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Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras 
 
 
Aos 
Administradores e aos Acionistas da  
Geração C III S.A. 
Rio de Janeiro - RJ 
 
Examinamos as demonstrações financeiras da Geração C III 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 Geração C III 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 contendo ressalva 
referente à limitação de escopo do saldo de adiantamento a fornecedores e falta de atualização do saldo de 
retenção contratual foi emitida em 17 de dezembro 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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Bala Notas  2015 2014 
      
Ativo     
Circulante     

Caixa e equivalentes de caixa 3  11.787 2.716 
Contas a receber de clientes e demais contas a receber 4  8.468 6.520 
Despesas pagas antecipadamente 5  612          - 
Outros ativos circulantes   911 830 

      
Total do circulante   21.778 10.066 
      
Não circulante     

Despesas pagas antecipadamente 5  2.413 - 
Outros ativos não circulantes   122 122 
Investimentos 6  26.412 25.555 
Imobilizado  7  276.231 283.132 
Intangível 8  7.902 6.541 

      
Total do não circulante   313.080 315.350 
      
      
Total do ativo   334.858 325.416 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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   2015 2014 
      
Passivo     

Circulante     
Fornecedores 9  18.241 19.208 
Empréstimos e financiamentos 10  11.754 11.710 
Taxas regulamentares 11  227 492 
Dividendos e juros sobre capital próprio 12  49.656 46.101 
Concessão do serviço público (Uso do Bem Público) 13  1.322 1.220 
Outros passivos circulantes   983 1.739 

      
Total do circulante   82.183 80.470 
      
Não circulante     

Fornecedores 9  150 150 
Empréstimos e financiamentos 10  66.525 78.091 
Taxas regulamentares 11  573 88 
Concessão do serviço público (Uso do Bem Público) 13  9.537 8.674 
Outros passivos não circulantes   6.983 1.951 

Total do não circulante   83.768 88.954 
      
Patrimônio líquido 15    

Capital social    149.076 147.575 
Reservas de lucros   19.831 3.708 
Proposta de distribuição de dividendos adicional              - 4.709 

      
Total do patrimônio líquido   168.907 155.992 
      
Total do passivo e do patrimônio líquido   334.858 325.416 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Demonstração de resultado mensal e acumulado - r$ mil Notas  2015 2014 
     
Receita líquida  16  55.431 53.392 
Custos dos serviços   (28.982) (34.111) 

Custos com energia elétrica 17  (15.951) (21.723) 
Custos de operação 18  (13.031) (12.388) 

     
 Lucro bruto    26.449 19.281 
     
Despesas gerais e administrativas 18  (1.746) (2.853) 
Resultado de participações societárias   1.031 89 
     
 Lucro operacional    25.734 16.517 
     
Receitas financeiras 18  1.788 1.084 
Despesas financeiras 18  (10.181) (8.697) 
     
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social   17.341 8.904 
     
Imposto de renda e contribuição social   (2.372) (2.295) 

Corrente   (2.372) (6.660) 
Diferido    4.365 

     
 Lucro líquido do exercício    14.969 6.609 
     
Lucro do exercício por ação      
do capital - R$   0,10 0,04 
 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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 2015 2014 
     
Lucro líquido do exercício 14.969 6.609 
   
Resultado abrangente - - 
     
Total do resultado abrangente 14.969 6.609 
 
 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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   Reservas de lucros  Proposta de  

 
Capital 
social 

Reserva 
legal 

Reserva 
especial de 

dividendos não 
distribuídos 

Lucros 
(prejuízos) 

acumulados 

distribuição 
de 

dividendos 
adicionais Total 

        
Saldos em 31 de dezembro de 
2013 147.575 

 
3.378  - 10.838 161.791 

        
Aprovação da proposta de 

dividendos - - - - (10.838) (10.838) 
Lucro líquido do exercício - - -    6.609 - 6.609 
Destinações       

Reserva legal - 330 - (330) - - 
Reserva especial de dividendos 

não distribuídos - - 4.709 (6.279) - (1.570) 
        

Saldos em 31 de dezembro de 
2014 147.575 3.708 4.709 - - 155.992 

        
Aumento de Capital 1.501 - - - - 1.501 
Lucro líquido do exercício  - - - 14.969 - 14.969 
Destinações       

Reserva legal - 748 - (748) - - 
Dividendos mínimos obrigatórios - - - (3.555) - (3.555) 
Reserva especial de dividendos 

não distribuídos - - 10.666 (10.666) - - 
        

Saldos em 31 de dezembro de 
2015 149.076 4.456 15.375 - - 168.907 
 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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 2015 2014 
Fluxo de caixa operacional   

Lucro do exercício (antes dos impostos) 17.341 8.904 
   
Ajustes para conciliar o lucro ao caixa oriundo das atividades operacionais   

Depreciação e amortização 6.321 5.201 
Equivalência patrimonial (1.127) (448) 
Amortização de ágio, líquida 96 359 
Encargos de dívidas e atualizações monetárias  7.769 8.351 
Valor residual do ativo intangível/imobilizado baixado 583 780 

 30.983 23.147 
(Aumento) redução dos ativos operacionais   

Contas a receber de clientes e outros (1.948) (1.501) 
IR e CSLL a recuperar (203) 1.252 
Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL (8) 1 
Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio 174 433 
Despesas pagas antecipadamente (3.025) 87 
Outros ativos 73 (816) 

