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Neoenergia O&M 
    

Relatório de Administração – 2015 
 

 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Prezados Acionistas, 

 

Ao apresentar os resultados de 2015, a Neoenergia Operação e Manutenção S.A. reafirma seus princípios 

de sustentabilidade corporativa, sempre na busca do equilíbrio entre prosperidade econômica, 

responsabilidade ambiental e progresso social, com base em uma gestão eficiente, íntegra e ética. Vamos 

em busca de novas conquistas em 2016, com a certeza de contribuir para o desenvolvimento do Brasil. 

 

1. BREVE HISTÓRICO DA COMPANHIA 

A Companhia é uma sociedade por ações, sob a denominação de “Neoenergia Operação e Manutenção 
S.A.”, desde já denominada “Neoenergia O&M”, subsidiária integral da “Neoenergia S.A.”. Foi constituída 
em 2013, resultado da cisão parcial da Companhia “Neoenergia Serviços S.A.”. A Companhia tem como 
objeto social prestar serviços de estudo, planejamento, construção, operação e manutenção de 
empreendimentos do setor elétrico, especificamente da área de transmissão. Tem como foco principal 
atendar as subsidiárias do Grupo Neoenergia. 
 

2. DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO  

2015 2014

Receita Operacional Bruta 27.345             23.416             16,78%

Receita Operacional Líquida 25.424             21.622             17,58%

EBITDA 7.997               7.090               12,79%

Resultado do Serviço - EBIT 7.955               6.989               13,82%

Resultado Financeiro 706                  157                  349,68%

Lucro Líquido 5.439               4.492               21,08%

dez/15 dez/14

22.081             16.466             

-                  -                  

(6.611)             (4.566)             

11.541             11.838             

2015 2014

Margem EBITDA 31,45% 32,79% -1,34 p.p.

Margem EBIT 31,29% 32,32% -1,03 p.p.

Margem Líquida 21,39% 20,78% ,62 p.p.

dez/15 dez/14

Dívida Líquida/EBITDA² (0,83)               (0,64)               

Índice de Endividamento³ -134,10% -62,79%

¹Dívida líquida de disponibilidades, aplicações financeiras e títulos e valores mobiliários

²EBITDA 12 meses

³Índice de Endividamento Líquido = Dívida líquida/Dívida líquida + PL

p.p - Pontos Percentuais

Variação (%)

Variação 

Dados econômicos-financeiros  (R$ mil)

44,79%

-2,51%

Variação 

(0,18)              

Indicadores Financeiros de Margem (%)

Indicadores Financeiros de Dívida

-71,31 p.p.

Informações Patrimoniais (R$ mil)

Ativo Total

Dívida Bruta

Dívida Líquida¹

Patrimônio Líquido

Variação (%)

34,10%

 



                                                                                                                                                            

3 
 

Atendendo a Instrução CVM nº 527 demonstramos no quadro abaixo a conciliação do EBITDA (sigla em 
inglês para Lucro Antes dos Juros, Impostos, Depreciação e Amortização, LAJIDA) e, complementamos que 
os cálculos apresentados estão alinhados com os critérios dessa mesma instrução: 
 

2015 2014 Variação (R$)

5.439               4.492               947                21,08%

3.222               2.654               568                21,40%

42                    101                  (59)                 -58,42%

(796)                (387)                (409)               105,68%

90                    230                  (140)               -60,87%

7.997               7.090               907                12,79%

Lucro Líquido

Amortização e Depreciação

Conciliação do LAJIDA (EBITDA) - R$ Mil Variação (%)

Receitas Financeiras

Despesas Financeiras

LAJIDA (EBITDA)

Imposto de Renda e CSLL - Corrente e diferido

 
 
 

3. ENDIVIDAMENTO 

3.1.  PERFIL DA DÍVIDA  

 
A Companhia não possui compromissos de dívida com terceiros ou capital de giro a financiar. Para financiar 
seus investimentos a Companhia utiliza capital próprio. A Neoenergia, grupo econômico no qual a 
Companhia faz parte, tem como um dos pontos da sua política financeira priorizar o financiamento dos 
investimentos junto a organismos multilaterais e agências de fomento, a exemplo do BNDES, BNB e FINEP. 
                        

