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Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras

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

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras da Companhia Hidrelétrica Teles Pires S.A. (Companhia),
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas,
incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia Hidrelétrica Teles
Pires S.A. em 31 de dezembro de 2016, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa
para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos
independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal
de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar
nossa opinião.
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Incerteza relevante relacionada com a continuidade operacional

Sem ressalvar nossa opinião, chamamos a atenção para a Nota Explicativa n º 1 às demonstrações
financeiras, que indica que a Companhia apresenta prejuízos acumulados de R$228.731, incorreu em
prejuízo de R$74.035 mil durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2016 e que, naquela data,
apresenta capital circulante negativo de R$169.665 mil. A continuidade operacional da Companhia
dependerá do sucesso de suas operações futuras, bem como de eventual suporte financeiro dos
acionistas e/ou recursos de terceiros até que suas operações gerem tempestivamente recursos
suficientes para pagamento de suas obrigações, conforme divulgado na referida nota explicativa.
Essas condições, indicam a existência de incerteza significativa que pode levantar dúvida significativa
quanto à capacidade de continuidade operacional da Companhia, bem como de sua capacidade de
realização dos valores registrados no ativo não circulante. Essas demonstrações financeiras foram
preparadas no pressuposto de continuidade normal das operações e não incluem quaisquer ajustes
que poderiam ser requeridos no caso de eventual descontinuidade dos negócios da Companhia.

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor

A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o
Relatório da Administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o
Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante,
inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou,
de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado,
concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar
esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
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Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras

A administração 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 de demonstrações financeiras livres de
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da
capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das
demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das
operações.

Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão
do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e
emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além
disso:

· Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e
suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

· Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia.

· Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
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Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras--Continuação

· Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade
de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante,
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a
data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não
mais se manter em continuidade operacional.

· Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive
as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e
os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as
eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos
trabalhos.

Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 2017.

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

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

Balanço patrimonial
31 de dezembro de 2016 e 2015
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Nota 2016 2015

Ativo
Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 3 27.445 38.198
Títulos e valores mobiliários 4 48 257
Contas a receber de clientes 5 92.766 79.660
Despesas pagas antecipadamente 1.119 12
Impostos e contribuições a recuperar 6 40.595 36.523
Outros ativos circulantes 1.031 1.679

163.004 156.329
Não circulante

Imposto de renda e contribuição social diferidos 7 114.856 79.694
Títulos e valores mobiliários 4 143.131 37.362
Imobilizado 8 4.791.221 4.752.591
Intangível 9 138.803 143.272
Depósitos judiciais 22 79.154 62.481

5.267.165 5.075.400

Total do ativo
5.430.169 5.231.729
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Nota 2016 2015

Passivo
Circulante

Fornecedores 10 82.236 79.607
Impostos e contribuições a recolher 11 21.317 32.590
Taxas regulamentares 12 13.885 3.993
Uso do bem público 14 9.579 7.666
Obrigações de meio ambiente 24 64.579 65.857
Empréstimos e financiamentos 13 136.801 144.463
Outros passivos circulantes 4.272 1.693

332.669 335.869
Não circulante

Obrigações de meio ambiente 24 19.371 54.223
Uso do bem público 14 148.832 141.193
Empréstimos e financiamentos 13 2.596.363 2.620.919
Provisões para contingências 22 224.824 62.481

2.989.390 2.878.816
Patrimônio líquido

Capital social 15 2.336.841 2.171.740
Prejuízos acumulados (228.731) (154.696)

2.108.110 2.017.044

Total passivo e patrimônio líquido 5.430.169 5.231.729

As notas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Companhia Hidrelétrica Teles Pires

Demonstração do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Nota 2016 2015

Receita operacional líquida 16 713.680 395.738
Custos operacionais 17 (603.540) (438.880)

Lucro (prejuízo) bruto 110.140 (43.142)
Despesas gerais e administrativas 18 (25.156) (28.607)
Lucro (prejuízo) operacional 84.984 (71.749)

Resultado financeiro 19 (194.180) (108.575)
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social (109.196) (180.324)

Imposto de renda e contribuição social - parcela diferida 7 35.161 61.310

Prejuízo do exercício (74.035) (119.014)

As notas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Companhia Hidrelétrica Teles Pires

Demonstração do resultado abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

2016 2015

Prejuízo do exercício (74.035) (119.014)
Outros resultados abrangentes - -
Total do resultado abrangente (74.035) (119.014)

As notas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Companhia Hidrelétrica Teles Pires

Demonstração das mutações no patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Capital Capital Prejuízos
acumulados Totalsocial a integralizar

31 de dezembro de 2014 1.767.275 - (35.682) 1.731.593

Capital integralizado 590.724 (186.259) - 404.465
Prejuízo do exercício - - (119.014) (119.014)
31 de dezembro de 2015 2.357.999 (186.259) (154.696) 2.017.044

Capital integralizado (Nota 15) - 165.101 - 165.101
Aumento de capital 18.948 (18.948) - -
Prejuízo do exercício - (74.035) (74.035)
31 de dezembro de 2016 2.376.947 (40.106) (228.731) 2.108.110