 (5.083) (544) 
Aumento (redução) dos passivos operacionais   

Fornecedores (967) 3.078 
Encargos de dívidas e swap pagos (6.893) (6.934) 
Taxas regulamentares 220 126 
Imposto de renda (IR) e contribuição social sobre lucro líquido (CSLL) 
pagos (1.649) (7.211) 
Impostos e Contribuições a recolher, exceto IR e CSLL (506) (1.608) 
Outros passivos 4.262 2.594 

 (5.533) (9.955) 
Caixa oriundo das atividades operacionais 20.367 12.648 
   
Atividades de investimento   

Aquisição de imobilizado - (4.072) 
Aquisição de intangível (1.364) - 

Utilização de caixa em atividades de investimento (1.364) (4.072) 
   
Atividades de financiamento   

Aumento de capital 1.501 - 
Amortização de empréstimos e financiamentos (11.433) (11.424) 
Pagamento de dividendos  - (2.000) 

Utilização de caixa em atividades de financiamentos (9.933) (13.424) 
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa 9.071 (4.848) 
   
Caixa e equivalentes no início do exercício 2.716 7.564 
Caixa e equivalentes no final do exercício 11.787 2.716 
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa 9.071 (4.848) 
   
 
 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
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1. Informações gerais 

 
A Geração CIII S.A. (“Geração CIII” ou “Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado, com sede 
no Rio de Janeiro,  controlada integralmente pela Neoenergia S.A., constituída em 31 de julho de 2006, que 
tem como propósito participar do Consórcio Empreendedor Corumbá III. A Companhia detém participação de 
60% no consórcio, onde também participam a Companhia Energética de Brasília (CEB) e a Companhia 
Energética de Goiás (CELG), através da Energética Corumbá III S.A., que detém os demais 40% no 
consórcio. 
 
As operações comerciais iniciaram em abril de 2009. A UHE Corumbá III tem capacidade instalada de 93,6 
MW. Sua energia assegurada é comercializada através de contrato firmado com a Companhia Energética de 
Brasília (CEB), com vigência até 2036. Essa energia irá suprir 10% da demanda de Brasília, ocupando um 
papel estratégico no país: em caso de problemas ou crise no abastecimento de energia, será a UHE Corumbá 
III a responsável por garantir o abastecimento dos 3 poderes federais no Distrito Federal. O contrato de 
concessão termina em 07 de novembro de 2036. 
 
A Companhia detém ainda participação de 15,58% no capital subscrito da Energética Corumbá III S.A.. 
 
A emissão dessas demonstrações financeiras foi autorizada pela Companhia em 31 de março de 2016, as 
quais estão expressas em milhares de reais. 
 
As demonstrações do Consórcio Empreendedor Corumbá III são apresentadas como segue: 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

2015 2014
Ativo 482.671      495.910 
Circulante 4.159          5.097     
Não Circulante 478.512      490.813 

Passivo 482.671      495.910 
Circulante 1.320          2.157     
Não Circulante 22.674        22.674   
Patrimônio Líquido 458.677      471.079 

Balanços Patrimoniais

2015 2014
Aportes Recebidos 12.629        13.204
Ressarcimento de despesas (16.254) (13.494)
Despesa de depreciação e amortização (10.202) (9.560)
Excesso das despesas operacionais sobre os aportes (13.827) (9.850)

Demonstrações de Resultado
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2. Resumo das principais políticas contábeis 
 
2.1. Base de apresentação 

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

 
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico, exceto quando o contrário 
estiver disposto em nota explicativa. 

 
A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis e também o 
exercício de julgamento por parte da Administração.  Áreas consideradas significativas e que requerem 
maior nível de julgamento e estão sujeitas a estimativas incluem: 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. 

 
 
 



Geração CIII S.A. 
 
Notas explicativas às demonstrações financeiras 
31 de dezembro de 2015 e 2014 
(Em milhares de reais) 

 

11 
 

 
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. Taxas regulamentares 

 
 
a) 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. 
 

b) 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. 

 
c) 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. 
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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 
(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. 
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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. 
 
 

2.6. Assuntos regulatórios 
 

Repactuação do Risco Hidrológico - Acordo GSF 
 

Em face da publicação da Lei nº 13.203, de 08 de dezembro de 2015, e da Resolução Normativa nº 684, 
de 11 de dezembro de 2015, que estabelecem as condições para a repactuação do risco hidrológico de 
geração de energia elétrica por agentes participantes do Mecanismo de Realocação de Energia – MRE, 
com o objetivo de buscar uma solução para condições hidrológicas adversas.  

 
A referida Lei prevê que o risco hidrológico suportado pelos agentes de geração de energia elétrica 
participantes do MRE poderá ser repactuado pelos geradores, desde que haja anuência da ANEEL, com 
efeitos retroativos a partir de 1º de janeiro de 2015, mediante contrapartida desses agentes. Para fins 
dessa anuência e em função do disposto na Lei, a ANEEL, por meio da Resolução Normativa nº 684, de 
11 de dezembro de 2015, efetuaram estabeleceu os critérios e as demais condições para a repactuação. 
Com base na Lei e na Resolução, os agentes de geração elegíveis e que observarem os critérios e 
condições definidos na Resolução, efetuaram a repactuação que dependeria da decisão da Administração 
das empresas, cabendo a ANEEL a conferência dos dados e homologação dos valores.   

 
Os agentes que optarem por repactuar o risco hidrológico, deverão protocolar o pedido na ANEEL até 25 
de janeiro de 2016, desistindo das ações judiciais em curso.  