4. AUDITORES INDEPENDENTES 

Em conformidade com a Instrução CVM n◦ 381, de 14 de janeiro de 2003, a Companhia declara que 

mantém contrato com a Ernst & Young Auditores Independentes S.S. (“EY”), com vigência de 24 (vinte e 

quatro) meses, para prestação dos seguintes serviços de auditoria: 

 
Serviço Valor do Contrato R$ (milhares) % Em relação à Auditoria Prazo (Meses)

Auditoria das Demonstrações contábeis e suas traduções; e revisões de Demonstrações Intermediárias. 38                                                   24 meses  
 
Além dos serviços acima citados, não foram contratados quaisquer outros serviços com a EY. 
 
A política de atuação do Grupo Neoenergia quanto à contratação de serviços de auditoria externa se 
fundamenta nos princípios que preservam a independência do auditor e consistem em: (a) o auditor não 
deve auditar seu próprio trabalho, (b) o auditor não deve exercer funções gerenciais na Companhia e (c) o 
auditor não deve promover os interesses da Companhia. 
 

5. AGRADECIMENTOS 

Ao reconhecermos que o resultado alcançado é consequência da união e do esforço de nossos 

colaboradores e do apoio, empenho, incentivo e profissionalismo recebidos dos públicos com os quais nos 

relacionamos, queremos expressar nossos agradecimentos aos nossos acionistas, aos nossos clientes, 

fornecedores, aos Governos Municipais, Estaduais e Federal e demais autoridades, às Agências 

Reguladoras e aos Agentes do Setor. 

 



                                                                                                                                                            

4 

 
 
Neoenergia Operação e Manutenção S.A. 
 
Demonstrações financeiras 
 
31 de dezembro de 2015 
 
 
 
Índice 
 
 
 
Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras ................................................... 1 
 
Demonstrações financeiras auditadas 
 
Balanço patrimonial ............................................................................................................................................ 3 
Demonstração do resultado ............................................................................................................................... 5 
Demonstração do resultado abrangente ............................................................................................................ 6 
Demonstração das mutações do patrimônio líquido .......................................................................................... 7 
Demonstração do valor adicionado .................................................................................................................... 8 
Demonstração do fluxo de caixa ........................................................................................................................ 9 
Notas explicativas às demonstrações financeiras ............................................................................................ 10 
 



                                     
 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 
 

                                                                                                                        

5 

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras 
 
Aos 
Administradores e aos Acionistas da  
Neoenergia Operação e Manutenção S.A. 
Rio de Janeiro - RJ 
 
 
Examinamos as demonstrações financeiras da Neoenergia Operação e Manutenção 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 Neoenergia Operação e Manutenção S.A. em 31 
de dezembro de 2015, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo 
naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
 
Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior  
 
Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014, apresentados para fins de 
comparação, foram examinados por outros auditores independentes, cuja opinião sem modificação foi 
emitida em 27 de março de 2015. 
 
 
  
Rio de Janeiro (RJ), 31 de março de 2016 
 
 
 
ERNST & YOUNG 
Auditores Independentes S.S. 
CRC-2SP015199/F-6 
 
 
 
Shirley Nara S. Silva  
Contadora CRC-1BA022650/O-0 
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Bala Notas  2015 2014 

      
Ativo     
Circulante     

Caixa e equivalentes de caixa 3  6.562 4.445 
Contas a receber de clientes e demais contas a receber 4  2.715 2.217 
Impostos e contribuições a recuperar 5  67 27 
Outros ativos circulantes   342 382 

      
Total do circulante   9.686 7.071 

      
Não circulante     

Impostos e contribuições a recuperar 5  5.282 2.995 
Imobilizado  6  6.388 5.605 
Outros ativos não circulantes   725 795 

      
Total do não circulante   12.395 9.395 

      
      
Total do ativo   22.081 16.466 

 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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 Notas  2015 2014 

