada improvável. 
 

 
 
 

(a) Referem-se principalmente ao serviço de transmissão cobrado através da Receita Anual 
Permitida (RAP) e Contrato de Conexão ao sistema de transmissão com a Coelba. 

 
 

A Companhia registrou a provisão de crédito de liquidação duvidosa para os títulos com vencimentos 
superiores há 365 dias. 

 
A composição dos prazos de vencimento é conforme segue: 
 

2015 2014
Caixa e Depósitos bancários à vista 41              8                
     Fundos de investimento 4.558          978             

4.599          986             

Ref. 2015 2014
Títulos a receber (a) 1.334          1.061              
    Terceiros 230             253                
    Partes relacionadas (nota 13) 1.104          808                
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa (9)               (9)                   
Total 1.325          1.052              
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5. Impostos e contribuições a recuperar 

 

 
 

6. Concessão do serviço público (ativo financeiro) 
 
O Contrato de Concessão de Serviços Públicos de Transmissão de Energia Elétrica  celebrado entre a 
União (Poder Concedente - Outorgante) e a Companhia (Operadora) regulamenta a exploração dos 
serviços públicos de transmissão de energia elétrica pela Companhia e (a) estabelece que ao final da 
concessão os ativos vinculados à infraestrutura devem ser revertidos ao poder concedente mediante 
pagamento de uma indenização e (b) regula o preço através do mecanismo Remuneração Anual 
Permitida (RAP). 
 
Com base nas características estabelecidas no contrato de concessão, a Administração entende que 
estão atendidas as condições para a aplicação da Interpretação Técnica ICPC 01 - Contratos de 
Concessão, a qual fornece orientações sobre a contabilização de concessões de serviços públicos a 
operadores privados, de forma a refletir o negócio de transmissão, abrangendo: 

 
 
(a) Parcela estimada dos investimentos realizados e não amortizados ou depreciados até o final da 

concessão classificada como um ativo financeiro por ser um direito incondicional de receber 
caixa ou outro ativo financeiro diretamente do poder concedente. 

 
(b) Parcela referente a recebíveis, junto ao poder concedente, que incondicionalmente pela 

construção, disponibilização e entrega de rede de transmissão, tem de entregar, direta ou 
indiretamente, caixa ou equivalentes de caixa. Esses valores são mensurados pelo método de 
fluxos de caixa futuros estimados de tarifas (RAP), descontados pela taxa interna de retorno do 
projeto. 

 

Saldos
vincendos Até 90 dias Mais 90 dias 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Setor  privado 1.052        264           18             1.334        1.061        (9)              (9)              
Total 1.052        264           18             1.334        1.061        (9)              (9)              

Vencidos Total PCLD 

2015 2014
Circulante
Imposto de renda - IR 83              52              
Contribuição social sobre o lucro líquido - CSLL 37              12              
Imposto sobre circulação de mercadorias - ICMS -                 5.796          
Programa de integração social - PIS 3                4                
Contribuição para o financiamento da seguridade social - COFINS 15              18              
Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS 210             -                 

348             5.882          
Não circulante
Imposto sobre circulação de mercadorias - ICMS 5.803          -                 
Total 6.151          5.882          
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(c) Reconhecimento da receita de operação e manutenção em montante suficiente para fazer face 
aos custos para cumprimento das obrigações de operação e manutenção previstas em contrato 
de concessão. 

 
(d) Reconhecimento da Receita Financeira sobre os direitos de recebíveis junto ao poder 

concedente decorrente da remuneração pela taxa interna de retorno do projeto. 
 
A infraestrutura recebida ou construída da atividade de transmissão é recuperada através de dois 
fluxos de caixa, a saber: (a) Parte através de valores a receber garantidos pelo poder concedente 
relativa à remuneração anual permitida (RAP) durante o prazo da concessão. Os valores da RAP 
garantida são determinados pelo Operador Nacional do Setor Elétrico - ONS conforme contrato e 
recebidos dos participantes do setor elétrico por ela designados pelo uso da rede de transmissão 
disponibilizada; e (b) Parte como indenização dos bens reversíveis no final do prazo da concessão, 
esta a ser recebida diretamente do Poder Concedente ou para quem ele delegar essa tarefa. 