 
Em 18 de dezembro de 2015 o Conselho de Administração da Neoenergia aprovou a proposta de 
repactuação do risco hidrológico para esta Companhia, optando pela classe de produto SP90, com prêmio 
de risco associado de R$ 1,25/MWh. Os valores antecipados no exercício de 2015, referente ao prêmio 
de risco, serão compensados com os prêmios devidos do período de Janeiro/16 a Novembro/36, bem 
como pela extensão da concessão em 100 dias.  
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Os termos da repactuação do risco hidrológico determinam que a Companhia deverá recolher 
mensalmente à CCRBT (Conta Centralizadora dos Recursos de Bandeiras Tarifárias) o resultado da 
multiplicação do montante mensal de garantia física da usina pelo valor unitário do prêmio de risco 
selecionado, referenciado à data base de janeiro de 2015. O ressarcimento do risco hidrológico verificado 
no ano de 2015, em específico, será compensado por meio da postergação do pagamento do prêmio de 
risco até o final do contrato de venda de energia no ambiente regulado (CCEAR). Considerando que o 
prazo para a compensação não é suficiente para a recuperação do valor antecipado, a ANEEL estendeu 
a concessão por um período suficiente para recuperar os montantes antecipados. 
 
Como condição de eficácia da repactuação prevista neste contrato, a Companhia renuncia, de modo 
irrevogável e irretratável, ao direito de discutir, na via administrativa, arbitral e judicial, suposta isenção ou 
mitigação de riscos hidrológicos relacionados ao MRE. 
 
 

2.7. 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.  

 
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 equivalente de caixa 
 

  2015  2014 
Caixa e depósitos bancários à vista                259             1.113  
Aplicações financeiras de liquidez imediata:      
     Fundos de investimento          11.528             1.603  
          11.787             2.716  

 
Caixa e equivalentes de caixa incluem caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras de curto 
prazo, os quais são registrados pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas 
dos balanços, que não excedem o seu valor justo ou de realização. 
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A carteira de aplicações financeiras é constituída, principalmente, por Fundos de Investimentos restritos 
(participação somente das empresas do Grupo Neoenergia). 
 
 
O Aumento é explicado pelo AFAC Neoenergia e Mútuo 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, 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. 

 
 

  Ref.  2015  2014 
       
Títulos a receber- Terceiros    (a)             8.260                 6.520  
Comercialização de energia na CCEE                 208                      -    
Total              8.468                 6.520  

 
 

(a) Valores a receber correspondentes ao fornecimento de energia elétrica referente o contrato de compra e 
venda de energia elétrica com a CEB Distribuição S.A. 

 
5. Despesas pagas antecipadamente 

 
Conforme mencionado na Nota 2.6, a Companhia efetuou a repactuação do risco hidrológico e reconheceu 
como despesa paga antecipadamente o montante de R$ 2.535, referente ao prêmio de seguro quitado no 
exercício de 2015, o qual será apropriado do resultado do exercício do período determinado e prazo 
remanescente da concessão. Além desse valor, também são apresentados R$ 490 referente a outras 
despesas antecipadas.  
 
6. Investimentos 
 
A Compahia possui investimento de 15,58% na Energética Corumbá III S.A., cuja atividade operacional 
corresponde a geração de energia elétrica. 
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Abaixo a apresentação resumida do balanço patrimonial da investida em 31 de dezembro de 2015 e 2014: 
 

  Balanços patrimoniais 
  2015  2014 
Ativo        230.966    234.127  
Circulante          10.451      11.889  
Não circulante       220.515    222.238  
     
Passivo        230.966    234.127  
Circulante          11.019      21.016  
Não circulante         64.298      61.717  
Patrimônio líquido       155.649    151.394  

 
Abaixo a apresentação resumida da demonstração do resultado da investida em 31 de dezembro de 2015 e 
2014: 
 

 
Demonstrações de 

resultado 

  2015  2014 

Receita Operacional Líquida   36.524   35.387 
Custo de Bens e Serviços Vendidos  (20.648)  (22.324) 
Resultado Bruto   15.876   13.063 
Receitas (despesas) operacionais    (3.230)  (1.974) 
Lucro antes do resultado financeiro e impostos   12.646   11.089 
Receitas (despesas) financeiras    (5.771)  (5.018) 
Lucro antes dos impostos     6.875   6.071 
Imposto de renda e contribuição social    (1.318)  (1.320) 

Lucro líquido do exercício.     5.557   4.751 

     
 
 

(a) Mutação dos investimentos  
 

  

 Saldos em 
31 de 

dezembro de 
2014 

 

 Equivalência 
patrimonial 

 

Amortização 
de ágio 

 

Dividendos e 
JSCP 

 Saldos em 
31 de 

dezembro de 
2015 

ENERGÉTICA CORUMBA III          23.562              1.127                    -               (174)          24.515  
ÁGIO            1.993                     -                (96)                   -             1.897  
TOTAL          25.555              1.127                (96)              (174)          26.412  

 
 
Em cumprimento ao ICPC 09, a Companhia vem realizando a amortização do ágio gerado, por tratar-se de 
ágio de prazo definido de direito de concessão cujo prazo de amortização é até novembro de 2036. 
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7. Imobilizado 
 
Por natureza, o valor do Ativo Imobilizado da Companhia é composto da seguinte forma:  

 

 
 

As taxas de depreciação utilizadas estão previstas na tabela XVI do Manual de Controle Patrimonial do 
Setor Elétrico – MCPSE e foram aprovadas pela Resolução Normativa nº 367/2009 de 2 de junho de 2009, 
atualizada posteriormente pela Resolução Normativa nº 474, de 7 de fevereiro de 2012 e nº 674 de 11 de 
agosto de 2015. 
 