As notas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Companhia Hidrelétrica Teles Pires

Demonstração do fluxo de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

2016 2015

Prejuízo do exercício antes do imposto de renda e da contribuição social (109.196) (180.324)
Depreciação e amortização 171.381 94.387
Encargos de dívida e atualizações monetárias 199.782 -
Provisão de juros e ajuste a valor presente sobre uso do bem público 16.703 9.035
Provisão de juros sobre empréstimos - 105.098
Perda na alienação do imobilizado 72

278.742 28.196
Variação nos ativos e passivos operacionais

Despesas pagas antecipadamente (1.107) 536
Impostos e contribuições a recuperar (4.072) (25.605)
Contas a receber de clientes (13.106) (79.660)
Depósitos judiciais (16.673) -
Outros ativos circulantes 648 3.000
Fornecedores 2.629 (42.774)
Impostos a recolher (11.273) 30.096
Obrigações de meio ambiente (15.565) 6.170
Encargos da dívida - (60.662)
Taxas regulamentares 9.892 3.993
Uso do Bem Público (7.151) (6.588)
Outros passivos circulantes 2.577 1.028
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais 225.541 (142.270)

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Títulos e valores mobiliários (105.560) (25.323)
Baixa de imobilizado - -
Aquisição de imobilizado (14.558) (246.171)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (120.118) (271.494)

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Integralização de capital 165.101 404.465
Empréstimos (287.161) 47.430
Captação de empréstimos e financiamentos 5.884
Caixa líquido gerado pelas (aplicados nas) atividades de financiamento (116.176) 451.895

Aumento (redução) líquida do caixa e equivalentes de caixa (10.753) 38.131
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 38.198 67
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 27.445 38.198

Aumento (redução) líquida do caixa e equivalentes de caixa (10.573) 38.131

As notas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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1. Informações gerais

A Companhia Hidrelétrica Teles Pires S.A. (doravante denominada "Companhia" ou “CHTP”) com
sede na cidade do Rio de Janeiro - RJ, constituída em 04 de novembro de 2010, é uma
sociedade anônima de capital fechado e tem como  objeto social a exploração da Usina
Hidrelétrica Teles Pires, com potência instalada de 1.820 MW, e seu sistema de transmissão
associado, localizado no Rio Teles Pires, nos Municípios de Paranaíta, Estado do Mato Grosso e
Jacareacanga, Estado do Pará, em consonância com as regras emanadas no leilão do
empreendimento, com seu contrato de concessão e demais regras aplicáveis. As atividades da
Companhia são regulamentadas principalmente pela Agência Nacional de Energia Elétrica
("ANEEL").

Em 07 de junho de 2011, foi firmado o Contrato de Concessão de Uso do Bem Público para
geração de energia elétrica nº02/2011 (doravante designado "Contrato de Concessão"), entre a
Companhia e o Poder Concedente, por intermédio do Ministério de Minas e Energia, sob o
regime de Produtor Independente de Energia Elétrica.

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

De acordo com o cronograma, a CHTP enviou ofícios para a ANEEL, solicitando o Apto das
Unidades Geradoras (“UG”) 01 (10 de janeiro de 2015), 02 (10 de março de 2015), 03 (30 de abril
de 2015), 04 (1º de agosto de 2015) e 05 (03 de agosto de 2016), sendo a primeira 4 meses
antes do prazo contratual. Os aptos foram obtidos em 30 de abril do ano de 2015 ano para as
UG01, UG02 e UG03, em 6 de agosto de 2015 para a UG04 e 06 de agosto de 2016 para a
UG05.

A linha de transmissão provisória, de responsabilidade da Matrinchã Transmissora de Energia
S.A., foi liberada em outubro de 2015 e definitiva foi em abril de 2016. Assim, foi possível obter o
reconhecimento de geração comercial da UG01 em 06 de novembro de 2015 e da UG02 em 29
de dezembro de 2015.
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1. Informações gerais--Continuação

Em 10 de fevereiro de 2015, foi assinado Termo de Compromisso entre a ANEEL e a Companhia
estabelecendo as condições e os prazos das obrigações de fornecimento de energia elétrica por
parte da UHE Teles Pires, previstas nos (CCEAR) assinados em decorrência do Leilão de
Energia n° 004/2010 (A-5/2010), para o período do atraso da entrada em operação das
instalações de transmissão objeto do Contrato de Concessão no 12/2012, de responsabilidade
de terceiros e necessárias ao escoamento de energia a ser produzida pela UHE Teles Pires.

Conforme Contrato de Concessão, o início de entrega da energia elétrica a ser produzida pela
UHE Teles Pires e comercializada pela Companhia ocorreu em maio de 2015. A energia
assegurada foi negociada na seguinte proporção:

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

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

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

Em 3 de agosto de 2016 a ANEEL publica o Despacho nº 2.103, liberando as unidades
geradoras UG03, UG04 e UG05, de 364 MW de potência instalada cada da UHE Teles Pires
Código Único de Empreendimentos de Geração - CEG UHE.PH.PA.030557-0.01, localizada nos
municípios de Jacareacanga, estado do Pará, e Paranaíta, estado de Mato Grosso, de
titularidade da empresa  CHTP, para início da operação comercial a partir do dia 4 de agosto de
2016, quando a energia produzida pelas unidades geradoras deveria estar disponível ao sistema.