 
 
Segue composição do ativo financeiro de concessão: 
 
 
 

 
 
 
(a) Valores de fluxo de caixa futuros projetados descontados a taxa interna de retorno.  
 
(b) Parcela de valores residuais de ativos permanentes ao fim do contrato de concessão, considerando 
o valor presente da prestação, conforme quadro abaixo:  
     
O valor reconhecido do ativo financeiro, suas estimativas de fluxos de caixa futuros e taxas efetivas de 
juros, são revisados anualmente, a cada data base de reajuste anual pelo IGPM. 
 
 

A movimentação dos saldos referentes aos recebíveis das transmissoras está assim apresentada: 
 

 

Ref 31/12/2015 31/12/2014
Recebíveis (a) 121.799      108.725      
Indenização (b) 2.509          12.216        
Total 124.308      120.941      

Circulante 13.079        10.180        
Não circulante 111.229      110.761      
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7. Empréstimos e financiamentos 
 

 
 

 
A Companhia possui contratos de financiamento junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social – BNDES e com o Banco do Brasil na forma de repassador de recursos. Esses 
contratos tiveram como finalidade aporte de recursos na SE Narandiba, SE Brumado II e SE Extremoz 
II. As captações ocorreram entre 2010 e 2014 e se encerram entre 2020 e 2023 com amortizações 
mensais. 
 
Com o Banco IBM foram firmados contratos de empréstimos com a finalidade de manter saldo mínimo 
no caixa e para aquisição de equipamentos de TI. Os contratos se iniciaram em 2014 e 2015 e se 
encerram em 2019 e 2020 com amortizações semestrais. 
Os vencimentos das parcelas do não circulante são os seguintes: 
 

 

Saldos em 01 de janeiro de 2014 97.325         
Adições 15.632         
Amortização/reversão (5.508)          
Atualização monetária / valor justo 13.492         
Saldo em 31 de dezembro de 2014 120.941       
Adições 3.703           
Amortização/reversão (10.011)        
Atualização monetária / valor justo 9.675           
Saldo em 31 de dezembro de 2015 124.308       

Taxa
Composição da dívida Efetiva Circulante Não circulante Circulante Não circulante 2015 2014

Moeda  nacional 

IBM 932              2.808                   5.572           16.285                 25.597           -                
BNDES FINEM 2,5% a.a. / 4,5% a.a. 60                -                      6.577           28.090                 34.727           -                
Banco do Brasil Ampliação 13,55% a.a / 13,76% a.a. -               -                      -               -                      -                2.139            
Banco IBM - Tranche 1 CDI+0,26% a.a -               -                      -               -                      -                12.537           
Banco do Brasil 13,55% a.a / 13,76% a.a. -               -                      -               -                      -                27.182           
Banco do Brasil 13,55% a.a / 13,76% a.a. -               -                      -               -                      -                6.142            
Emissão BONDS Reais 13,55% a.a / 13,76% a.a. -               -                      -               -                      -                5.486            
BONDS BRL 13,55% a.a / 13,76% a.a. -               -                      -               -                      -                5.486            

Total  moeda  nacional 992              2.808                   12.149         44.375                 60.324           53.486           

Encargos Principal Total

CDI + 0,26% a.a. / CDI +0,30% 

Dívida
Total 

líquido Dívida
Total 

líquido
2016 -               -               
2017 12.589      12.589    8.806        8.806        
2018 13.482      13.482    8.812        8.812        
2019 11.930      11.930    8.818        8.818        
2020 5.985        5.985      8.824        8.824        
2021 1.465        1.465      5.661        5.661        
Após 2021 1.732        1.732      3.737        3.737        
Total obrigações 47.183      47.183    44.658      44.658      

2015 2014
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A mutação de empréstimos e financiamentos, os quais são integralmente denominados em moeda 
nacional, está como segue: 
 

 
 
 

8. Dividendos 
 
Em reuniões do Conselho de Administração foram aprovadas as destinações dos lucros da seguinte 
forma: 
 

 
 
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. 