A movimentação do imobilizado está demonstrada a seguir: 
 

 
 

 
De acordo com os artigos 63 e 64 do Decreto nº  41.019/57, os ativos de infraestrutura utilizados na geração, 
são vinculados a esses serviços, não podendo ser retirados, alienados, cedidos ou dados em garantia 

2014
Taxas anuais

médias ponderadas Depreciação
de depreciação amortização Valor Valor

(%) Custo acumulada Líquido Líquido
Em serviço
Terrenos 37.106           -           37.106      34.645      
Reservatórios, barragens e adutoras 2,30% 165.522         (19.337)     146.185    148.494    
Edificações, obras civis e benfeitorias 3,60% 17.429           (1.980)       15.449      15.154      
Máquinas e equipamentos 4,10% 59.083           (10.370)     48.713      50.959      
Móveis e utensílios 6,30% 129               (69)           60            157          

279.269         (31.756)     247.513    249.409    

Em curso
Terrenos 353               -           353          -           
Reservatórios, barragens e adutoras -                -           -              2.354       
Máquinas e equipamentos 27                 -           27            1              
Outros 28.338           -           28.338      31.368      

28.718           -           28.718      33.723      

Total 307.987         (31.756)     276.231    283.132    

2015

Depreciação Valor Valor
Custo acumulada líquido Custo líquido Total

Saldos em 273.962     (21.167)     252.795     32.120      32.120      284.915     

Adições -            -            -            4.072        4.072        4.072        
Baixas (1.334)       554           (780)          -            -               (780)          
Depreciação -            (5.075)       (5.075)       -            -               (5.075)       
Transferências 2.469        -            2.469        (2.469)       (2.469)       -               

Saldo em 31 de Dezembro de 2014 275.097     (25.688)     249.409     33.723      33.723      283.132     

Baixas (833)          231           (602)          -            -               (602)          
Depreciação -            (6.299)       (6.299)       -            -               (6.299)       
Transferências 5.005        -            5.005        (5.005)       (5.005)       -               

Saldo em 31 de Dezembro de 2015 279.269     (31.756)     247.513     28.718      28.718      276.231     

Em serviço Em curso
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hipotecária sem a prévia e expressa autorização do órgão regulador. Decorrido o prazo de vigência da 
concessão e de sua eventual prorrogação, os bens e instalações realizados para a geração independente de 
energia elétrica e vinculados a concessão passarão a integrar o patrimônio da União, mediante indenização 
dos investimentos realizados, conforme Contrato de Concessão Nº 126/2001 – MME-AHE Corumbá III de 07 
de novembro de 2001 com vigência de 35 anos.  
 
Todos os itens são depreciados conforme Resolução ANEEL 367/09 e atualizada pela Resolução ANEEL 
474/12. 
 
8. Intangível 

 
Compreende o direito de uso do bem público, faixas de servidões permanentes e software de 
manutenção de sistema. É avaliado ao custo de aquisição, deduzido da amortização acumulada e das 
perdas por redução ao valor recuperável, quando aplicável. 
 
Por natureza, o ativo intangível está constituído da seguinte forma: 
 
   2015  2014 
   Taxas anuais          
   médias ponderadas          
   de amortização    Amortização   Valor  Valor 
   (%)  Custo  acumulada   líquido  líquido 
Em serviço             
 Direito de uso da concessão    3,00%    8.470            (982)       7.488          6.050  
 Direito de uso de software    20,00%        87                -               87               -    
 Outros          327                -             327             491  
Total       8.884            (982)       7.902          6.541  

 
A movimentação do intangível é como segue:  
 

    Em serviço   Em curso     
        Amortização     Valor         Valor     
    Custo   acumulada     líquido   Custo     líquido   Total 

                              
Saldos em 31 de dezembro 
de 2013  

        
7.598               (931)   

        
6.667            -      

             
-   

        
6.667  

Amortizações  
             

-                 (126)   
          

(126)           -      
             

-   
          

(126) 
Saldo em 31 de dezembro 
de 2014  

        
7.598            (1.057)   

        
6.541              -    

             
-   

        
6.541  

               

Adições  
             

-                    -      
             

-         1.364    
      

1.364   
        

1.364  

Baixas  
           

(57)                 97    
            

40   
       

(21)   
          

(21)  
            

19  

Amortizações  
             

-                   (22)   
           

(22)           -                 -     
           

(22) 

Transferências - Outros  
        

1.343                  -      
        

1.343   
   

(1.343)   
     

(1.343)  
               

-  
Saldo em 31 de Dezembro 
de 2015  

        
8.884               (982)   

        
7.902              -    

             
-   

        
7.902  
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9. Fornecedores 
 

Fornecedores   2015  2014 
      
Energia elétrica:           4.272              766  
    Terceiros           3.775                   -  
    Partes relacionadas (nota 21)              497               766  
Encargos de uso da rede                26               169  
    Terceiros                26               169  
Retenção contratual   13.604  13.604 
    Consórcio Empreendedor Corumbá III   13.604  13.604 
Materiais e serviços        489      4.819  
    Terceiros        -     3.697  
    Partes relacionadas (nota 21)              489            1.122  
Total         18.391          19.358  
      
Circulante         18.241          19.208  
Não circulante              150               150  

 
 
10. Empréstimos e financiamentos    
 
 

    Taxa  Encargos  Principal  Total 
Composição da dívida  Ref.  efetiva  Circulante   Circulante  

Não 
circulante  2015 

 
2014 

                
                