A Companhia apresenta prejuízos acumulados de R$228.731, sendo o prejuízo de R$74.035
referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016, e capital circulante líquido negativo de
R$169.665. A Companhia prevê que em 2017 a geração de caixa adicional será suficiente para
equalizar o CCL negativo. A Companhia ainda entende que continuará a contar com o suporte
financeiro dos acionistas, caso necessário.
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1. Informações gerais--Continuação

Adicionalmente, a Administração da Companhia entende que a geração de caixa advindo dos
contratos de longo prazo, bem como o suporte financeiro previsto de seus acionistas, serão
suficientes para suportar a continuidade das suas operações e recuperação dos seus ativos de
longo prazo, conforme previsto em seu plano de negócios.

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

A administração aprovou a emissão das demonstrações financeiras em 21 de fevereiro de 2017.

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

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

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

A Companhia foi beneficiada com diferimento do DIFAL, pelo Decreto 768 do Governo do
Estado do Mato Grosso, publicado no Diário Oficial do Estado de 14 de outubro de 2011.
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2. Resumo das principais políticas contábeis

2.1. Base de preparação

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, que compreendem as disposições da legislação societária, previstas na
Lei nº 6.404/76 com alterações da Lei nº 11.638/2007 e Lei nº 11.941/2009, e os
pronunciamentos contábeis, interpretações e orientações emitidos pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (“CPC”),  relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de
2015, auditadas pelos mesmos auditores e cujo relatório de auditoria foi emitido em 14 de
março de 2016.

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.
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2. Resumo das principais políticas contábeis--Continuação

2.3. Instrumentos financeiros--Continuação

a) Ativos financeiros--Continuação

· 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,
empréstimos e financiamentos e outras contas a pagar. Os passivos financeiros são
inicialmente reconhecidos a valor justo e, no caso de empréstimos e financiamentos,
são mensurados subsequentemente pelo custo amortizado, utilizando o método da
taxa efetiva de juros e os ajustes decorrentes da aplicação do método são
reconhecidos no resultado como despesas financeiras.

2.4. Impairment de ativos não financeiros

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

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015, não foi identificada
necessidade de reconhecimento de perda por redução ao valor recuperável.

2.5. Taxas regulamentares

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

São programas de reinvestimento exigidos pela ANEEL para as distribuidoras,
transmissoras e geradoras de energia elétrica, que estão obrigadas a destinar,
anualmente, 1% de sua receita operacional líquida para aplicação nesses programas.

b) Uso do bem público

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

2.5. Taxas regulamentares--Continuação

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

Corresponde a 6,75% que as concessionárias e empresas autorizadas a produzir
energia por geração hidrelétrica pagam pela utilização de recursos hídricos, calculado
de acordo com o valor da energia produzida.

2.6. Normas e interpretações que ainda não estão em vigor

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

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

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

A nova norma para receitas substituirá todas as atuais exigências
para reconhecimento de receitas segundo as IFRS. Adoção
retrospectiva integral ou adoção retrospectiva modificada é exigida
para períodos anuais iniciados a partir de 1º 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 financeiras.

· 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 10 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 justo por meio do
resultado utilizada pelos seus investimentos.
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2. Resumo das principais políticas contábeis--Continuação

2.6. Normas e interpretações que ainda não estão em vigor--Continuação

· IAS 7 Demonstração de fluxos de
caixa - Alterações à IAS 7 (vigência a
partir de 01/01/2017)

As alterações exigem que uma entidade forneça divulgações
que permitam aos usuários das demonstrações financeiras
avaliar as mudanças nos passivos decorrentes de atividades de
financiamento, incluindo tanto as mudanças provenientes de
fluxos de caixa como mudanças que não afetam o caixa. Na
adoção inicial da alteração, as entidades não são obrigadas a
fornecer informações comparativas relativamente a períodos
anteriores

· IAS 12 Tributos sobre o lucro -
Alterações à IAS 1 (vigência a partir de
01/01/2017)

As alterações esclarecem que uma entidade deve considerar se
a legislação fiscal restringe as fontes de lucros tributáveis contra
as quais ela poderá fazer deduções sobre a reversão dessa
diferença temporária dedutível. Além disso, as alterações
fornecem orientações sobre a forma como uma entidade deve
determinar lucros tributáveis futuros e explicam as circunstâncias
em que o lucro tributável pode incluir a recuperação de alguns
ativos por valores maiores do que seu valor contábil.

· IFRS 2 Pagamentos baseados em
ações   (vigência a partir de
01/01/2018)

As alterações abordam três áreas principais: os efeitos das
condições de aquisição de direitos sobre a mensuração de uma
transação de pagamento baseada em ações liquidada em
dinheiro; a classificação de uma transação de pagamento
baseada em ações com características de liquidação pelo valor
líquido para obrigações relacionadas a impostos retidos na fonte;
e contabilidade quando uma modificação nos termos e
condições de uma transação de pagamento baseada em ações
altera sua classificação de liquidação em dinheiro para
liquidação com ações.