 
A base de cálculo para os dividendos mínimos obrigatórios é como segue: 
 

 

Passivo Não
circulante circulante Total

Saldos em 01 de janeiro de 2014 4.948        34.146      39.094      
   Ingressos 2.715        17.637      20.352      
   Encargos 1.615        -               1.615        
   Transferências 7.134        (7.124)       10             
   Amortizações e pagamentos de juros (7.584)       -               (7.584)       
Saldo em 31 de dezembro de 2014 8.828        44.658      53.486      
   Ingressos 3.338        10.210      13.548      
   Encargos 2.442        3.243        5.685        
   Transferências 10.928      (10.928)     -               
   Amortizações e pagamentos de juros (12.395)     -               (12.395)     
Saldo em 31 de dezembro de 2015 13.141      47.183      60.324      

Moeda nacional

Valor por ação
Deliberação Provento Valor deliberado ON

2015
AGO de 27 de abril de 2015 Dividendos 7.670             0,0497649

2014
AGO de 29 de abril de 2014 Dividendos 5.555             0,10813400

2015 2014

Lucro líquido do exercício 3.653       10.767      
Constituição da reserva legal (5%) (183)         (541)         

Base de cálculo do dividendo 3.470       10.226      

Dividendos mínimos obrigatórios (25%) 868          2.557       
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A formação dos saldos de dividendos a pagar é como segue: 
 
 

 
 

9. Patrimônio Líquido 
 

O capital social subscrito e integralizado da Companhia em 31 de dezembro de 2015 e 2014 é de R$ 
51.375 dividido em 51.375.000 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, 
integralmente detidas pela Neoenergia S.A. 
 
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.  
 
Reserva especial de dividendos não distribuídos 
 
De acordo com o parágrafo 5º do art. 202 da Lei nº 6.404/76, a Administração da Companhia está 
propondo “ad referendum” a Assembleia dos Acionistas a constituição de reserva especial de 
dividendos não distribuídos no montante de R$ 2.603. 

 
10.  Receita líquida 
 
Receita de operação e manutenção 
 
A receita de operação e manutenção é reconhecida pelo montante destinado pelo poder concedente 
para fazer face aos custos de operação e manutenção dos ativos de transmissão. 

 
Receita de construção 
 
A Companhia contabiliza receitas e custos relativos a serviços de construção ou melhoria da 
infraestrutura utilizada na prestação dos serviços de transmissão de energia elétrica. A margem de 
construção adotada é estabelecida como sendo igual a zero. Mensalmente, a totalidade das adições 
efetuadas ao ativo intangível em curso é transferida para o resultado, como custo de construção, após 
dedução dos recursos provenientes do ingresso de obrigações especiais. 

  

Saldo em 01 de janeiro de 2014 5.497    
Dividendos e juros sobre o capital próprio:
    Declarados 8.112    
Saldo em 31 de dezembro de 2014 13.609  
Dividendos e juros sobre o capital próprio:
    Declarados 8.538    
    Pagos no período (2.763)   
Saldo em 31 de dezembro de 2015 19.384  
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       Receita financeira da concessão 

 
A receita financeira de concessão corresponde a remuneração pela taxa de desconto, que 
corresponde a taxa interna de retorno do projeto. 
 
