
Demonstrações Financeiras

Companhia Hidrelétrica Teles Pires S.A.
31 de dezembro de 2015
com Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações
financeiras



Companhia Hidrelétrica Teles Pires S.A.

Demonstrações Financeiras

31 de dezembro de 2015

Índice

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras .................................. 1

Demonstrações financeiras auditadas

Balanços patrimoniais ..................................................................................................................... 3
Demonstrações dos resultados ....................................................................................................... 5
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido ...................................................................... 6
Demonstrações dos resultados abrangentes  ................................................................................. 7
Demonstração dos fluxos de caixa .................................................................................................. 8
Notas explicativas às demonstrações financeiras ........................................................................... 9



Centro Empresarial PB 370
Praia de Botafogo, 370
5º ao 8º andares - Botafogo
22250-040 - Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Tel:  (5521) 3263-7000
Fax: (5521) 3263-7003
ey.com.br

Uma empresa-membro da Ernst & Young Global Limited

1

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações
financeiras

Aos
Administradores e Acionistas
Companhia Hidrelétrica Teles Pires S.A.
Rio de Janeiro - RJ

Examinamos as demonstrações financeiras da Companhia Hidrelétrica Teles Pires 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, assim
como pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a
elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro.

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.
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Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar
nossa opinião.

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 Companhia Hidrelétrica
Teles Pires 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 ressalvas foi emitida em 6 de março de 2015, com ênfase relativa à dependência de
suporte financeiro dos acionistas da Companhia, e da entrada em operação e realização dos
planos de negócios para recuperação dos seus ativos.

Rio de Janeiro, 14 de março de 2016.

ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP015199/O-6-F-RJ

Roberto Cesar Andrade dos Santos
Contador CRC-1RJ093771/O-9
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Companhia Hidrelétrica Teles Pires S.A.

Balanços patrimoniais
31 de dezembro de 2015 e 2014
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Nota 2015 2014
Ativo
Circulante
Caixa e equivalente de caixa 3 38.198 67
Títulos e valores mobiliários 4        1.889 12.296
Contas a receber de clientes 5 79.660             -
Despesas pagas antecipadamente 12 548
Impostos a recuperar 6 36.523 10.918
Outras ativos circulantes 1.679 4.679

157.961 28.508
Não circulante
Ativo Fiscal Diferido 7 79.694 18.383
Títulos e valores mobiliários 4 35.730             -
Imobilizado 8 4.752.591 4.438.778
Intangível 9 143.272 109.991

5.011.287 4.567.152

Total do ativo 5.169.248 4.595.661
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Companhia Hidrelétrica Teles Pires S.A.

Balanços patrimoniais
31 de dezembro de 2015 e 2014
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Nota 2015 2014
Passivo
Circulante
Fornecedores 10 79.607 101.816
Impostos a recolher 11 32.590 2.494
Taxas regulamentares 12 3.993             -
Uso de bem público 14 7.666 2.778
Obrigações de meio ambiente 24 65.857 85.491
Empréstimos e financiamentos 13 144.463 22.999
Outros passivos circulantes        1.693 663

335.869 216.241
Não Circulante
Obrigações de meio ambiente 24 54.223             -
Uso do bem público 14 141.193 107.213
Empréstimos e financiamentos 13 2.620.919 2.540.614

2.816.335 2.647.827

Patrimônio líquido
Capital social 15 2.171.740 1.767.275
Prejuízos acumulados (154.696) (35.682)

2.017.044 1.731.593

Total passivo e patrimônio líquido 5.169.248 4.595.661

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Companhia Hidrelétrica Teles Pires S.A.

Demonstrações dos resultados
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Nota 2015 2014

Receita operacional líquida 16     395.738  -
Custos operacionais 17   (438.880)  -
Prejuízo bruto     (43.142)  -
Despesas gerais e administrativas 18     (28.607)     (17.647)
Prejuízo operacional   (71.749)     (17.647)
Despesas financeiras, líquidas 19   (108.575)          (691)
Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social   (180.324)     (18.338)
Imposto de renda e contribuição social diferidos 7      61.310      18.383
Lucro líquido (prejuízo) do exercício   (119.014)             45

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Companhia Hidrelétrica Teles Pires S.A.

Demonstrações das mutações no patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Capital
social

Capital
a integralizar

Prejuízos
acumulados Total

Em 31 de dezembro de 2013 1.767.275 - (35.727) 1.731.548

Lucro líquido do exercício - - 45 45

Em 31 de dezembro de 2014 1.767.275 - (35.682) 1.731.593

   Capital integralizado (nota 15) 404.465 - - 404.465
   Subscrição de capital (nota 15) 186.259 (186.259) - -
   Prejuízo do exercício - (119.014) (119.014)

Em 31 de dezembro de 2015 2.357.999 (186.259) (154.696) 2.017.044

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Companhia Hidrelétrica Teles Pires S.A.
Demonstrações dos resultados abrangentes
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

2015 2014

Lucro líquido (prejuízo) do exercício (119.014) 45

Total do resultado abrangente (119.014) 45

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Companhia Hidrelétrica Teles Pires S.A.
Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

2015 2014
Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social (180.324) (18.338)
Ajustes para conciliar o prejuízo ao caixa oriundo das atividades operacionais

Depreciação e amortização 94.387 16
Provisão de juros sobre UBP 9.035 -
Provisão de juros sobre empréstimos 105.098 -

28.196 (18.322)
(Aumento) Redução nos ativos operacionais

Despesas pagas antecipadamente 536 536
Impostos a recuperar (25.605) 23.145
Contas a receber de clientes (79.660) -
Outras contas a receber 3.000 (3.531)