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

Descrição 2016 2015

Caixa e depósitos bancários à vista 25 39
Aplicações financeiras de liquidez imediata
Fundo de investimento - BB Polo * 27.420 38.159

27.445 38.198

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

Caixa e equivalentes de caixa incluem caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras
de curto prazo. São operações de alta liquidez, sem restrição de uso, prontamente conversíveis
em um montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de
valor.

4. Títulos e valores mobiliários

2016 2015
Circulante

Bradesco FIC - Referenciado (b) 48 257
48 257

Não circulante
Conta caução (a) 1.826 1.632
Fundo de investimento - BB Polo (c) 141.305 35.730

143.131 37.362
Total de títulos e valores mobiliários 143.179 37.619

(a) O valor registrado na conta caução é referente ao resíduo do depósito em garantia inicialmente de R$10.000, feito no início da
obra para garantir o P36 - Programa de Apoio aos Municípios.

(b) A aplicação financeira do Bradesco refere-se a fundos referenciados DI.

(c) Consiste na reserva para garantia do serviço da dívida junto ao BNDES.
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5. Contas a receber de clientes

Fornecimento 2016 2015

Mercado Livre 31.368 9.608
Mercado Regulado 61.398 70.052

92.766 79.660

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

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

6. Impostos e contribuições a recuperar

2016 2015
Circulante
Programa de integração social - PIS (a) 3.254 5.599
Contribuição para o financiamento da seguridade social - COFINS (a) 16.652 25.791
Tributos retidos sobre o faturamento 11.295 3.888
Antecipação IRPJ 4.986 -
Antecipação CSLL 1.846 -
Outros impostos a recuperar 2.562 1.245

40.595 36.523

(a) A Companhia reconhece os créditos do PIS e da COFINS incidentes sobre a compra de energia realizada no Mercado de Curto
de   Prazo, o pagamento da TUST - Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão, sobre os aluguéis firmados com pessoa jurídica e
o consumo de energia.

7. Imposto de renda e contribuição social diferidos

O imposto de renda e a contribuição social diferidos são calculados sobre os prejuízos fiscais de
imposto de renda, a base negativa de contribuição social e as correspondentes diferenças
temporárias entre as bases de cálculo do imposto sobre ativos e passivos e os valores contábeis.

As alíquotas desses impostos, definidas atualmente para determinação dos tributos diferidos, são
de 25% para o imposto de renda e de 9% para a contribuição social. Em 31 de dezembro de
2016, os saldos contabilizados no ativo são de R$84.453 (R$58.598 em 31 de dezembro de
2015) de IR e R$30.403 (R$21.096 em 31 de dezembro de 2015) referente à CSLL.
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7. Imposto de renda e contribuição social diferidos--Continuação

Estudos técnicos de viabilidade apreciados e aprovados pela Administração indicam a plena
recuperação dos valores de impostos diferidos reconhecidos como definido pelo Pronunciamento
técnico CPC 32 (R3) - Tributos sobre o lucro. Esses valores correspondem às melhores
estimativas da Administração sobre a evolução futura da Companhia e do mercado que a mesma
opera. O valor contábil do ativo fiscal diferido é revisado periodicamente e as projeções são
revisadas anualmente, sendo que, caso haja fatores relevantes que venham a modificar as
projeções, as mesmas são revisadas durante o exercício pela Companhia.

Com base na estimativa de geração de lucros tributáveis futuros, a Companhia prevê recuperar
os créditos tributários a partir do exercício de 2019, conforme demonstrado abaixo:

Anos Valor Nominal

2020 3.097
2021 6.795
2022 15.570
2023 19.645
2024 26.572
2025 30.529
2026 em diante 12.648

114.856

O imposto de renda e a contribuição social no exercício findo em 31 de dezembro de 2016 foram
apurados da seguinte forma:

Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social (109.196)
Adições 11
Depreciação da provisão de contingência ambiental não realizada 3.408
Provisão para contingências 2.361
Base de cálculo (103.416)
Alíquota nominal 34%
Imposto de renda e contribuição social - parcela corrente (35.161)
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8. Imobilizado

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

Taxa anual de
depreciação

Administração % 2016 2015

Móveis e utensílios 10 241 173
Equipamentos de informática 20 1.126 198
Benfeitorias em propriedade de terceiros 5 283 283
Veículos 20 1.073 1.758
(-) Depreciação acumulada (820) (193)

1.903 2.219

Taxa anual de
depreciação

Operacional % 2016 2015
Engenharia de projetos 3,21 - 101.930
Edificações, obras civis e benfeitorias 3,21 1.357.221 2.923.230
Reserv. Barrag. Adutora 3,21 2.431.288 -
Terrenos (a) 3,21 103.122 117.549
Máquinas e equipamentos 2,58 1.153.345 924.031
Adiantamentos a fornecedores (b) 1.237 774.551
Depósitos judiciais (c) 3,21 - -
Móveis e utensílios 3,21 16 328
Veiculo 14,29 467 -
(-) Depreciação acumulada (257.378) (91.247)

4.789.318 4.750.372

4.791.221 4.752.591

(a) A amortização da conta de terrenos se deve ao fato dos terrenos, nos termos do CPC 27, serem classificados como um ativo de
vida útil definida, devido ao contrato de concessão da Companhia.