Segue a composição da receita líquida por natureza e suas deduções: 
 

 
 

(a) Deduções da receita bruta 
 

 
 
 

11. Custos e despesas operacionais 
 

 
 
 

Ref. 2015 2014

Receita pela disponibilidade da rede elétrica 2.264                 2.039                     
Receita de transmissão 2.264                 2.039                     
Receita de concessão 9.673                 13.493                   
Receita de construção da infraestrutura da concessão 3.703                 15.997                   

Total receita bruta 15.640                31.529                   

(-) Deduções da receita bruta (a) (785)                   (578)                       

Total receita operacional líquida 14.855                30.951                   

2015 2014
IMPOSTOS:
PIS (80)                    (50)                    
COFINS (372)                  (226)                  
ENCARGOS SETORIAIS:
Quota para reserva global de reversão - RGR (218)                  (233)                  
Pesquisa e desenvolvimento - P&D (115)                  (69)                    
Total (785)                  (578)                  

2014

Custo / Despesas Ref.
Custos dos 

serviços
Despesas gerais 
e administrativas Total Total

Material (61)                     -                       (61)            (27)                    
Serviços de terceiros (1.354)                (379)                  (1.733)       (1.755)                
Taxa de fiscalização serviço energia elétrica–TFSEE (24)                     -                       (24)            (12)                    
Arrendamentos e aluguéis (4)                       (19)                    (23)            (28)                    
Tributos (20)                     -                       (20)            (33)                    
Provisões líquidas - PCLD -                        -                       -               (9)                      
Provisões líquidas - contingências -                        -                       -               (7)                      
Outros (126)                   (12)                    (138)          (107)                  
Total custos / despesas (1.589)                (410)                  (1.999)       (1.978)                

2015
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12. Custo de construção 

 
 

A ICPC 01 estabelece que o concessionário de energia elétrica deve registrar e mensurar a receita 
dos serviços prestado de acordo com os Pronunciamentos Técnicos CPC 17 – Contratos de 
Construção (serviços de construção ou melhoria) e CPC 30 – Receitas (serviços de operação – 
fornecimento de energia elétrica), mesmo quando regidos por um único contrato de concessão. A 
Companhia contabiliza receitas e custos relativos a serviços de construção ou melhoria da 
infraestrutura utilizada na prestação dos serviços de transmissão de energia elétrica. 

 
13. Resultado financeiro 

 

 
 
 

14. 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 2014
Receita de construção da infraestrutura da concessão 3.703                 15.997                   

Total custos 3.703                 15.997                   

2015 2014
Receitas Financeira
Renda de aplicações financeiras 963           435                   
Total 963           435                   

Despesas Financeira
Encargos de dívida (5.683)       (1.781)                
Outras despesas  financeiras (99)            (507)                  
Total (5.782)       (2.288)                

Resultado Financeiro Líquido (4.819)       (1.853)                
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        As principais condições relacionadas aos negócios de parte relacionadas estão descritas a 
seguir: 

 
(a) Cobrança autorizada pela ONS contra empresas relacionadas correspondente à RAP. 
(b) Cobrança referente ao contrato de prestação de serviço de operação e manutenção das usinas. 
 
Em 31 de dezembro de 2015 e 2014 não houve remuneração dos administradores da Companhia. 

 
15. Gestão de risco financeiro 
 
Considerações gerais e de políticas financeiras 
 
A administração dos riscos financeiros da Companhia segue o proposto na Política Financeira do 
Grupo que foi aprovada pelo Conselho de Administração da sua controladora. Dentre os objetivos 
dispostos na Política estão: financiamento dos investimentos da Companhia com Bancos de Fomento, 
alongamento de prazos, desconcentração de vencimentos e diversificação de instrumentos 
financeiros. A Companhia ainda monitora seus riscos através de uma gestão de controles internos 
que tem como objetivo o acompanhamento contínuo das operações contratadas, proporcionando 
maior controle das operações realizadas. 
 