(101.729) 20.150
Aumento (Redução) nos passivos operacionais

Fornecedores (42.774) (26.738)
Impostos a recolher 30.096 (108)
Obrigações de ressarcimento - (1.889)
Obrigações com meio ambiente 6.170 (127.944)
Encargos de dívida (60.662) -
Pagamento de UBP (6.588)
Taxas Regulamentares 3.993 -
Outras contas a pagar 1.028 (8.227)

(68.737) (164.906)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais (142.270) (163.079)
Fluxo de caixa das atividades de Investimento

Títulos e valores mobiliários (25.323) 34.357
Aquisição de imobilizado (246.171) (1.193.999)

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (271.494) (1.159.642)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento

Integralização de capital 404.465 -
Captação de empréstimos 47.430 641.627

Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento 451.895 641.627

Aumento do caixa e equivalentes de caixa 38.131 (681.094)

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 67 681.161
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 38.198 67

Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa 38.131 (681.094)

Transações que não envolveram caixa
Uso do bem público 36.421 12.166
Capitalização de juros sobre empréstimos líquido de receitas
financeiras 109.904 147.427

Capitalização de obrigações de meio ambiente 28.419 85.491
Provisão de fornecedores 20.565 52.475

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Companhia Hidrelétrica Teles Pires S.A.

Notas explicativas às demonstrações financeiras.
31 de dezembro de 2015 e 2014
(Em milhares reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Informações gerais

A Companhia Hidrelétrica Teles Pires S.A. (doravante denominada "Companhia" ou
CHTP) com sede na cidade do Rio de Janeiro - RJ, constituída em 4 de novembro de
2010, é uma sociedade anônima de capital fechado e tem como  objeto social a
exploração da Usina Hidrelétrica Teles Pires, com potência instalada de 1.820 MW, e seu
sistema de transmissão associado, localizado no Rio Teles Pires, nos Municípios de
Paranaíta, Estado do Mato Grosso e Jacareacanga, Estado do Pará, em consonância com
as regras emanadas no leilão do empreendimento, com seu contrato de concessão e
demais regras aplicáveis. As atividades da Companhia são regulamentadas
principalmente pela Agência Nacional de Energia Elétrica ("ANEEL").

Em 7 de junho de 2011, foi firmado o Contrato de Concessão de Uso do Bem Público para
geração de energia elétrica nº 02/2011 (doravante designado "Contrato de Concessão"),
entre a Companhia e o Poder Concedente, por intermédio do Ministério de Minas e
Energia, sob o regime de Produtor Independente de Energia Elétrica.

O prazo do Contrato de Concessão é de trinta e cinco anos a partir da data de sua
assinatura. No termo final, todos os bens e instalações vinculados à Hidrelétrica Teles
Pires S.A. passarão a integrar o patrimônio da União, mediante indenização das parcelas
dos investimentos posteriores ao projeto original da usina, e que ainda não estejam
amortizados ou depreciados, a ser apurado pelo Poder Concedente.

De acordo com o cronograma, a CHTP enviou ofícios para a ANEEL, solicitando o Apto
das Unidades Geradoras 01 (10 de janeiro), 02 (10 de março), 03 (30 de abril) e 04 (1º de
agosto), a primeira 4 meses antes do prazo contratual. Os aptos foram obtidos em 30 de
abril para as Unidades Geradoras 01, 02 e 03 e 06 de agosto para Unidade Geradora 04.

A linha de transmissão provisória, de responsabilidade da Matrinchã Transmissora de
Energia (TP Norte) S.A., foi liberada em outubro de 2015 e definitiva prevista para abril de
2016. Assim foi possível obter o reconhecimento de geração comercial da UG#1 em 06 de
novembro de 2015 e da UG#2 em 29 de dezembro de 2015.

As demais estão previstas para o primeiro trimestre de 2016.

Em 10 de fevereiro de 2015, foi assinado Termo de Compromisso entre a ANEEL e a
Companhia estabelecendo as condições e os prazos das obrigações de fornecimento de
energia elétrica por parte da UHE Teles Pires, previstas nos (CCEAR) assinados em
decorrência do Leilão de Energia n° 004/2010 (A-5/2010), para o período do atraso da
entrada em operação das instalações de transmissão objeto do Contrato de Concessão no
12/2012, de responsabilidade de terceiros e necessárias ao escoamento de energia a ser
produzida pela UHE Teles Pires.
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Notas explicativas às demonstrações financeiras
Em 31 de dezembro de 2015 e 2014
(Em milhares reais, exceto quando indicado de outra forma)
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Conforme Contrato de Concessão, o início de entrega da energia elétrica a ser produzida
pela Usina Hidrelétrica Teles Pires S.A. e comercializada pela Companhia ocorreu em maio
de 2015. A energia assegurada foi negociada na seguinte proporção:

· 85% no Ambiente de Contratação Regulado ("ACR") através de Contratos de
Comercialização de Energia no Ambiente Regulado ("CCEAR"), ao preço de R$58,36
por MW/h referenciado em dezembro de 2010, atualizado anualmente pela variação do
Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA. Tais contratos consideram-se
atendidos uma vez que a Companhia apresentou lastro.

· 15% serão destinados à comercialização no Ambiente de Contratação Livre ("ACL").
Tais contratos estão sendo atendidos através de compra de energia no mercado livre
com a celebração de contratos bilaterais.