(b) Referem-se aos valores adiantados decorrente do contrato firmado com o Consórcio Construtor Teles Pires.

(c) Referente aos depósitos judicias de disputa com relação a terrenos desapropriados, vinculados às contingências cíveis (Nota 22)
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8. Imobilizado--Continuação

Movimentação do imobilizado no exercício em 31 de dezembro de 2016:

Administração 2015 Adições Baixas Transferências 2016

Móveis e utensílios 173 - - 68 241
Máquinas e equipamentos 198 - - 928 1.126
Benfeitorias em propriedade de terceiros 283 - - - 283
Veículos 1.758 - (182) (503) 1.073
(-) Depreciação acumulada (193) (615) 110 (122) (820)

2.219 (615) (72) 371 1.903

Operacional 2015 Adições Baixas Transferências 2016

Engenharia de projetos 101.930 7.533 - (109.463) -
Edificações, obras civis e benfeitorias 2.923.230 150.010 - (1.716.018) 1.357.222
Reserv. Barrag. Adutora - - - 2.431.288 2.431.288
Terrenos 117.549 6.138 (20.565) - 103.122
Máquinas e equipamentos (a) 924.031 60.010 - 169.303 1.153.344
Adiantamentos a fornecedores 774.551 2.455 - (775.769) 1.237
Moveis e utensílios 328 - - (312) 16
Veículo - - - 467 467
(-) Depreciação acumulada (91.247) (166.264) - 133 (257.378)

4.750.372 59.882 (20.565) (371) 4.789.318

(a) Como parte da usina estava em construção até agosto de 2016, R$49.277 referente a juros capitalizados estão contabilizados em
Máquinas e equipamentos.

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

Administração 2014 Adições 2015

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

1.627 592 2.219
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8. Imobilizado--Continuação
Operacional 2014 Adições Transferências 2015

Gastos a ratear 764.752 148.240 (912.992) -
Engenharia de projetos 95.673 6.257 - 101.930
Edificações, obras civis e benfeitorias 2.136.544 92.975 693.711 2.923.230
Terrenos 89.910 27.639 - 117.549
Máquinas e equipamentos 513.640 118.143 292.248 924.031
Moveis e utensílios 169 159 - 328
Adiantamentos a fornecedores 836.463 11.055 (72.967) 774.551
(-) Depreciação acumulada - (91.247) - (91.247)

4.437.151 313.221 - 4.750.372

A Administração revisou o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos
ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam
indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável.

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015, não foi identificada necessidade de
reconhecimento de perda por redução ao valor recuperável.

9. Intangível
Em 7 de junho de 2011, a Companhia celebrou o contrato de concessão de uso do bem público,
com o intuito de regular a exploração do potencial de energia hidráulica localizado no Rio Teles
Pires, nos municípios de Paranaíta, Estado de Mato Grosso, e Jacareacanga, Estado do Pará.
Como retribuição pela outorga da concessão, a Companhia está pagando à União, ao longo do
prazo de vigência de 35 anos e enquanto estiver na exploração do aproveitamento hidrelétrico,
parcelas mensais equivalentes a 1/12 (um doze avos) do pagamento anual de R$5.515, a partir
da operação comercial da 1º UG ou a do início da entrega de energia objeto do CCEAR, o que
ocorrer antes, até o 35º ano de concessão, atualizado anualmente pelo IPCA.

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

Movimentação de UBP

Saldo em 31/12/2015 143.272

Amortização do exercício findo em 31/12/2016 (4.498)
Saldo em 31/12/2016 138.774
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9. Intangível--Continuação

Movimentação de softwares

Saldo em 31/12/2015 -

Aquisição 44

Transferência (11)
Amortização (4)
Saldo em 31/12/2016 29

Intangível total 138.803

10. Fornecedores

O saldo refere-se, basicamente, a compra de energia junto a CCEE e a Tarifa de Uso de
Transmissão.

2016 2015

Compra de energia - NC Energia S.A. 1.792 4.104
Compra de energia - CCEE (a) 39.169 -
Aquisição de terras (b) - 20.565
Encargos de uso da rede (c) 40.823 49.442
Outros 452 5.496

82.236 79.607

(a) A variação da compra de energia pela liquidação na CCEE foi impactada principalmente pelo GSF (Generation Scaling Factor) que
ocorreu nas contabilizações da CCEE a partir do ano de 2016.

(b) O valor referente a aquisição decorrente de obrigação vinculada a licenciamento ambiental havia sido lançado em duplicidade,
dessa maneira procedemos com o estorno do mesmo.