2015

Resultado Circulante
Não 

circulante Total Circulante
Não 

circulante Total

NEOENERGIA S.A -               -               -               -               19.384          -               19.384          
COELBA 8.590            806              -               806              -               -               -               
CELPE 19                2                  10                12                -               -               -               
COSERN 1.074            295              -               295              -               -               -               
ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. 4                  -               16                16                -               -               -               
TERMOPERNAMBUCO S/A 6                  1                  -               1                  -               -               -               
NEOENERGIA OPERACAO E MANUTENCAO S.A (1.102)           -               -               -               349              -               349              

ENERGÉTICA ÁGUAS DA PEDRA 6                  -               -               -               -               -               -               

8.597            1.104            26                1.130            19.733          -               19.733          

2015
Ativo Passivo

Ref. Resultado Circulante
Não 

circulante Total Circulante
Não 

circulante Total

Receita 9.698            -               -               -               -               -               -               
Disponibilização do sistema de transmissão 9.698            -               -               -               -               -               -                                  

Despesa (1.101)           -               -               -               -               -               -               
Serviços de terceiros (b) (1.101)           -               -               -               -               -               -               

Ativo -               1.104            26                1.130            -               -               -               
Títulos e valores mobiliários -               -               26                26                -               -               -               
Contas a receber de clientes e outros (a) -               1.104            -               1.104            -               -               -               

-               
Passivo -               -               -               -               19.733          -               19.733          
Fornecedores (a) -               -               -               -               349              -               349              
Dividendos e juros sobre capital proprio -               -               -               -               19.384          -               19.384                                                       
Em 31/12/2015 8.597            1.104            26                1.130            19.733          -               19.733          

Em 31/12/2014 4.171            722              9                  731              13.700          -               13.700          

31/12/2015
Ativo Passivo
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Com relação às aplicações financeiras, a Companhia segue a Política de Crédito do Grupo 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 
 
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. 
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. 

 
• Títulos e valores mobiliários - representam os fundos restritos compostos por papéis com prazo 

para resgate acima de 90 dias, considerados como mantidos para negociação e classificados 
como mensurados a valor justo por meio do resultado. 

 
• Concessão do Serviço Público (Ativo Financeiro) - Recebíveis de Transmissão - composto pelos 

recebíveis garantidos por contrato junto ao poder concedente pela construção dos ativos de 
transmissão disponibilizados ao Sistema Interligado Nacional - SIN. Estão mensurados pelo 
custo amortizado dado pela projeção dos fluxos de caixa contratual descontado pela taxa de 
retorno do projeto. 

 
• Fornecedores - decorrem diretamente das operações da Companhia e são classificados como 

passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado. 
 
• Empréstimos e financiamentos - contratados em moeda nacional e classificados como passivos 

financeiros não mensurados ao valor justo, e estão mensurados pelo custo amortizado, refletindo 
seus valores contratuais, e atualizados pela taxa efetiva de juros da operação. Os valores justos 
destes empréstimos são equivalentes aos seus valores contábeis. Trata-se de instrumentos 
financeiros com características oriundas de fontes de financiamento específicas para 
financiamento de investimentos em distribuição de energia, com custos subsidiados, atrelados à 
TJLP - Taxa de Juros do Longo Prazo ou com taxas prefixadas, e do capital de giro da 
Companhia, com custos atrelados à CDI - Certificado de Depósito Interbancário. 
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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 aplicados em fundos 
restritos, dessa forma o valor justo está refletido no valor da cota do fundo. 
 
A mensuração contábil da indenização e dos recebíveis decorrente da concessão é feita mediante a 
aplicação de critérios regulatórios contratuais e legais já descritos na Nota 7. Para esses ativos não 
existe mercado ativo, e uma vez que todas as características contratuais estão refletidas nos valores 
contabilizados, a Companhia entende que o valor contábil registrado reflete os seus valores justos. 

 
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: 
 
• Nível 1 - Preços negociados (sem ajustes) em mercados ativos para ativos idênticos ou passivos. 
 

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

Empréstimos e recebíveis 1.325            1.325            1.052            1.052            
Contas a receber de clientes e outros 1.325            1.325            1.052            1.052            

Mensurados pelo valor justo por meio do resultado 4.625            4.625            1.010            1.010            
Caixa e equivalentes de caixa 4.599            4.599            986              986              
Titulos e valores mobiliários 26                26                24                24                

Disponível para venda 124.308        124.308        120.941        120.941        
Concessão do Serviço Público - Indenização 124.308        124.308        120.941        120.941        

Passivo financeiros (Circulante / Não circulante)

Mensurado pelo custo amortizado 60.324          60.324          53.486          53.486          
Empréstimos e financiamentos 60.324          60.324          53.486          53.486          

2015 2014
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• 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). 