      
Passivo     

Circulante     
Fornecedores 7  689 464 
Salários e encargos a pagar 8  1.043 1.077 
Impostos e contribuições a recolher   922 964 
Dividendos e juros sobre capital próprio 9  7.216 1.481 
Outros passivos circulantes   109 68 

      
Total do circulante   9.979 4.054 

      
Não circulante     

Outros passivos não circulantes 10  561 574 

Total do não circulante   561 574 

      
Patrimônio líquido 11    

Capital social    7.082 7.082 
Reservas de lucros   4.459 312 
Proposta de distribuição de dividendos adicional   - 4.444 

      
Total do patrimônio líquido   11.541 11.838 

      
Total do passivo e do patrimônio líquido   22.081 16.466 

 

 

 

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  12  25.424 21.622 
Custos dos serviços   (17.469) (14.633) 

Custos de operação 13  (17.469) (14.633) 

     
 Lucro bruto    7.955 6.989 

 
Receitas financeiras 14 

 
796 387 

Despesas financeiras 14  (90) (230) 

     
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social   8.661 7.146 
     
Imposto de renda e contribuição social   (3.222) (2.654) 

Corrente   (3.222) (2.654) 
     

 Lucro líquido do exercício    5.439 4.492 

     
Lucro do exercício por ação      

do capital - R$   0,77 0,63 
 
 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 



Neoenergia Operação e Manutenção S.A. 
 
Demonstração de resultado abrangentes 
31 de dezembro de 2015 e 2014 
(Em milhares de reais) 

 

10 
 

 2015 2014 

     
Lucro líquido do exercício 5.439 4.492 
 
Resultado abrangente - - 
     

Total do resultado abrangente 5.439 4.492 

 
 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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   Reservas de lucros 
 

Proposta de 
 

 
Capital 
social 

Reserva 
Especial de 

dividendos não 
distribuídos 

Reserva 
legal 

Lucros 
(prejuízos) 

acumulados 

distribuição 
de dividendos 

adicionais Total 

  
  

 
   Saldos em 31 de dezembro de 2013 7.082 - 87 - 1.243 8.412 

        
Lucro líquido do exercício - - - 4.492 - 4.492 
Destinações       

Reserva legal - - 225 (225) - - 
Dividendos mínimos obrigatórios - - - (1.066) - (1.066) 
Dividendos adicionais propostos - - - (3.201) 3.201 - 

        
Saldos em 31 de dezembro de 2014 7.082 - 312 - 4.444 11.838 

        
Aprovação da proposta de dividendos adicionais - - - - (4.444) (4.444) 
Lucro líquido do exercício  - - - 5.439 - 5.439 
Destinações       

Reserva legal -  272 (272) - - 
Dividendos mínimos obrigatórios - - - (1.292) - (1.292) 
Reserva especial de dividendos não distribuídos - 3.875 - (3.875) - - 

        
Saldos em 31 de dezembro de 2015 7.082 3.875 584 - - 11.541 

 
 
 
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) 8.661 7.146 

   
Ajustes para conciliar o lucro ao caixa oriundo das atividades operacionais  

 Depreciação  32 82 
Encargos de dívidas e atualizações monetárias (1) 1 

 
8.692 7.229 

(Aumento) redução dos ativos operacionais  
 Contas a receber de clientes e outros (498) 1.080 

IR e CSLL a recuperar (692) (571) 
Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL (2.326) (2.522) 
Outros ativos 110 (290) 

 
(3.406) (2.303) 

Aumento (redução) dos passivos operacionais  
 Fornecedores 225 (107) 

Salários e encargos a pagar (34) 683 
Imposto de renda (IR) e contribuição social sobre lucro líquido (CSLL) pagos (2.532) (2.083) 
Impostos e Contribuições a recolher, exceto IR e CSLL (41) (49) 
Outros passivos 28 476 

 
(2.354) (1.080) 

Caixa oriundo das atividades operacionais 2.932 3.846 

 
 

 Atividades de investimento  
 Aquisição de imobilizado (815) (893) 

Utilização de caixa em atividades de investimento (815) (893) 

 
 

 Aumento no caixa e equivalentes de caixa 2.117 2.593 

 
 

 Caixa e equivalentes no início do exercício 4.445 1.492 
Caixa e equivalentes no final do exercício 6.562 4.445 

Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa 2.117 2.953 

   

 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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1. Informações gerais 
 
A Neoenergia Operação e Manutenção S.A (”Companhia” Ou “Neoenergia O&M”) com sede e foro na 
cidade de Salvador, Estado da Bahia, é um a sociedade anônima de capital fechado, subsidiária 
integral da Neoenergia S.A..  
 