(c) A linha de encargos de uso da rede é composta pela Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST).
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11. Imposto e contribuições a recolher

2016 2015

PIS sobre faturamento a recolher (a) 3.503 1.714
COFINS sobre faturamento a recolher (a) 16.222 7.833
ISS retido na fonte 71 378
ICMS diferencial de alíquota (b) 38 21.733
Imposto de renda retido na fonte - IRRF 257 55
INSS retido na fonte 43 99
Outros 1.183 778
Total 21.317 32.590

(a) Aumento referente ao início do faturamento do Ambiente de Contratação Regulado - ACR no mês de maio de 2015.

(b) Em 2015, a Companhia aderiu ao REFIS do Estado do Pará, para pagar os débitos referentes a compensação de DIFAL ocorrida
nos exercícios de 2012 a 2014. De janeiro a dezembro de 2016 a Companhia pagou o montante de R$22.406, por conta do REFIS.

12. Taxas regulamentares

O grupo de taxas regulamentares está composto como se segue:

2016 2015

Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnologia (FNDCT) 955 567
Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) (a) 4.820 1.937
Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos (CFURH) (b) 7.633 1.171
Ministério de Minas e Energia 477 318
Total 13.885 3.993

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

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

Taxa anual
de juros 2015 Ingressos Juros Amortizações 2016

BNDES repasse TJLP + 1,75% 1.379.607 2.512 130.353 (142.622) 1.369.850
BNDES direto TJLP + 1,88% 1.385.775 3.372 118.706 (144.539) 1.363.314

2.765.382 5.884 249.059 (287.161) 2.733.164

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

Circulante Não circulante Total

Saldo em 31 de dezembro de 2014 22.999 2.540.614 2.563.613
Ingressos - 47.430 47.430
Amortização (60.662) - (60.662)
Transferência para o passivo circulante 182.126 (182.126) -
Encargos - 215.001 215.001
Saldo em 31 de dezembro de 2015 144.463 2.620.919 2.765.382
Ingresso - 5.884 5.884
Amortização (287.161) - (287.161)
Transferência para o passivo circulante 279.499 (279.499) -
Encargos (a) - 249.059 249.059
Saldo em 31 de dezembro de 2016 136.801 2.596.363 2.733.164

(a) Como parte da usina estava em construção até agosto de 2016, R$49.277 foram capitalizados no imobilizado e R$199.782
foram reconhecidos no resultado.

Em dezembro de 2016, a Companhia possui o valor de R$141.305 (R$35.730 em 2015) em
aplicação financeira referente garantia do serviço da dívida junto ao BNDES (Nota 5).

Em 31 de dezembro de 2016, os saldos têm o seguinte cronograma de vencimento:

Longo prazo

2018 136.801
2019 136.801
2020 136.801
2021 136.801
Acima de 2021 2.049.159
Total 2.596.363
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13. Empréstimos e financiamentos--Continuação

A Companhia assinou com o BNDES, em 27 de setembro de 2012, os instrumentos
denominados documentos de financiamento, sendo eles: (i) Contrato de penhor e outras
avenças; (ii) Contrato de cessão fiduciária de direito, administração de contas e outras avenças;
e (iii) Contratos de financiamento Direto, firmado com o BNDES no valor de R$1.212.000, e de
Repasse de recursos firmado com o Banco do Brasil no valor de R$1. 200.000, decorrentes da
Dec. Nº Dir. 766/2012-BNDES, de 24 de julho de 2012, no valor total de R$2. 412.000.

Até 31 de dezembro de 2014, o montante de R$2.347.540 havia sido liberado. Em 29 de janeiro
de 2015, houve liberação no valor de R$10.400; em 27 de abril de 2015, houve a liberação de
R$13.515; em 21 de maio de 2015, houve a liberação de R$13.515; em 22 de junho de 2015,
houve a liberação de R$10.000; em 26 de julho de 2016, houve a liberação de R$416; em 23 de
dezembro de 2016, houve a liberação de 2.956; e em 26 de dezembro de 2016, houve a
liberação de R$2.512, totalizando o valor de R$2.400.854 de principal

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

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

As garantias que asseguram o cumprimento integral das obrigações decorrentes do contrato de
financiamento ("garantias") estão consubstanciadas nos instrumentos denominados documentos
do financiamento, através de fianças proporcionais da Neoenergia S.A. e das Centrais Elétricas
Brasileiras S.A. - Eletrobrás, nas razões de 51% e 49% da dívida, respectivamente.

Adicionalmente no contrato de financiamento estabeleceu os seguintes “covenants”:

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

O contrato de cessão estabelece que em caso de o ICSD ser inferior a 1,30, a Companhia
deverá, após a divulgação das demonstrações financeiras, dobrar os recursos aplicados nas
Contas Reservas do Serviço da Dívida, de forma a manter o montante equivalente a 6 vezes o
valor da última prestação do serviço da dívida. O índice apurado foi de 0,88. Não há previsão
de vencimento antecipado em função da apuração do ICSD abaixo de 1,30.

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

Em 31 de dezembro de 2016 o índice era de 39%.
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14. Uso do Bem Público

A Companhia recolherá ao Poder Concedente pelo Uso do Bem Público, objeto do Contrato de
Concessão, parcelas mensais equivalentes a (1/12) um doze avos do pagamento anual de
R$5.515.