BNDES  

(a) 
 TJLP + 

1,87% aa / 
8,06% 

 
       288           11.466          73.570   

       
85.324   

       
96.440  

  
 

  
       288           11.466          73.570   

       
85.324   

       
96.440  

                
                

Total  moeda  nacional    
  

      
       288             11.466           73.570    

       
85.324    

       
96.440  

                
                     
(-) Depósitos em 
garantia  

 
 

    
-   

 
-  

 
(7.045)  (7.045)  

 
(6.639) 

                
 
Total  

 
 

           
        288    

  
     11.466   

       
     66.525   

       
78.279   

       
89.801  

 
(a) O financiamento com o BNDES foi adquirido para a construção da Usina Hidrelétrica Corumbá sendo 

sua amortização em 168 parcelas mensais e sucessivas, no período de 15 de junho de 2009 até 15 
de maio de 2023. A remuneração é baseada na TJLP mais spread de 1,87% a.a.. Os juros durante 
a carência foram capitalizados, incorporando-se ao principal da dívida e será exigido junto com o 
mesmo. 
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Para a operação acima foram dadas garantias de receita própria, aval/fiança da Neoenergia S.A.. 
 

Os vencimentos das parcelas de longo prazo são como segue: 
 

  2015  2014 

 

 

Dívida 

 
Total 

líquido 

 

Dívida  
Total 

líquido 
2016  -  -  11.424  11.424 
2017        11.466         11.466         11.424         11.424  
2018        11.466         11.466         11.424         11.424  
2019        11.466         11.466         11.424         11.424  
2020        11.466         11.466         11.424         11.424  
2021        11.466         11.466         11.424         11.424  
Após 2021        16.240         16.240         16.186        16.186  
Total  obrigações        73.570         73.570         84.730         84.730  
         
(-) Garantias depósitos vinculados        (7.045)           (6.639) 
         
Total        66.525           78.091  

 
Segue quadro de movimentação dos empréstimos e financiamentos: 
 

  Passivo  Não   
  circulante  circulante  Total 
Saldos em 31 de dezembro de 2013        11.724         88.425        100.149  
   Encargos          6.920                  -           6.920  
   Transferências        11.424        (11.424)                 -  
   Amortizações e pagamentos de juros       (18.358)                 -        (18.358) 
  (-) Mov. depósitos em garantia                 -           1.090           1.090  

Saldo em 31 de Dezembro de 2014        11.710         78.091         89.801  

   Encargos          6.895                  -           6.895  

   Variação monetária                41              274              315  

   Transferências        11.434        (11.434)                 -  

   Amortizações e pagamentos de juros       (18.326)                 -        (18.326) 

  (-) Mov. depósitos em garantia 
 

               -             (406)            (406) 

Saldo em 31 de Dezembro de 2015        11.754         66.525         78.279  

 
 
Condições restritivas financeiras (covenants) 
 
 
Os contratos contêm cláusulas restritivas que requer a manutenção de índices financeiros com parâmetros 
preestabelecidos. Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014, a Companhia atingiu todos os 
índices requeridos contratualmente. 
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11. Taxas regulamentares  
 

  2015  2014 
Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT              39                 40  
Pesquisa e Desenvolvimento - P&D                581                318  

Taxa de Fiscalização Serviço Público de Energia Elétrica – TFSEE  
             

10                   9  
Compensação Financeira pela utilização de Recursos Hídricos - CFURH            150                193  
Ministério de Minas e Energia - MME              20                 20  

Total            800                580  
     
Circulante            227                492  
Não circulante            573                 88  

 
 
 
 
12. Dividendos  

 
Em reuniões do Conselho de Administração foram aprovadas as declarações de juros sobre capital e 
dividendos, da seguinte forma: 
 

 
      Valor por ação 

Deliberação  Provento  Valor deliberado  ON 
2015       
AGO de 23 de dezembro de 2015  Dividendos               1.570   0,0087941398 

 
 

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

    2015  2014 
       
Lucro líquido do exercício         14.969   6.609  
Absorção de prejuízo de exercícios anteriores  -  (1.680) 
Constituição de reserva legal (5%)  (748)  (359) 

Base de cálculo do dividendo (25%)         14.221          6.279  

Dividendos mínimos obrigatórios          3.555         1.570 
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A formação dos saldos de dividendos a pagar, é como segue: 
 
 

  
Saldo em 01 de janeiro de 2014   35.693  
Dividendos   
    Declarados   10.714  
    Propostos     1.694  
    Pagos no exercício    (2.000) 
Saldo em 31 de Dezembro de 2014   46.101  
    Declarados     3.555  
Saldo em 31 de Dezembro de 2015   49.656  

 
 
 
13. Uso do bem público 

 
A composição do saldo é como segue:  
 

 Ref  2015  2014 
Contrato de Concessão (a)       10.859          9.894  

Total         10.859          9.894  
       
Circulante           1.322          1.220  
Não circulante           9.537          8.674  

 
 
(a) Correspondem aos valores estabelecidos no contrato de concessão para exploração do potencial de 

energia hidráulica o qual é registrado pelo valor das retribuições ao poder concedente pelo 
aproveitamento do potencial hidrelétrico, descontada a valor presente a taxa implícita do projeto. 

 
 
14. Provisões passivas 
 
Em 31 de dezembro de 2015 a Companhia não constitui contingências passivas classificadas como perda 
provável. 
 