A Companhia tem por objeto social principal estudar, planejar, projetar, construir, operar e manter 
sistemas de transmissão de energia elétrica, bem como os serviços correlatos que lhe venham a ser 
concedidos ou autorizados a qualquer título, e atividades associadas ao serviço de energia. 

 
A Administração da Companhia autorizou a conclusão da elaboração destas demonstrações 
financeiras em 31 de março de 2016, as quais estão expressas em milhares de reais. 

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

 
b) Passivos financeiros 

 
Os passivos financeiros da Companhia incluem contas a pagar a fornecedores e outras 
contas a pagar. 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. Normas e interpretações de normas que ainda não estão em vigor 

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

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

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

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

IFRS 16 
Arrendamento  
(Vigência a partir de 
01/01/2019) 

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

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

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

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

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

Alteração IFRS 10, 
IFRS 12 e IAS 28 
Entidade de 
investimento - 
exceções a regra de 
consolidação 

As alterações no IFRS 10 esclarecem que a isenção da apresentação de 
demonstrações financeiras consolidadas se aplica à controladora que é uma 
subsidiária de uma entidade de investimento, quando a entidade de investimento 
mensura todas as suas subsidiárias ao valor justo. Dentre outros 
esclarecimentos, fica estabelecido que a entidade que não é de investimento 
poderá manter, na aplicação da equivalência patrimonial, a mensuração do valor 
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(Vigência a partir de 
01/01/2016.) 

justo por meio do resultado utilizada pelos seus investimentos.  

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

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

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

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

IFRS 7 Instrumentos 
financeiros: 
Divulgações 

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

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

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

 

A Administração está avaliando o impacto total da adoção das normas e interpretações descritas 

acima. 

 
2.5. Imposto de renda e contribuição social correntes 

 

As despesas de imposto de renda e contribuição social são calculadas e registradas conforme 

legislação vigente. Os impostos sobre a renda são reconhecidos na demonstração do resultado, 

exceto para os casos em que estiverem diretamente relacionados a itens registrados diretamente no 

patrimônio líquido. Nesse caso, o imposto também é reconhecido no patrimônio líquido. 

 

São apurados com base no lucro presumido mediante a aplicação de alíquotas de 15% acrescida do 

adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente a R$ 240 para imposto de renda e 9% para a 

contribuição social incidente sobre os percentuais de 8% para imposto de renda e 12% para a 

contribuição social sobre a receita bruta auferida no período de apuração, conforme determinado pela 

legislação tributária em vigor. 

 

O imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber/compensar esperado sobre o lucro ou prejuízo 

tributável do exercício.  

 

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. 
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3. Caixa e equivalente de caixa 

 

2015 2014

Caixa e Depósitos bancários à vista 12              15              

     Fundos de investimento 6.550          4.430          

6.562          4.445          

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

4. Contas a receber de clientes e outros 
 

As contas a receber de clientes e outros estão apresentadas líquidas da provisão para créditos de 
liquidação duvidosa - PCLD, quando aplicável, 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. 

 

2015 2014

Títulos a receber 2.715          2.217              

    Terceiros 46              52                  

    Partes relacionadas 2.669          2.165              

Total 2.715          2.217              

Circulante 2.715          2.217               
 

5. Impostos e contribuições a recuperar 
 

Ref. 2015 2014

Circulante

Contribuição social sobre o lucro líquido - CSLL 11              10              

Programa de integração social - PIS 11              3                

Contribuição para o financiamento da seguridade social - COFINS 45              14              

67              27              

Não circulante

Imposto sobre circulação de mercadorias - ICMS 8                -                 

Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS (a) 5.274          2.995          

5.282          2.995          

Total 5.349          3.022          
 

 

(a) Refere-se ao INSS retido sobre faturamento dos anos de 2013 e 2014, que serão objeto de 
solicitação de Restituição Junto a Receita Federal. 
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6. Imobilizado 
 

O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação acumulada. O custo histórico 
inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens e os custos de financiamento relacionados 
com a aquisição de ativos qualificados. 