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

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

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

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

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

Mutação

Saldo em 31 de dezembro de 2015 148.859
Atualização monetária 9.606
Ajuste a valor presente 7.097
Pagamentos (7.151)
Saldo em 31 de dezembro de 2016 158.411

Vencimentos do saldo em 31 de dezembro de 2016
2017 9.579
2018 em diante 148.832

158.411
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15. Capital social

Em 31 de dezembro de 2016, o capital social da Companhia subscrito é composto por 2.376.947
ações, ordinárias e sem valor nominal. Sendo integralizados até 31 de dezembro de 2016 o valor
de R$165.101 e a integralizar R$ 40.106.

Em reunião extraordinária do Conselho de Administração realizada em 15 de dezembro de 2016,
houve a aprovação do aumento do Capital no valor de R$9.603, com a emissão de 9.603 ações.
A concessão do prazo para integralização do capital até 31 de dezembro de 2017.

Em 19 de agosto de 2016, a Neoenergia S.A. adquiriu, por contrato de compra e venda 21.393
ações da Odebrecht Energia do Brasil S.A.

Durante o exercício de 2016, foram integralizados R$165.101, desses R$164.403 pela Teles
Pires Participações S.A e R$785 pela Neoenergia S.A.

A composição acionária da Companhia em 31 de dezembro de 2016 está apresentada conforme
abaixo descrito:

Quantidade Participação
Composição acionária integralizada de ações %

Teles Pires Participações S.A. 2.315.809 99,10%
Neoenergia S.A. 21.032 0,90%

2.336.841 100,00%

16. Receita operacional líquida

A receita apresentada é comparativa com o mesmo período do ano de 2015 e apresentou um
aumento devido a Companhia ter iniciado a venda de energia nos ambientes livre e regulado em
abril de 2015.

2016 2015
Fornecimento de energia 794.335 439.795
Deduções da receita bruta

(-) P&D (a) (7.180) (4.264)
(-) PIS (13.107) (7.099)
(-) COFINS (60.368) (32.694)

Receita operacional líquida 713.680 395.738

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

2016 2015

Energia elétrica comprada para revenda (178.496) (192.111)
Encargos de uso do sistema de transmissão (207.067) (147.085)
Depreciação e amortização (170.780) (91.247)
Taxas regulamentares (10.990) (3.140)
Pessoal (5.094) -
Utilidades e serviços (4.912) -
Compensação financeira de recursos hídricos (19.260) (1.171)
Outros custos (6.941) (4.126)

(603.540) (438.880)

18. Despesas gerais e administrativas

2016 2015

Pessoal (7.`373) (9.592)
Honorários de diretoria e conselhos (Nota 20) (2.542) (1.435)
Aluguéis (346) (570)
Viagens (508) (759)
Serviços de terceiros (8.457) (10.293)
Despesas com alimentação (647) (910)
Tributos (345) (836)
Utilidades e serviços (520) (54)
Depreciação e amortização (601) -
Materiais (937) (1.446)
Provisão para contingências (1.830) -
Outras despesas operacionais (1.050) (2.712)

(25.156) (28.607)

19. Resultado financeiro

2016 2015

Rendimento de aplicações financeiras 16.863 9.842
Atualizações depósitos judiciais 3.088 -
Encargos da dívida (200.417) (105.098)
Atualização UBP (10.389) (9.035)
Outras (3.325) (4.284)

(194.180) (108.575)
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20. Partes relacionadas

Conforme apresentado na Nota 4, a Companhia apresenta em 31 de dezembro de 2016,
aplicações financeiras composta por fundos de investimentos exclusivos, mantidos pela acionista
Neoenergia S.A.

A partir de abril de 2015, a Companhia teve 4 unidades geradoras (UG01, UG02, UG03 e UG04)
consideradas pelo órgão regulador, como aptas a operar, desta forma iniciou a comercialização
da energia. Em agosto de 2016, a unidade geradora UG05 obteve o apto, tendo adquirido
energia dos acionistas para atender ao contrato de Ambiente de Contratação Livre - ACL e
vendido energia conforme contrato de concessão. Segue abaixo resumo das operações
ocorridas no exercício:

Circulante
Partes relacionadas Natureza da operação 2016 2015

Ativo
NC Energia (Grupo Neoenergia) Fornecimento de energia 15.998 4.897
Furnas Centrais Elétricas Fornecimento de energia 7.685 2.356
Eletrosul Centrais Elétricas Fornecimento de energia 7.685 2.356
Cia. de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) Fornecimento de energia 7.871 9.151
Cia. Energética de Pernambuco (Celpe) Fornecimento de energia 3.053 2.705
Cia. Energética do Rio Grande do Norte (Cosern) Fornecimento de energia 672 561