A Companhia seguiu incorrendo em gastos relacionados com a implantação do
aproveitamento hidroelétrico, os quais de acordo com as projeções financeiras deverão ser
absorvidos pelas receitas futuras das operações. A depreciação dos ativos imobilizado e
intangível constituídos pelos referidos gastos e prontos para a operação, iniciou-se em maio
de 2015.

A Companhia apresenta prejuízos acumulados de R$ 154.696, sendo R$ 119.014
referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015, e capital circulante líquido
negativo de R$ 177.908. A Companhia prevê que em 2016 a geração de caixa adicional
será suficiente para equalizar o CCL negativo. A companhia ainda entende que continuará a
contar com o suporte financeiro dos acionistas, caso necessário.

A Administração evidencia todas as informações relevantes das demonstrações financeiras,
as quais correspondem àquelas utilizadas por ela na sua gestão.

A administração aprovou a emissão das Demonstrações Financeiras em 14 de março de
2016.

1.1. Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura - REIDI
junto às Autoridades Governamentais competentes.

A Companhia, por ter projetos aprovados de construção de infraestrutura no setor de
energia, obteve a habilitação para operar no Regime de Incentivos para o
Desenvolvimento da Infraestrutura - REIDI (instituído pela Lei nº 11.488/2007) junto as
Autoridades Governamentais competentes, que concede o benefício fiscal da
suspensão da Contribuição para o Programa de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público PIS/PASEP e Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - COFINS (mercado interno e importação) na aquisição de bens ou
materiais de construção de obras de infraestrutura que serão convertidas ao ativo
imobilizado, a alíquota zero, conforme publicação do Diário Oficial em 17 de
novembro de 2011.

1.2. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)

A Companhia foi beneficiada com diferimento do DIFAL, pelo Decreto 768 do Governo
do Estado do Mato Grosso, publicado no Diário Oficial do Estado de 14 de outubro de
2011.
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Notas explicativas às demonstrações financeiras
Em 31 de dezembro de 2015 e 2014
(Em milhares reais, exceto quando indicado de outra forma)
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2. Resumo das principais políticas contábeis

2.1. Base de Preparação

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: imposto de renda e contribuição social diferidos, perda por redução ao valor
recuperável de ativos financeiros, e provisões para riscos tributários, ambientais, cíveis 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.

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 os instrumentos financeiros de acordo com a finalidade para
qual foram adquiridos e determina a classificação no reconhecimento inicial, conforme
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.
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Notas explicativas às demonstrações financeiras
Em 31 de dezembro de 2015 e 2014
(Em milhares reais, exceto quando indicado de outra forma)
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b) Passivos financeiros

Os passivos financeiros da Companhia incluem contas a pagar a fornecedores,
empréstimos e financiamentos e outras contas a pagar. Os passivos financeiros são
inicialmente reconhecidos a valor justo e, no caso de empréstimos e financiamentos,
são mensurados subsequentemente 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. Impairment de ativos não financeiros

A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de
avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou
tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável.
Sendo tais evidências identificadas, e o valor contábil líquido exceder o valor
recuperável, é constituída provisão para desvalorização ajustando o valor contábil
líquido ao valor recuperável. Essas perdas serão lançadas ao resultado do exercício
quando identificadas.

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014, não foi identificada
necessidade de reconhecimento de perda por redução ao valor recuperável.

2.5. Taxas regulamentares

a) Pesquisa e desenvolvimento (P&D) - Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (FNDCT)

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.

b) Uso do bem público

Corresponde aos valores estabelecidos no contrato de concessão para exploração do
potencial de energia hidráulica a qual é registrado pelo valor das retribuições ao poder
concedente pelo aproveitamento do potencial hidrelétrico, descontada a valor presente
a taxa implícita do projeto.

c) Compensação financeira pela utilização dos recursos hídricos (CFURH)

Corresponde a 6,75% que as concessionárias e empresas autorizadas a produzir
energia por geração hidrelétrica pagam pela utilização de recursos hídricos, calculado
de acordo com o valor da energia produzida.
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Notas explicativas às demonstrações financeiras
Em 31 de dezembro de 2015 e 2014
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2.6. Normas e interpretações 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.
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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 atendem 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 às 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

Descrição 2015 2014

Caixa e depósitos bancários à vista 39 67
Aplicações financeiras de liquidez imediata:
     Fundo de investimento - BB Polo (a) 38.159 -

38.198 67

(a) Os títulos apresentados na rubrica compõem a carteira de fundo mantido pela acionista
Neoenergia S.A.

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.

4. Títulos e valores mobiliários

2015 2014

Circulante
Bradesco FIC – Referenciado (a) 257
Conta caução (b) 1.632 1.401
Fundo de investimento - BB Polo (c)           - 10.895

1.889 12.296
Não Circulante

Fundo de investimento - BB Polo (c) 35.730           -
35.730           -

Total de Títulos e Valores Mobiliários 37.619 12.296

(a) A aplicação financeira do Bradesco refere-se a fundos referenciados DI.
(b) O valor registrado na conta caução é referente ao resíduo do depósito em garantia inicialmente

de R$10.000, feito no início da obra para garantir o P36 - Programa da Apoio aos Municípios.
(c) Consiste na reserva para garantia do serviço da dívida junto ao BNDES.

.



Companhia Hidrelétrica Teles Pires S.A.

Notas explicativas às demonstrações financeiras
Em 31 de dezembro de 2015 e 2014
(Em milhares reais, exceto quando indicado de outra forma)

16

5. Contas a receber de clientes

Fornecimento 2015 2014

Mercado Livre 9.608 -
Mercado Regulado 70.052 -

79.660 -

No mês de abril de 2015 a Companhia iniciou seu faturamento referente ao mercado livre e
em maio de 2015 iniciou o faturamento no mercado regulado para atender ao compromisso
de venda assegurada, conforme contrato de concessão.