 
2014

Taxas anuais

médias ponderadas Depreciação

de depreciação amortização Valor Valor

(%) Custo acumulada Líquido Líquido

Em serviço

Edificações, obras civis e benfeitorias 3,55 524               (513)         11            33            

Máquinas e equipamentos 4,06 309               (309)         -           -           

Veículos 14,30 229               (220)         9              19            

Móveis e utensílios 6,30 74                 (74)           -           -           

1.136             (1.116)       20            52            

Em curso

Máquinas e equipamentos 4.584             -           4.584       3.935       

Veículos 384               -           384          218          

Móveis e utensílios 1.258             -           1.258       1.258       

Outros 142               -           142          142          

6.368             -           6.368       5.553       

Total 7.504             (1.116)       6.388       5.605       

2015

 
 

  A movimentação do imobilizado é como segue: 
 

Depreciação Valor Valor

Custo acumulada líquido Custo líquido Total

Saldos em 01 de janeiro de 2014 854           (1.002)       (148)          4.942        4.942        4.794        

Adições -            -            893           893           893           

Depreciação -            (82)            (82)            -            -               (82)            

Transferências 282           -            282           (282)          (282)          -               

Saldo em 31 de dezembro de 2014 1.136        (1.084)       52             5.553        5.553        5.605        

Adições 815           815           815           

Depreciação -            (32)            (32)            -               (32)            

Saldo em 31 de dezembro de 2015 1.136        (1.116)       20             6.368        6.368        6.388        

Em serviço Em curso

 
 
7. Fornecedores 
 

A Composição do saldo em 31 de dezembro de 2015 e 2014 é como segue: 
 

 
Fornecedores 2015 2014

Materiais e serviços 689           464           

Total 689           464           

Circulante 689           464           
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8. Salários e encargos a pagar 
 

A Composição do saldo é como segue: 
 

Ref. 2015 2014

Encargos sociais -                33              

Provisões férias e 13° salário 366            324            

Provisão PLR 677            720            

Total (a) 1.043         1.077         

 
 

(a) A Companhia mantém o programa de participação dos empregados nos lucros e resultados, 
baseado em acordo de metas operacionais e financeiras previamente estabelecidas. 

 
9.  Dividendos e juros sobre capital próprio 
 

A composição do saldo é como segue: 
 

 
 
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 5.439          4.492          

Constituição da reserva legal (5%) (272)            (225)            

Base de cálculo do dividendo 5.167          4.267          

Dividendos mínimos obrigatórios (25%) 1.292          1.067          

 
 

A formação dos saldos de dividendos a pagar é como segue: 

  
Saldo em 01 de janeiro de 2014 414       

Dividendos e juros sobre o capital próprio:

    Dividendos mínimo obrigatórios 1.067    

Saldo em 31 de dezembro de 2014 1.481    

Dividendos e juros sobre o capital próprio:

    Dividendos adicionais propostos 4.444    

    Dividendos mínimo obrigatórios 1.291    

Saldo em 31 de dezembro de 2015 7.216     
 

Valor mil por ação 
Deliberação Provento Valor deliberado ON 

2015 
RCA de 23 de março de 2015 Dividendos 3.200                     0,451827868 
RCA de 23 de março de 2015 Dividendos 1.067                     0,150609289 

4.267                     
2014 
RCA de 25 de julho de 2014 Dividendos 1.243                     0,17552221 
RCA de 25 de julho de 2014 Dividendos 414                        0,58507404 

1.657                     
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10. Outros passivos 
 

2015 2014

Caução em garantia 5              19             

Partes relacionadas 559           559           

Outras 106           64             

Total 670           642           

Circulante 109           68             

Não circulante 561           574            
 

O saldo com partes relacionadas refere-se a valores a pagar a Neoenergia Serviços Ltda. decorrente 
de prestação de serviços de operação e manutenção, sem prazo de vencimento e não sujeitos a juros 
ou atualização monetária. 
 