Contingências cíveis 

 
A Companhia possui R$ 57.430 em ações avaliadas com expectativa de perda possível referentes a: (a) 
Indenização por rescisão por inadimplemento do EPCista (CCCO) e todas as multas associadas, e (b) 
requerimento de procedimento arbitral que versa sobre o contrato nº 003/2003, para o fornecimento global de 
bens, serviços e equipamentos relativos à implantação da UHE Corumbá III.   
 
 
Contingências fiscais 
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A Companhia possui um total estimado de R$ 430 em ações tributária com expectativa de perda possível, 
referente à auto de infração lavrado em razão da suposta falta de anotação no livro registro de apuração 
o valor correspondente ao diferencial de alíquota incidente na operação de aquisição das mercadorias 
destinadas ao uso/consumo ou ativo imobilizado.  

 
Contingências trabalhistas 

 
A Companhia ainda possui reclamação trabalhista de ex funcionário decorrente de verbas trabalhistas 
indenizatórias no valor de R$ 854, com expectativa de perda possível, para o qual nenhuma provisão foi 
constituída. 

 
Resolução CNPE nº 03/2013 

 
As empresas de geração do Grupo Neoenergia, ajuizaram ações judiciais visando a suspensão dos efeitos 
da Resolução CNPE nº 03/2013, que instituiu, uma nova forma de rateio dos custos de despacho térmico 
adicional. Estes custos incorporam os chamados Encargos de Serviço do Sistema - ESS. Em 2013 foram 
concedidas liminares que impediram o rateio dos custos e em dezembro de 2014 houve sentença favorável, 
ratificando a liminar obtida, declarando, desta forma, a inexigibilidade do ESS. Baseados nos fatos e 
argumentos acima, os assessores jurídicos da Companhia classificam o risco de perda como possível, motivo 
pelo qual não se constitui provisão. O valor da contingência na Companhia é de R$ 1.672 em 31 de dezembro 
de 2015 (R$ 812 em 31 de dezembro de 2014). 
 
 
15. Patrimônio líquido 

 
Capital social 
 

Em 18 de junho de 2015, os acionistas aprovaram aumento de capital no montante de R$ 4.900 e em 24 de 
setembro de 2015 um aumento no montante de R$ 26.000 totalizando R$ 30.900 durante o ano de 2015. 
Sendo que desse total, o valor de R$ 1.501 foi integralizado em moeda corrente. Desta forma, o capital social 
subscrito da Companhia em 31 de dezembro de 2015 é de R$ 178.474 (2014 – R$ 147.575) e o capital 
integralizado corresponde a R$ 149.076 (2014 – R$ 147.575), representado por 149.076.000 em 2015 (2014 
– 147.575.000) ações ordinárias 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  de retenção de lucros 
 
Em 31 de dezembro de 2015 a Administração está propondo para aprovação em Assembleia dos Acionistas  
a retenção de lucros no montante de R$ 10.666, em conformidade com o artigo 196 da Lei nº 6.404/76, para 
viabilizar os programas de investimentos da Companhia, previstos em orçamento de capital a serem 
submetidos à aprovação dos acionistas. 
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16. Receita líquida 
 

  Ref.  2015  2014 

         
Fornecimento de energia  

(a)          57.396               54.946  
Receita de  Geração  

          57.396               54.946  
Câmara de Comercialização de Energia - CCEE  

               709                 1.020  
Total receita bruta  

          58.105               55.966  
       
       
(-) Deduções da receita bruta 

 (b)           (2.674)               (2.574) 
       

Total receita operacional líquida            55.431               53.392  
 
 
 
(a) Fornecimento de energia conforme contrato de venda exclusivo com a CEB Distribuição S.A. 
 
 
A composição do fornecimento de energia elétrica é a seguinte: 
 

  

 MWh (*)  R$ mil 
   2015  2014  2015  2014 
          

          

Suprimento       267.530       267.530         57.396         54.946  

 
(*) informação não auditada 
 
 
(b) Dedução da Receita Bruta 
 

    
  2015  2014 
IMPOSTOS:     
PIS            (378)              (364) 
COFINS         (1.743)           (1.679) 
Pesquisa e desenvolvimento - P&D            (553)              (531) 
Total          (2.674)           (2.574) 

 
 
17. Custos com energia elétrica 
 
 



Geração CIII S.A. 
 
Notas explicativas às demonstrações financeiras 
31 de dezembro de 2015 e 2014 
(Em milhares de reais) 

 

25 
 

    MWh (*)   R$  
    2015   2014   2015   2014 

Energia comparada para revenda                 
Energia adquirida no ambiente livre - ACL          11.854                   7.927               (4.420)                 (3.317) 
Energia curto prazo - MRE          90.361                 19.675               (1.235)                    (234) 
Energia curto prazo - PLD          38.151                 24.751               (9.248)               (17.231) 
Total   

     140.366  
  

             52.353  
            

(14.903) 
  

            (20.782) 
                 

Encargos de uso dos sistema de transmissão e 
distribuição 

  
  

  
  

  
  

  
  

Encargos de rede básica                      (1.048)                    (941) 
           
    

 
 

 
           

(15.951) 
 

            (21.723) 
(*) Informação não auditada. 
 