O faturamento é feito considerando a quantidade de KW e preço estabelecidos nos
contratos. Os contratos são atualizados anualmente com base na variação da SELIC.

6. Impostos e contribuições a recuperar

2015 2014
Circulante
Programa de integração social – PIS       (a) 5.599 -
Contribuição para o financiamento da seguridade social – COFINS (a) 25.791 -
Imposto de Renda - IR 5.133 10.918

36.523 10.918

(a) A Companhia reconheceu em 2015 os devidos créditos do Pis e da Cofins incidentes
sobre a compra de energia realizada no Mercado de Curto de Prazo e o pagamento da
TUST – Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão.

7. Impostos e contribuições sociais diferidos

O imposto de renda e a contribuição social diferidos são calculados sobre os prejuízos
fiscais de imposto de renda, a base negativa de contribuição social e as correspondentes
diferenças temporárias entre as bases de cálculo do imposto sobre ativos e passivos e os
valores contábeis das informações contábeis. As alíquotas desses impostos, definidas
atualmente para determinação dos tributos diferidos, são de 25% para o imposto de renda
e de 9% para a contribuição social. Os saldos contabilizados no ativo são R$58.598
(R$13.517 em 31 de dezembro de 2014) de IR e R$21.096 (R$4.866 em 31 de dezembro
de 2014) referente a CSLL.

Estudos técnicos de viabilidade apreciados e aprovados pela Administração indicam a
plena recuperação dos valores de impostos diferidos reconhecidos como definido pelo
técnico CPC 32 (R3) - Tributos sobre o lucro. Esses valores correspondem às melhores
estimativas da Administração sobre a evolução futura da Companhia e do mercado que a
mesma opera. O valor contábil do ativo fiscal diferido é revisado periodicamente e as
projeções são revisadas anualmente, sendo que, caso haja fatores relevantes que
venham a modificar as projeções, as mesmas são revisadas durante o exercício pela
Companhia.
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Com base na estimativa de geração de lucros tributáveis futuros, a Companhia prevê
recuperar os créditos tributários a partir do exercício de 2019, conforme demonstrado
abaixo:

Anos Valor Nominal
2019 6.602
2020 6.086
2021 8.914
2022 8.637
2023 8.577
2024 8.883
2025 11.162
2026 20.833

79.694

Ressaltando que projeções apresentadas acima, não são indicações de lucro em
exercícios sociais futuros.

8. Imobilizado

Registrado ao custo de aquisição, formação ou construção. As depreciações são
computadas pelo método linear, de acordo com a vida útil estimada dos bens, conforme as
taxas anuais para o imobilizado em uso descritas abaixo:

Taxa anual
de

Depreciação
% 2015 2014

Administração
Móveis e utensílios 10 173 173
Equipamentos de informática 20 198 197
Benfeitorias em propriedade de terceiros 5 283 283
Veículos 20 1.758 1.167
(-) Depreciação acumulada (193) (193)

2.219 1.627
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Taxa anual
de

Depreciação
% 2015 2014

Operacional
Gastos a ratear - 764.752
Engenharia de projetos 3,21 101.930 95.673
Edificações, obras civis e benfeitorias 3,21 2.923.230 2.136.544
Terrenos (a) 3,21 55.068 37.320
Máquinas e equipamentos 2,58 924.031 513.640
Adiantamentos a fornecedores (b) 774.551 836.463
Depósitos judiciais (c) 3,21 62.481 52.590
Moveis e utensílios 3,21 328 169
(-) Depreciação acumulada (91.247) -

4.750.372 4.437.151

4.752.591 4.438.778

(a) A amortização da conta de terrenos se deve ao fato dos terrenos, nos termos do CPC 27, serem classificados como um
ativo de vida útil definida, devido ao contrato de concessão da Companhia.
(b)  Referem-se aos valores adiantados decorrente do contrato firmado com o Consórcio Construtor Teles Pires.
(c) Referente aos depósitos judicias de disputa com relação a terrenos desapropriados.

Movimentação do imobilizado no período findo em 31 de dezembro de 2015:

Administração 2014 Adições 2015

Móveis e utensílios 173 - 173
Equipamentos de informática 197 1 198
Benfeitorias em propriedade de terceiros 283 - 283
Veículos 1.167 591 1.758
(-) Depreciação acumulada (193) - (193)

1.627 592 2.219

Operacional 2014 Adições Transferência 2015

Gastos a ratear 764.752 148.240 (912.992)           -
Engenharia de projetos 95.673 6.257 101.930
Edificações, obras civis e benfeitorias 2.136.544 92.975 693.711 2.923.230
Terrenos 37.320 17.748 55.068
Máquinas e equipamentos 513.640 118.143 292.248 924.031
Moveis e utensílios 169 159 328
Depósitos judiciais 52.590 9.891 62.481
Adiantamentos a fornecedores 836.463 11.055 (72.967) 774.551
(-) Depreciação acumulada           - (91.247) (91.247)

4.437.151 313.221                   - 4.750.372

Movimentação do imobilizado no exercício findo em 31 de dezembro e 2014:
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Administração
2013 Adições 2014

Móveis e utensílios 173 - 173
Equipamentos de informática 197 - 197
Benfeitorias em propriedade de terceiros 283 - 283
Veículos 1.081 86 1.167
(-)Depreciação acumulada (175) (18) (193)