 
11. Patrimônio líquido 

 
Capital social 
 
Em 31 de dezembro de 2015, o capital social subscrito e integralizado da Companhia é de R$ 7.082 
(2014 – R$7.082), composto por 7.082.000 (2014 – 7.082.000) ações ordinárias, todas normativas e 
sem valor nominal, detidas integralmente pela Neoenergia S.A.. 
 
Reserva especial de dividendos não distribuídos 
 
De acordo com o parágrafo 5º do art. 202 da Lei nº 6.404/76, a Administração da Companhia está 
propondo “ad referendum” a Assembleia dos Acionistas a constituição de reserva especial de 
dividendos não distribuídos no montante de R$ 3.875. 

 
12. Receita líquida 

 

Ref. 2015 2014

Receitas de prestação de serviço (a) 27.345      23.416     

Total receita bruta 27.345      23.416     

(-) Deduções da receita bruta (b) (1.921)       (1.794)      

Total receita operacional líquida 25.424      21.622     

 
(a) Receita de prestação de serviço de operação e manutenção, conforme contratos firmados, sendo 

parte significativa com partes relacionadas.  
 
(b) Deduções da receita bruta 

 

2015 2014

IMPOSTOS:

PIS (178)                           (150)                           

COFINS (819)                           (705)                           

ISS (924)                           (939)                           

Total (1.921)                        (1.794)                        
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13. Custos e despesas operacionais 

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

Custo / Despesas Ref. 2015 2014

Pessoal (a) (12.319)               (10.159)              

Entidade de previdência privada (544)                   (217)                  

Material (527)                   (394)                  

Serviços de terceiros (3.260)                (3.205)                

Amortização (42)                     (101)                  

Arrendamentos e aluguéis (243)                   (206)                  

Tributos (50)                     (42)                    

Outros (484)                   (309)                  

Total custos / despesas (17.469)               (14.633)              

Custos do Serviços

 
 
a) Custo e despesa de pessoal 

 
2015 2014

    Remunerações (5.974)         (4.908)         

    Encargos sociais (2.275)         (2.045)         

    Auxílio alimentação (753)            (587)            

    Convênio assistencial e outros benefícios (691)            (321)            

    Rescisões (70)             (30)             

    Férias e 13º salário (785)            (768)            

    Plano de saúde (799)            (703)            

    Participação nos  resultados (972)            (797)            -                 

    Total (12.319)       (10.159)       

 
 
14. Resultado financeiro 

 

Receita Financeira 2015 2014

Renda de aplicações financeiras 788            387            

Outras receitas financeiras 8               -             

Subtotal 796            387            

Despesa Financeira 2015 2014

Outras despesas financeiras (90) (230)

Subtotal (90) (230)

Resultado Financeiro Líquido 706            157
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15. Saldos e transações com partes relacionadas 

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

2015

Resultado Circulante

Não 

circulante Total Circulante

Não 

circulante Total

NEOENERGIA S.A -               -               -               -               7.216            -               7.216            

CELPE -               -               14                14                -               -               -               

ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. 1.657            124              22                146              -               -               -               

GOIÁS SUL GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. 2.354            183              -               183              -               -               -               

GERAÇÃO CIII S.A. 4.055            811              -               811              -               -               -               

RIO PCH I S.A. 2.689            445              -               445              -               -               -               

BAHIA PCH I S.A. 2.250            189              -               189              -               -               -               

SE NARANDIBA S.A. 1.102            349              -               349              -               -               -               

NEOENERGIA SERVIÇOS LTDA -               -               -               -               -               559              559              

AFLUENTE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. 1.465            116              -               116              -               -               -               

AFLUENTE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. 5.261            452              -               452              -               -               -               