 
18. Custos e despesas operacionais 

 
Os custos e as despesas operacionais têm a seguinte composição por natureza de gasto: 

 
    2015  2014 

Custo / Despesas 

 

Ref  
Custos dos 

serviços   
Despesas gerais e 

administrativas  Total 

 

Total 
Pessoal  (a)                          -                      (646)         (646)                (791) 
Material                         (22)                       (13)           (35)                (137) 
Serviços de terceiros                    (5.423)                     (362)       (5.785)              (5.864) 
Taxa de fiscalização serviço energia elétrica–TFSEE                       (132)                          -          (132)                (108) 
Compensação Financeira Recursos Hídricos - CFRH                       (832)                          -          (832)              (1.269) 
Amortização                    (6.321)                          -        (6.321)              (5.201) 
Arrendamentos e aluguéis                         (76)                       (49)         (125)                  (49) 
Tributos                           (1)                        (6)             (7)                    (6) 
Outros                       (224)                     (670)         (894)              (1.816) 
 

Total custos / despesas 
 

 
                    

(13.031)                  (1.746)     (14.777)            (15.241) 

 
a) Custo e despesa de pessoal 

 
   2015  2014 
    Remunerações                    (420)                   (542) 
    Auxílio alimentação                      (73)                     (61) 
    Convênio assistencial e outros benefícios                      (34)                     (47) 
     Rescisões                          -                      (44) 
    Férias e 13º salário                      (51)                     (42) 
    Plano de saúde                      (68)                     (55) 
    Total                    (646)                  (791) 

 
 
19. Resultado financeiro 

 
 

Receita financeiras   2015  2014 
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Renda de aplicações financeiras           1.395          1.084 
Outras receitas  financeiras                393                    -  
Subtotal            1.788                1.084 

Despesa financeiras      
Encargos de dívida          (7.387)                (6.919) 
Variação monetária     (315)                        (20)   
Outras despesas financeiras           (2.479)                  (1.758) 
Subtotal             (10.181)                (8.697) 
      
Resultado Financeiro Líquido           (8.393)                 (7.613) 

 
20. 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: 
 

 
    
 

As principais condições relacionadas aos negócios entre partes relacionadas estão descritas a 
seguir: 
 

Por empresa

Resultado Circulante Total Circulante
Não 

circulante Total

NEOENERGIA S.A -               -               -               49.656          5.032            54.688          
CELPE -               40                40                -               -               -               
ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. -               62                62                -               1.951            1.951            
NEOENERGIA OPERACAO E MANUTENCAO S.A (4.055)           -               -               489              -               489              
NC ENERGIA S.A. (4.389)           -               -               497              -               497              

(8.444)           102              102              50.642          6.983            57.625          

Ref. Resultado Circulante Total Circulante
Não 

circulante Total

Despesa (8.444)           -               -               -               -               -               
Serviços de terceiros (a) (8.444)           -               -               -               -               -               

Ativo -               102              102              -               -               -               
Outros ativos -               102              102              -               -               -               

-               
Passivo -               -               -               50.642          6.983            57.625          
Fornecedores -               -               -               986              -               986              
Dividendos e juros sobre capital proprio (b) -               -               -               49.656          49.656          
Outros passivos -               -               -               -               6.983            6.983            -               -               -               
Em 31/12/2015 (8.444)           102              102              50.642          6.983            57.625          

Em 31/12/2014 (7.969)           97                159              46.419          1.951            48.370          

2015
Ativo Passivo

Ativo Passivo
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(a) Prestação de serviço de operação e manutenção na UHE Corumbá III. 
 
(b) Os  saldos relacionados, refere-se aos dividendos mínimos obrigatórios, bem como juros sobre capital 
próprio. 
 
Em 31 de dezembro de 2015 e 2014 não houve remuneração dos administradores na Companhia. 
 
21.  Gestão de Riscos Financeiros 

 
Considerações gerais e políticas 
 
A administração dos riscos financeiros da Companhia segue o proposto na Política Financeira do 
Grupo que foi aprovada pelo Conselho de Administração da holding. A Companhia 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. 
 
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 classificados como mensurados a valor justo por meio do resultado. 
 
• Contas a receber de clientes e outros - Decorrem diretamente das operações da Companhia, 

são classificados como empréstimos e recebíveis, e estão registrados pelos seus valores 
originais, sujeitos a provisão para perdas e ajuste a valor presente, quando aplicável. 

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

passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado. 
 

• Empréstimo e financiamentos - O principal propósito desse instrumento financeiro é gerar 
recursos para financiar os programas de expansão da Companhia e eventualmente gerenciar as 
necessidades de seus fluxos de caixa no curto prazo. 

 
Valor justo 
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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              

8.468               8.468               6.520               6.520  
Contas a receber de clientes e outros  

            8.468               8.468               6.520               6.520  
Mensurados pelo valor justo por meio do resultado            11.787             11.787               2.716               2.716  

Caixa e equivalentes de caixa  
          11.787             11.787               2.716               2.716  

Passivo financeiros (Circulante / Não circulante)  
        

Mensurado pelo custo amortizado            96.670             96.670           119.053            119.053  
Fornecedores  

          18.391             18.391             19.358              19.358  
Empréstimos e financiamentos  

          78.279             78.279             89.801              89.801  
Concessão do Serviço Público (Uso do Bem Público)   

                 -                      -                 9.894                9.894  
 

 
A Companhia entende que valor justo de contas a receber e fornecedores, por possuir a maior parte dos seus 
vencimentos no curto prazo, já está refletido em seu valor contábil. 

 
Para os passivos financeiros classificados e mensurados ao custo amortizado a metodologia utilizada é a de 
taxas de juros efetiva. Essas operações são bilaterais e não possuem mercado ativo nem outra fonte similar 
com condições comparáveis as já apresentadas que possam ser parâmetro a determinação de seus valores 
justos. Dessa forma, a Companhia entende que os valores contábeis refletem o valor justo da operação. 