1.559 68 1.627

Operacional 2013 Adições 2014

Gastos a ratear 326.367 438.385 764.752
Engenharia de projetos 75.197 20.476 95.673
Edificações, obras civis e benfeitorias 1.722.912 413.632 2.136.544
Terrenos 15.887 21.433 37.320
Máquinas e equipamentos 288.941 224.699 513.640
Moveis e utensílios 269 (100) 169
Depósitos judiciais 46.169 6.421 52.590
Adiantamentos a fornecedores 767.496 68.967 836.463

3.243.238 1.193.913 4.437.151

9. Intangível

Em 07 de junho de 2011, a Companhia celebrou o contrato de concessão de uso do bem
público, com o intuito de regular a exploração do potencial de energia hidráulica localizado
no Rio Teles Pires, nos municípios de Paranaíta, Estado de Mato Grosso, e Jacareacanga,
Estado do Pará. Como retribuição pela outorga da concessão, a Companhia está pagando
à União, ao longo do prazo de vigência de 35 anos e enquanto estiver na exploração do
aproveitamento hidrelétrico, parcelas mensais equivalentes a 1/12 (um doze avos) do
pagamento anual de R$ 5.515, a partir da operação comercial da 1º UG ou a do início da
entrega de energia objeto do CCEAR, o que ocorrer antes, até o 35º ano de concessão,
atualizado anualmente pelo IPCA.

Assim a Companhia contabilizou os registros do direito de uso de bem público, os quais
foram descontados ao custo médio ponderado de capital (“Weighted Average Cost Of
Capital - WACC”). O ativo intangível vem sendo amortizado, desde o Apto a Operar da 1º
UG, de forma linear ao longo da vida útil econômica da concessão, enquanto o passivo
atualizado ao valor presente, acrescido da taxa de desconto mais a inflação do período.
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Movimentação de UBP

Saldo em 31/12/2014 109.991

Atualização financeira 8.190
Revisão de premissas 28.231

Amortização (3.140)
Saldo em 31/12/2015 143.272

Com a entrada em operação e o início do pagamento dos valores referentes a Utilização de
Bem Público em 2015, a Companhia, efetuou a revisão das premissas aplicadas aos
cálculos, aumentando o seu intangível em contrapartida a provisão para uso do bem
público.

10. Fornecedores
2015 2014

Construtora Norberto Odebrecht S.A. - 30.613
NC Energia S.A. 4.104 -
Voith - 17.773
Alstom - 4.089
Aquisição de terras (a) 20.565 -
Provisões de gastos ambientais - 41.140
Encargos de uso da rede (b) 49.442 -
Outros 5.496 8.201

79.607 101.816

(a) Aquisição decorrente de obrigação vinculada a licenciamento ambiental;
(b) A linha de encargos de uso da rede é composta pela Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST)

11. Impostos a recolher

2015 2014

PIS sobre faturamento a recolher (a) 1.714 -
COFINS sobre faturamento a recolher (a) 7.833 -
ISS retido na fonte 378 1.801
ICMS Diferencial de alíquota (b) 21.733 38
Imposto de renda retido na fonte - IRRF 55 99
INSS retido na fonte 99 529
Outros 778 27
Total 32.590 2.494

(a) Aumento referente ao início do faturamento do ACR no mês de maio de 2015.
(b) Em 2015 a Companhia aderiu ao REFIS do estado do Pará, para pagar os débitos referentes a

compensação de DIFAL ocorrida nos exercícios de 2012 a 2014.
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12. Taxas regulamentares
O grupo de taxas regulamentares está composto como se segue:

(a) A Companhia reconheceu passivos relacionados a valores já faturados em tarifas (1% da Receita
Operacional Líquida), com o objetivo de serem aplicados nos Programas de P&D e do FNDCT,
atualizados mensalmente, a partir do 2º mês subsequente ao seu reconhecimento até o momento de
sua efetiva realização, com base na taxa SELIC, de acordo com a Resolução Normativa da Aneel nº
316/2008.

(b) A Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos (CFURH) é um percentual que as
concessionárias e empresas autorizadas a produzir energia por geração hidrelétrica pagam pela
utilização de recursos hídricos, calculado pelo valor da energia produzida.

13. Empréstimos

A Companhia assinou com o BNDES, em 27 de setembro de 2012, os instrumentos
denominados documentos de financiamento, sendo eles: (i) Contrato de penhor e outras
avenças; (ii) Contrato de cessão fiduciária de direito, administração de contas e outras
avenças; e (iii) Contratos de financiamento Direto, firmado com o BNDES no valor de
R$1.212.000, e de Repasse de recursos firmado com o Banco do Brasil no valor de
R$1.212.000, decorrentes da Dec. Nº Dir. 766/2012-BNDES, de 24 de julho de 2012, no
valor total de R$2.424.000.

Até 31 de dezembro de 2014 o montante de R$ R$2.347.540 havia sido liberado. Em 29 de
janeiro de 2015 houve liberação no valor de R$10.400, em 27 de abril de 2015 houve a
liberação de R$13.515, em 21 de maio de 2015 houve a liberação de R$13.515 e em 22 de
junho de 2015 houve a liberação de R$10.000 totalizando o valor de R$2.394.970.

O contrato foi assinado para pagamento em 240 meses, com carência para início de
pagamento em julho de 2015 e vencimento final do principal e juros em 2036.

Serão cobrados juros de 1,75% aa acima da TJLP para os valores liberados referentes ao
contrato de repasse, e 1,88% aa acima da TJLP para os valores referentes ao contrato
direto.