20.833          2.669            36                2.705            7.216            559              7.775            

Controle conjunto

2015

Ativo Passivo

 
 

Ref. Resultado Circulante

Não 

circulante Total Circulante

Não 

circulante Total

Receita 20.833          -               -               -               -               -               -               

Outras receitas (a) 20.833          -               -               -               -               -               -               

Ativo -               2.669            36                2.705            -               -               -               

Contas a receber de clientes e outros (a) -               2.669            36                2.705            -               -               -               

Passivo -               -               -               -               7.216            559              7.775            

Dividendos e juros sobre capital proprio -               -               -               -               7.216            -               7.216            

Outros passivos (b) -               -               -               -               -               559              559              -               -               -               

Em 30/12/2015 20.833          2.669            36                2.705            7.216            559              7.775            

Em 31/12/2014 19.695          1.483            42                1.525            2.040            -               2.040            

2015

Ativo Passivo

 
 

(a) Os valores referem-se a debêntures da CELPE e Itapebi compradas pelo fundo exclusivo do BB Polo, 

no qual as empresas do Grupo Neoenergia são cotistas e desta forma constitui transações entre partes 

relacionadas. 

 

(b) Contratos de prestação de serviços de Operação e Manutenção. 
 
Em 31 de dezembro de 2015 e 2014 não houve remuneração dos administradores visto que a gestora da 
Companhia é a Neoenergia Holding. 
 

16.  Gestão de Riscos Financeiros 
 
Considerações gerais e políticas 
 
A Administração da Companhia segue o proposto na Política Financeira do Grupo que foi aprovada 
pelo Conselho de Administração da holding. Dentre os objetivos dispostos na Política estão: proteção 
de 100% da dívida em moeda estrangeira, o financiamento dos investimentos da Companhia com 
Bancos de Fomento, alongamento de prazos, desconcentração de vencimentos e diversificação de 
instrumentos financeiros.  Além dessa Política a Companhia monitora seus riscos através de uma 
gestão de controles internos que tem como objetivo o monitoramento contínuo das operações 
contratadas, proporcionando maior controle das operações realizadas pela Companhia. 
 
Com relação às aplicações financeiras, a Companhia segue a Política de Crédito que estabelece 
limites e critérios para avaliação e controle do risco de crédito ao qual a empresa pode estar exposta. 
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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. 

 
 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. 

 
 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. 
 

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: 
 

Contábil Valor Justo Contábil Valor Justo

Ativo financeiros (Circulante / Não circulante)

Empréstimos e recebíveis 2.715            2.715            2.217            2.217            

Contas a receber de clientes e outros 2.715            2.715            2.217            2.217            

Mensurados pelo valor justo por meio do resultado 6.611            6.611            4.566            4.566            

Caixa e equivalentes de caixa 6.562            6.562            4.445            4.445            

Mensurado pelo custo amortizado 689              689              464              464              

Fornecedores 689              689              464              464              

2015 2014

 
 

O valor justo de um instrumento financeiro é o montante pelo qual o mercado precifica determinados 
ativos e passivos financeiros, considerando o não favorecimento das partes envolvidas. 
 
A Companhia entende que o valor justo de contas a receber e fornecedores, por possuir a maior parte 
dos seus vencimentos no curto prazo, já esta 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 às já apresentadas que possam ser parâmetro a 
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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.  
 

 
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). 

 

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Total

Mantidos para negociação

Caixa e equivalentes de caixa 11              6.550          -                 6.562          

Títulos e valores mobiliários -                 49              -                 49              

2015

 
 

Fatores de risco financeiro 

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

 Risco de mercado 
 

 Risco de taxas de juros  
 
A Companhia possuía, em 31 de dezembro de 2015, aplicações financeiras atreladas ao CDI. Desta 
forma, o risco da Companhia referente a essas operações passa a ser a exposição à variação do CDI. 
 
A análise de sensibilidade demonstra os impactos no resultado da Companhia de uma possível 
mudança nas taxas de juros, mantendo-se todas as outras variáveis constantes. 
 