 
• 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 taxa de juros), risco de crédito e risco de liquidez. O programa de gestão de risco global do 
Grupo concentra-se na imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca minimizar potenciais 
efeitos adversos no desempenho financeiro do Grupo. 
 
• Ricos de mercado 
 
• Risco de taxa de juros 
 
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, que aumentem as despesas financeiras relativas 
a empréstimos e financiamentos captados no mercado, ou diminuam a receita financeira relativa às 
aplicações financeiras da Companhia. Ainda assim, a Companhia 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 possuía, em 31 de dezembro de 2015, aplicações financeiras atreladas ao CDI. A 
análise de sensibilidade demonstra os impactos no resultado da Companhia de uma possível 
mudança nas taxas de juros, mantendo-se todas as outras variáveis constantes. 

  

Nível 1 Nível 2 Total

Ativos
Mantidos para negociação

Caixa e equivalentes de caixa 4.558          41              4.599          
Títulos e valores mobiliários -                 26              26              

Passivos
Passivos financeiros

Mantidos para negociação
Empréstimos e Financiamentos -                 60.324        60.324        

2015
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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. 

 
• Riscos de liquidez 

 
O risco de liquidez é caracterizado pela possibilidade da Companhia não honrar com seus 
compromissos no vencimento. 
 
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, desconcentração de vencimentos e diversificação de instrumentos financeiros. 

 
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). As aplicações da 
Companhia são concentradas em fundos restritos para as empresas do Grupo, e têm como 
diretriz alocar ao máximo os recursos em ativos com liquidez diária. 
 
Em 31 de dezembro 2015 a Companhia mantinha um total de aplicações no curto prazo de R$ 
4.558 (R$ 978 em 31 de dezembro de 2014) em fundos restritos.  

 
 
A tabela abaixo demonstra o valor total dos fluxos de caixa das obrigações da Companhia, com 
empréstimos, financiamentos e fornecedores, por faixa de vencimento, correspondente ao 
período remanescente contratual. 

 

 
 

  

ATIVOS FINANCEIROS
   Aplicações financeiras em CDI CDI Queda do CDI 13,2%         4.584             145             110           74 

PASSIVOS FINANCEIROS
   Empréstimos e Financiamentos 
   Dívidas em CDI CDI Alta do CDI 13,2%       25.597             826          1.021      1.212 

Cenário 
Provável Cenário (II) Cenário 

(III)Operação Indexador Risco Taxa no 
período Saldo

Valor 
Contábil

Fluxo de caixa 
contratual total 2016 2017 2018 2019 2020

Acima 
de 5 anos

Passivos financeiros não derivativos:
Empréstimos e financimentos 60.324    73.023                14.743          15.599          16.650          14.697          7.370            3.965            

31/12/2015
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• 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.  
 
Para os ativos financeiros oriundos da atividade das Transmissoras, há políticas de cobrança e 
mitigação dos riscos de crédito de seus participantes, além disso, a Companhia mantém 
contratos de fornecimentos de energia com empresas sólidas, sendo seu principal cliente uma 
empresa relacionada. 
 
A seguir, 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. 
 
 

 
 

16. Seguros 
 
A Companhia tem a política de manter cobertura de seguros em montante adequado para cobrir 
possíveis riscos com sinistros, segundo a avaliação da Administração. 
 
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. 
 

2015 2014
Mensurados pelo valor justo por meio do resultado
     Caixa e depósitos bancários à vista 40                    8                     
     Títulos e valores mobiliários 26                    24                    
Empréstimos e recebíveis
     Contas a receber de clientes e outros 1.334               1.061               

1.400               1.093               
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