As garantias que asseguram o cumprimento integral das obrigações decorrentes do
contrato de financiamento ("garantias") estão consubstanciadas nos instrumentos
denominados documentos do financiamento, através de fianças proporcionais da
Neoenergia S.A. e das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás, nas razões de 51%
e 49% da dívida, respectivamente.
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Adicionalmente no contrato de financiamento estabeleceu os seguintes “covenants”:

a) Apurar anualmente o índice de Cobertura do Serviço da Dívida (ICSD) , calculado
conforme metodologia constante no contrato.

b) Manter, durante todo período do financiamento, índice de capitalização (Patrimônio
Líquido/Ativo Total) igual ou superior a 20% (vinte por cento). Em 31 de dezembro de 2015
o índice era de 39%.

O contrato de cessão estabelece que em caso de o ICSD ser inferior a 1,30, a Companhia
deverá, após a divulgação das demonstrações financeiras, dobrar os recursos aplicados
nas Contas Reservas do Serviço da Dívida, de forma a manter o montante equivalente a 6
vezes o valor da última prestação do serviço da dívida. O índice apurado foi de 0,32. Não
há previsão de vencimento antecipado em função da apuração do ICSD abaixo de 1,30.

Taxa anual
de juros 2014 Juros Captação Amortização 2015

BNDES repasse TJLP + 1,75% 1.279.576 106.464 23.715 (30.148) 1.379.607
BNDES direto TJLP + 1,88% 1.284.037 108.537 23.715 (30.514) 1.385.775

2.563.613 215.001 47.430 (60.662) 2.765.382

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

Moeda nacional
Passivo Não

circulante circulante Total

Saldos em 31 de dezembro de 2013 - 1.921.986 1.921.986

Ingressos - 494.200 494.200
Transferência para o passivo circulante 22.999 (22.999) -
Encargos - 147.427 147.427
Saldo em 31 de dezembro de 2014 22.999 2.540.614 2.563.613
Ingressos - 47.430 47.430
Amortização (60.662) - (60.662)
Transferência para o passivo circulante 182.126 (182.126) -
Encargos (a) - 215.001 215.001
Saldo em 31 de dezembro de 2015 144.463 2.620.919 2.765.382

(a) Como parte da usina está em construção R$ 109.903 foram capitalizados no imobilizado e R$ 105.098
foram reconhecidos no resultado.
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Em 31 de dezembro de 2015 os saldos têm o seguinte cronograma de
vencimento:

Longo Prazo

2017 138.269
2018 138.269
2019 138.269
2020 138.269
2021 138.269
Acima de 2021 1.929.574
Total 2.620.919

14. Uso do Bem Público

A Companhia recolherá ao Poder Concedente pelo Uso do Bem Público, objeto do Contrato
de Concessão, parcelas mensais equivalentes a um doze avos do pagamento anual de
R$5.515.

O início do pagamento dar-se-á a partir da entrada em operação comercial da primeira
unidade geradora, atestada pela ANEEL, ou a partir do início da entrega da energia objeto
de CCEAR, até o 35º ano da Concessão. Os pagamentos iniciaram no mês de junho de
2015 referente ao mês de maio de 2015.

O valor do pagamento pelo Uso do Bem Público será atualizado anualmente pela variação
do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA a partir do mês anterior à data do Leilão.

Buscando refletir adequadamente a outorga onerosa da concessão e a respectiva
obrigação perante o Poder Concedente, os valores das concessões foram registrados no
ativo intangível em contrapartida ao passivo.

Considerando que os valores contratuais estão a preços futuros, a Companhia procedeu ao
seu ajuste a valor presente com base em taxa de desconto de referência na data da
assunção da obrigação. A taxa de desconto utilizada foi de 8.47%a.a.

Durante a fase de construção, a atualização da obrigação em função de taxa de desconto e
da variação monetária foi capitalizada no ativo e, a partir do “apto” da 1ª Unidade Geradora,
reconhecida no resultado.
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Mutação

Saldo em 31 de dezembro de 2014 109.991

Atualização monetária e ajuste a valor presente 45.456
Pagamentos (6.588)

Saldo em 31 de dezembro de 2015 148.859

Vencimentos
2016 7.666
2017 em diante 141.193

148.859

15. Capital social

Em 31 de dezembro de 2015, o capital social da Companhia subscrito é composto por
2.357.999 ações, ordinárias e sem valor nominal.

Em reunião extraordinária do Conselho de Administração realizada no dia 26 de maio de 2015
houve a aprovação do aumento do Capital no valor de R$ 250.244, com a emissão de 250.244
ações, que foram parcialmente integralizadas no valor de R$ 63.985.

No ano de 2015 foram integralizados R$ 404.465, desses R$ 400.124 pela Teles Pires
Participações S.A. e R$ 4.341 pela Odebrecht Energia do Brasil S.A.

A composição acionária da Companhia em 31 de dezembro de 2015 está apresentada
conforme abaixo descrito:

Quantidade Participação
Composição acionária de ações %

Teles Pires Participações S.A. 2.336.778 99,1
Odebrecht Energia do Brasil S.A. 21.221 0,9

2.357.999 100,0
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16. Receita líquida
2015 2014

Fornecimento de energia 439.795 -
Deduções da receita bruta
  (-) P&D (a) (4.264) -
  (-) PIS (7.099) -
  (-) COFINS (32.694) -
Receita operacional líquida 395.738 -

(a) Pesquisa e Desenvolvimento

Aplicar anualmente o montante mínimo de 1% de sua receita operacional líquida em pesquisa e
desenvolvimento do setor elétrico, nos termos da Lei nº 9.991/2000, alterada pela Lei nº 10.848/2004. A
Companhia deve apresentar à ANEEL, anualmente, um programa contendo ações e metas físicas e
financeiras, bem como a comprovação do cumprimento das obrigações junto ao Fundo Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT.