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. 
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R$ Mil

ATIVOS FINANCEIROS

   Aplicações financeiras em CDI CDI Queda do CDI 13,2%         6.550             208             158         107 

Cenário 

Provável
Cenário (II)

Cenário 

(III)
Operação Indexador Risco

Taxa no 

período
Saldo

 
 
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. 
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 exclusivos para as empresas do Grupo, e têm como diretriz alocar ao máximo os recursos 
em ativos com liquidez diária.  
 
Em 31 de dezembro 2015 a Companhia mantinha um total de aplicações de R$ 6.550 (R$ 4.445 em 31 
de dezembro de 2014) em fundos restritos. 
 
A gestão de risco de liquidez da Companhia tem como principal objetivo monitorar os prazos de 
liquidação dos direitos e obrigações. Atualmente, todos os passivos financeiros da Companhia têm 
prazo de vencimento inferior a um ano.  
 

Valor 

Contábil

Fluxo de caixa 

contratual total Até 9 meses 2016

Passivos financeiros não derivativos:

Fornecedores 689         689                     -               689              

2015

 
 
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 oriundos das principais atividades realizadas pela Companhia que é a 
prestação de serviços O&M, esse risco é praticamente nulo, pois a Companhia opera 
predominantemente com empresas do Grupo Neoenergia. 
 
Para os demais ativos financeiros classificados como caixa e equivalentes e títulos e valores 
mobiliários a companhia segue as disposições da Política de Crédito do Grupo que tem como objetivo 
a mitigação do risco de crédito através da diversificação junto às instituições financeiras, centralizando 
as aplicações em instituições de primeira linha.  
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Garantias e outros instrumentos de melhoria de créditos obtidos 
 
De uma forma geral, por questões econômicas, não são tomadas garantias físicas ou financeiras dos 
créditos obtidos nas atividades fins da Companhia, o Contas a receber de clientes e outros.  
 
A seguir a demonstramos a exposição total de crédito detida em ativos financeiros da Companhia. Os 
montantes estão demonstrados em sua integralidade sem considerar nenhum saldo de provisão de 
redução para recuperabilidade do ativo. 
 

2015 2014

Mensurados pelo valor justo por meio do resultado

   Caixa e equivalentes de caixa 6.562            4.445            

   Títulos e valores mobiliários 49                121              

Empréstimos e Recebíveis

   Contas a receber de clientes e outros 2.715            2.217             
 

17. 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 Prêmio (R$)

Veículos 08/10/2015 a 08/10/2016 100% Tabela FIPE 22                    

Consolidado
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MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 
 
 
O Conselho de Administração da Neoenergia Operação e Manutenção S.A tendo examinado, em reunião 
nesta data, as Demonstrações Financeiras relativas ao Exercício Social de 2015, compreendendo o relatório 
da administração, o balanço patrimonial, as demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das 
mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa, complementadas por notas explicativas, bem como a 
proposta de destinação de lucro, ante os esclarecimentos prestados pela Diretoria e pelo Contador da 
Companhia e considerando, ainda, o relatório da EY, aprovou os referidos documentos e os encaminha para 
deliberação dos acionistas por meio da Assembleia Geral Ordinária da Companhia. 
 

Rio de Janeiro, 31 de março de 2016. 
 
 
 

Fernando Santos (suplente) 
 
 
 

Solange Maria Pinto Ribeiro 
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DECLARAÇÃO DOS DIRETORES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

 

 
O Diretor Presidente e os demais Diretores da Companhia Neoenergia Operação e Manutenção S.A., 
(Neoenergia O&M) sociedade por ações, de capital fechado, com sede na Praia do Flamengo, 78, 3º andar, 
Flamengo, Rio de Janeiro-RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.194.137/0001-48, declaram que:  
 
(I) reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no relatório da EY relativamente às 
demonstrações financeiras da Neoenergia O&M alusivas ao exercício social findo em 31.12.2015; e  
 
(II) reviram, discutiram e concordam com as demonstrações financeiras da Neoenergia O&M relativas ao 
exercício social findo em 31.12.2015. 

 
Rio de Janeiro, 28 de março de 2016. 
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