 
Os ativos financeiros classificados como mensurados a valor justo estão, em sua maioria, aplicados em 
fundos restritos, dessa forma o valor justo está refletido no valor da cota do fundo. 
 
Para os passivos financeiros (empréstimos) classificados como mensurados a valor, a Companhia 
mensura o valor justo através do valor presente dos fluxos projetados considerando características 
contratuais de cada operação. Ao final de cada período, a companhia utiliza as taxas referenciais de 
mercado disponíveis na BM&F como taxa de desconto para precificação dos ativos e passivos após a 
interpolação exponencial para obtenção das taxas estimadas durante todo o período dos contratos 
respeitando as características de cada um deles.  

 
A Companhia entende que adotando a metodologia descrita acima reflete o preço que seria recebido pela 
venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada 
entre participantes do mercado na data de mensuração. 

 
 
 

Hierarquia de valor justo 
 

A tabela abaixo apresenta os instrumentos financeiros classificados como mensurados a valor justo por meio 
do resultado, de acordo com o nível de mensuração de cada um, considerando a seguinte classificação: 
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• 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). 
 

 
 
        
  2015 
  Nível 1  Nível 2   Total 
Ativos        

Ativos financeiros        
Mantidos para negociação        

Caixa e equivalentes de caixa          11.528   259           11.787  
        

Passivos        
Passivos financeiros        

Mantidos para negociação        
Empréstimos e financiamentos                 -             78.279            78.279  
        

          11.528          78.538            90.066  
 
 
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 da Companhia. 

 
• Riscos de mercado 
             

 Risco de taxas 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. 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 e 
empréstimos e financiamentos indexados a Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP. 
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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. 

 
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: 
 

       R$ Mil 

Operação Indexador Risco Taxa no 
período Saldo Cenário 

Provável Cenário (II) Cenário 
(III) 

ATIVOS FINANCEIROS               

   Aplicações financeiras em CDI CDI Queda do CDI 13,2%       18.573              587                 8              6  
        

PASSIVOS FINANCEIROS               
      Empréstimos e financiamentos - Dívida em 
TJLP TJLP Alta da TJLP 7,0%       85.324           1.901           2.274       2.647  

 
Para o cálculo dos valores no cenário provável acima, foram projetados os encargos e rendimentos para o 
período seguinte, considerando os saldos e as taxas vigentes ao final do período. No cenário II esta projeção 
foi majorada em 25% e no cenário III em 50% em relação ao cenário provável. Para os rendimentos das 
aplicações financeiras, os cenários II e III consideram uma redução de 25% e 50%, respectivamente, em 
relação ao cenário provável. 
 

 Risco de liquidez 
 

O risco de liquidez é caracterizado pela possibilidade da Companhia não honrar com seus compromissos 
no vencimento. 

 
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. 

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

  2015 

  
Valor 

Contábil  
Fluxo de caixa 
contratual total   2016  2017  2018  2019  2020  

Acima  
de 5 

anos 

Passivos financeiros não derivativos:                  
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Empréstimos e financiamentos  78.279  109.765   17.662  16.757  15.891  14.968  14.093  30.394 

Fornecedores  18.391  18.391   18.241  150  -  -  -  - 
 

   
 

 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, 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. 

 
A principal exposição de risco de crédito é oriunda da possibilidade da empresa vir a incorrer em perdas 
resultantes da dificuldade de recebimento de valores faturados. Para auxiliar no gerenciamento do risco 
de inadimplência, a Companhia monitora as contas a receber realizando diversas ações de cobrança. 
Além disso, os clientes da Companhia têm firmado um Contrato de Constituição de Garantia de Pagamento 
e Fiel Cumprimento das Obrigações. 

 
A exposição total de crédito detida em ativos financeiros e os montantes estão demonstrados, conforme o 
quadro abaixo: 

 
  2015  2014 

  
   

Mensurados pelo valor justo por meio do resultado  
   

Caixa e equivalentes de caixa  
          11.787               2.716  

Empréstimos e recebíveis  
   

Contas a receber de clientes e outros  
            8.468               6.520  

 
      
 

 Riscos operacionais 
 

Risco hidrológico 
 

O Sistema Elétrico Brasileiro é abastecido predominantemente pela geração hidrelétrica. Um período 
prolongado de escassez de chuva, durante a estação úmida, reduzirá o volume de água nos reservatórios 
dessas usinas, trazendo como consequência o aumento no custo da aquisição de energia no mercado de 
curto prazo e na elevação dos valores de Encargos de Sistema em decorrência do despacho das usinas 
termelétricas. Numa situação extrema poderá ser adotado um programa de racionamento, que implicaria 
em redução de receita.  
 
22. Eventos subsequentes 
 
Em 11 de janeiro de 2016, a ANEEL publicou o Despacho nº 35, que anuiu a repactuação do risco 
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hidrológico da Companhia, nos termos descritos na Nota 2.6 – Repactuação do Risco Hidrológico – Acordo 
GSF. 
 
Em 19 de janeiro de 2016 a Companhia assinou o Termo de Repactuação do Risco Hidrológico nº 32/2016 
com vigência até 14 de fevereiro de 2037, e, portanto, fará jus à extensão do seu prazo de outorga, que 
também terá sua data final alterada para 31 de agosto de 2035. Nesta mesma data a Companhia 
protocolou na ANEEL o referido Termo de Repactuação, por meio digital, e no dia 25 de janeiro de 2016, 
em meio físico. 


	Demonstrações Financeiras
	31 de dezembro de 2015
	Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras

	Reserva Legal
	Reserva  de retenção de lucros