17. Custos operacionais

18. Despesas gerais e administrativas
2015 2014

Pessoal (9.592) (6.371)
Honorários da diretoria e conselhos (1.435) (1.570)
Material (1.446) -
Serviços de terceiros (11.055) (4.904)
Arrendamento e aluguéis (570) (519)
Tributos (836) (607)
Outros (3.673) (3.676)

Total das despesas gerais e administrativas (28.607) (17.647)
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19. Receita e despesas financeiras líquidas

2015 2014

Rendimentos de Aplicações Financeiras         9.842               -
Encargos da dívida   (105.098)               -
Atualização de UBP       (9.035)               -
Outras       (4.284)          (691)

  (108.575)          (691)

20. Partes relacionadas

Conforme apresentado na nota 4, a Companhia apresentava em 31 de dezembro de 2015,
aplicações financeiras composta por fundos de investimentos exclusivos, mantidos pela
acionista Neoenergia S.A.

A partir de abril de 2015 a Companhia teve 4 unidades geradoras consideradas pelo órgão
regulador, como aptas a operar, desta forma iniciou a comercialização da energia, tendo
adquirido energia dos acionistas para atender ao contrato de ACL e vendido energia conforme
contrato de concessão. Segue abaixo resumo das operações ocorridas no período:

Circulante

Partes relacionadas Natureza da operação 2015 2014

Ativo

NC Energia (Grupo Neoenergia) Fornecimento de energia 4.897 -
Furnas Centrais Elétricas Fornecimento de energia 2.356 -
Eletrosul Centrais Elétricas Fornecimento de energia 2.356 -
Cia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) Fornecimento de energia 9.151 -
Cia Energética de Pernambuco (Celpe) Fornecimento de energia 2.705 -
Cia Energética do Rio Grande do Norte
(Cosern)

Fornecimento de energia
561 -

22.026 -
Passivo

NC Energia (Grupo Neoenergia) Compra de energia 4.104 -

4.104 -

2015 2014

Resultado

Receita
NC Energia (Grupo Neoenergia) Fornecimento de energia       43.498               -
Furnas Centrais Elétricas Fornecimento de energia       20.894               -
Eletrosul Centrais Elétricas Fornecimento de energia       20.894               -
Cia Energética de Pernambuco (Celpe) Fornecimento de energia 19.974 -
Cia Energética do Rio Grande do Norte (Cosern) Fornecimento de energia 4.141 -
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Cia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) Fornecimento de energia 52.373 -

161.774 -
Custo/despesa

NC Energia (Grupo Neoenergia) Compra de energia 192.111

   192.111               -

Remuneração dos administradores

A remuneração destinada aos diretores e conselheiros da Companhia totalizou R$1.435 até 31
de dezembro de 2015 (R$ 1.570 em 31 de dezembro de 2014).

21. Gestão de risco financeiro

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) - Composto pelo reconhecimento das
indenizações previstas pela construção de ativos de geração que não foram
amortizados durante o período de concessão.

· Fornecedores - Decorrem diretamente das operações da Companhia e são
classificados como passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado.
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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:

2015 2014

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

Empréstimos e recebíveis 79.660 79.660 - -
Contas a receber de clientes 79.660 79.660 - -

Mensurados pelo valor justo por meio do
resultado 76.817 76.817 12.363 12.363

Caixa e equivalentes de caixa 38.198 38.198 67 67
Títulos e valores mobiliários 37.619 37.619 12.296 12.296

Passivo financeiros (Circulante / Não circulante)

Mensurado pelo custo amortizado      2.844.989 2.844.989 2.665.429 2.665.429
Fornecedores 79.607 79.607 101.816 101.816
Empréstimos e financiamentos 2.765.382 2.765.382 2.563.613 2.563.613

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.

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.

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.

· 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).
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Nível 1 Nível 2 Nível 3 TOTAL

Ativos financeiros
Mantidos para negociação - 75.817 - 75.817

Caixa e equivalentes de caixa 39 38.159 - 38.198
Títulos e valores mobiliários - 37.619 - 37.619

Passivos Financeiros
Mensurados pelo valor justo por meio do resultado            -  2.765.382            -  2.765.382

Empréstimos e Financiamentos  2.765.382  2.765.382

· 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 Companhia mantém operações com instrumentos financeiros basicamente relacionados a
aplicações financeiras em fundo exclusivo, classificados em caixa e equivalentes (Nota 3) e
títulos e valores mobiliários (Nota 4), as quais têm liquidez diária e são mantidas a valor de
mercado.

A administração desses instrumentos é efetuada por meio de estratégias operacionais e
controles internos visando assegurar liquidez, rentabilidade e segurança. A Companhia não
efetuou aplicações de caráter especulativo, em derivativos ou quaisquer outros ativos de risco
até 31 de dezembro de 2015. As transações financeiras ocorridas entre ativos e passivos usuais
são pertinentes às suas atividades econômicas.

22. Contingências

a) Ações cíveis

A Companhia é parte envolvida em processos legais, com natureza de Ação Cível
Pública (ACP) no que tange a parte ambiental do empreendimento. Tais processos têm
prognóstico de perda possível, segundo avaliação da administração suportada pelos
seus consultores jurídicos externos, com valor total estimado de R$ 64.400. Além
dessas, existem outras ações, referente a desapropriações, constituição de servidão,
autos de infração, indenizatórias e ações de cobranças com expectativa de perda
provável de R$ 62.481 que estão registradas como ativo imobilizado. Adicionalmente, a
companhia possui um total estimado de R$ 10.975 em processos cíveis com
expectativa de perda possível.



Companhia Hidrelétrica Teles Pires S.A.

Notas explicativas às demonstrações financeiras
Em 31 de dezembro de 2015 e 2014
(Em milhares reais, exceto quando indicado de outra forma)

30

b) Ações Trabalhistas

Referem-se a ações movidas por empregados e ex-empregados, envolvendo a
cobrança de horas-extras, adicional de periculosidade, equiparação/
reenquadramento salarial, discussão sobre plano de cargos e salários e outras, e
também, ações movidas por ex-empregados de seus empreiteiros (responsabilidade
subsidiária e/ou solidária) envolvendo cobrança de parcelas indenizatórias e outras.
Um das ações foi movida pelo MPT contra a empresa que construiu o
empreendimento (VITISA) e a CHTP, onde o MPT alega descumprimento de normas
trabalhistas. A companhia possui R$ 1.407 em processos trabalhista com expectativa
de perda provável e um total estimado de R$ 4.598 em processos trabalhistas com
expectativa de perda possível.

c) Claims do Consórcio Construtor

Em 2011 foi assinado com o Consórcio Teles Pires - CCTP um contrato de turn-key
para a construção da UHE Teles Pires. Em 10/2012 a Companhia recebeu cartas
referentes a paralisações da obra cujos montantes foram de R$ 140,4 MM e acréscimo
de LT no montante de R$ 4,8MM, sendo que a Companhia reconheceu apenas o valor
de R$ 31,5MM e R$ 2,4MM, que foram aprovados pelo CA de CHTP e devidamente
pagos a CCTP.

Adicionalmente a CCTP encaminhou outras cartas para a CHTP relacionadas a pleitos
de falha geológica no montante de R$ 122,7MM e custos de RH no montante de R$
125,9MM oriundos de alegada alteração de projeto e atrasos da obra.  Esses valores
estão sendo avaliados por consultorias técnicas independentes.

A Administração da CHTP esclarece que os pleitos do CCTP estão sendo analisados e
não há até o momento, definição de valores e méritos que possam ser valorados para
pagamento aos citados pleitos.

Em 31 de dezembro de 2015, baseado no exposto acima e nas avaliações dos
consultores técnicos e jurídicos, a Companhia não realizou qualquer provisão contábil.
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23. Cobertura de 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:

Riscos Data da vigência
Importância

segurada Prêmio

13 de março de 2011
a

Garantia de fiel cumprimento  8 de janeiro de 2016 166.427 2.588

O contrato com o consórcio construtor tem a previsão da contratação de seguros para,
transportes de equipamentos, seguro de riscos de engenharia para obras civis e montagem,
seguro de responsabilidade civil, seguros para protegerem os funcionários, todos de
responsabilidade do consórcio e verificado pela administração do contrato e considerados
como suficientes para atender às operações. Dada a sua natureza não fazem parte do
escopo dos nossos auditores independentes.

24. Compromissos
Compromissos advindos do Contrato de Concessão
a) Garantia de fiel cumprimento

A garantia de fiel cumprimento das obrigações assumidas no Contrato de Concessão,
prestada pela Companhia conforme Edital de Leilão nº 04/2010-ANEEL, no montante
de R$166.427 (atendido através de seguro-garantia firmado com Tokio Marine Brasil
Seguradora S.A., cujo prêmio foi pago antecipadamente e deverá ser amortizado pelo
prazo de vigência da apólice), vigorará até três meses após o início da operação
comercial da última unidade geradora da Usina Hidrelétrica Teles Pires, podendo ser
substituída por novas garantias, de valor progressivamente menor, à medida que, de
acordo com a fiscalização da ANEEL, atingir os marcos descritos a seguir:

Percentual
Liberado

do montante

Março
inicial da
garantia

Conclusão das instalações das centrais de britagem e concretagem 20
Início da concretagem da casa de força 30
Início da operação comercial de primeira unidade geradora 40
Início da operação comercial de unidade geradora que
 integraliza 50% da potência total 85
Final do terceiro mês posterior ao início da operação
 comercial da última unidade geradora 100



Companhia Hidrelétrica Teles Pires S.A.

Notas explicativas às demonstrações financeiras
Em 31 de dezembro de 2015 e 2014
(Em milhares reais, exceto quando indicado de outra forma)

32

b) Obrigações de Meio Ambiente

As obrigações de meio ambiente são derivadas das condicionantes dos programas do
Projeto Básico Ambiental – PBA que é composto por programas socioambientais  que
tem o objetivo de mitigar e compensar os impactos potenciais e decorridos da
implantação do respectivo empreendimento. Este projeto básico ambiental faz parte
do processo de licenciamento ambiental para se obter as Licenças Prévias (LP) ,
Licenças de Instalação (LI) e Licenças de Operação (LO) que o empreendedor deve
aprovar, executar e acompanhar perante os órgãos licenciadores que no caso da
UHE TELES PIRES são o IBAMA e FUNAI.

No exercício de 2015 o saldo de R$ 65.857 (R$ 85.941 em 2014) está classificado no
passivo circulante da Companhia, enquanto R$ 54.223 no não circulante.
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