42.964 22.026
Passivo

NC Energia (Grupo Neoenergia) Compra de energia 1.792 4.104
1.792 4.104

2016 2015
Resultado
Receita

NC Energia (Grupo Neoenergia) Fornecimento de energia 134.118 43.498
Furnas Centrais Elétricas Fornecimento de energia 64.429 20.894
Eletrosul Centrais Elétricas Fornecimento de energia 64.429 20.894
Cia. Energética de Pernambuco (Celpe) Fornecimento de energia 28.240 19.974
Cia. Energética do Rio Grande do Norte (Cosern) Fornecimento de energia 5.858 4.141
Cia. de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) Fornecimento de energia 74.278 52.373

371.352 161.774

Custo/despesa
NC Energia (Grupo Neoenergia) Compra de energia 33.986 192.111

33.986 192.111
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20. Partes relacionadas--Continuação

Remuneração dos administradores

O montante total de remuneração dos administradores da Companhia, para o exercício findo em
31 de dezembro de 2016, é de R$ 2.542 (R$ 1.435 em 31 de dezembro de 2015) e refere-se aos
valores registrados na contabilidade pelo regime de competência, incluídos neste montante os
Benefícios de Curto Prazo, os Benefícios de Longo Prazo e as verbas decorrentes das rescisões
contratuais.

Observado o regime de caixa, a AGO realizada em 29 de abril de 2016 aprovou o montante de
até R$ 2.358 de remuneração global anual aos administradores para o exercício de 2016.
Observado também o critério de caixa, o valor realizado até dezembro é de R$ 2.424, dos quais
o valor relativo a indenizações por rescisões contratuais representa R$ 459 que, pela natureza
não remuneratória e sim indenizatória, não foram computados no montante da remuneração
global anual aprovada pela AGO.

21. Gestão de risco financeiro

Gestão do capital social

Para manter ou ajustar a estrutura de capital da Companhia, a Administração pode, ou propõe,
nos casos em que os acionistas têm de aprovar, rever a política de pagamento de dividendos,
devolver capital aos acionistas ou, ainda, emitir novas ações ou vender ativos para reduzir, por
exemplo, o nível de endividamento.

Em 31 de dezembro de 2016, os principais instrumentos financeiros estão descritos a seguir:

· Caixa e equivalentes de caixa - São valores considerados como mantidos para negociação e
por isso classificado como mensurados a valor justo por meio do resultado.

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

· Títulos e valores mobiliários - Representam os fundos restritos compostos por papéis com
prazo para resgate acima de 90 dias, considerados como mantidos para negociação e
classificados como mensurados a valor justo por meio do resultado.

· Concessão do serviço público (ativo financeiro) - Composto pelo reconhecimento das
indenizações previstas pela construção de ativos de geração que não foram amortizados
durante o período de concessão.
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21. Gestão de risco financeiro--Continuação

Gestão do capital social--Continuação

· 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 2016 e 31 de dezembro de 2015:

2016 2015
Contábil Valor justo Contábil Valor justo

Ativo financeiros (circulante/não circulante)
Empréstimos e recebíveis 92.766 92.766 79.660 79.660

Contas a receber de clientes 92.766 92.766 79.660 79.660

Mensurados pelo valor justo por meio do resultado 170.624 170.624 75.817 75.817
Caixa e equivalentes de caixa 27.445 27.445 38.198 38.198
Títulos e valores mobiliários 143.179 143.179 37.619 37.619

Passivo financeiros (circulante/não circulante)
Mensurado pelo custo amortizado 2.815.400 2.815.400 2.844.989 2.844.989

Fornecedores 82.236 82.236 79.607 79.607
Empréstimos e financiamentos 2.733.164 2.733.164 2.765.382 2.765.382

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

Os ativos financeiros classificados como mensurados a valor justo estão aplicados em fundos
restritos, dessa forma o valor justo está refletido no valor da cota do fundo.

Hierarquia de valor justo

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

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

· Nível 2 - Inputs diferentes dos preços negociados em mercados ativos incluídos no Nível 1 que
são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (como preços) ou indiretamente
(derivados dos preços).
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21. Gestão de risco financeiro--Continuação

Hierarquia de valor justo--Continuação

· 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

Ativo financeiros
Mantidos para negociação 170.624 - - 170.624

Caixa e equivalentes de caixa 27.445 - - 27.445
Títulos e valores mobiliários 143.179 - 143.179

Passivo financeiros
Mensurado pelo valor justo por meio do

resultado - 2.733.164 - 2.733.164

Empréstimos e financiamentos - 2.733.164 - 2.733.164

· Risco de taxa de juros

Este risco é oriundo da possibilidade da Companhia vir a incorrer em perdas por conta de
flutuações nas taxas de juros ou outros indexadores de dívida, que aumentem as despesas
financeiras relativas a empréstimos e financiamentos captados no mercado, ou diminuam a
receita financeira relativa às aplicações financeiras da Companhia. Ainda assim, a Companhia
monitora continuamente as taxas de juros de mercado com o objetivo de avaliar a eventual
necessidade de contratação de proteção contra o risco de volatilidade dessas taxas.

A Companhia possuía, em 31 de dezembro de 2016, aplicações financeiras atreladas ao CDI.

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

A administração desses instrumentos é efetuada por meio de estratégias operacionais e
controles internos visando assegurar liquidez, rentabilidade e segurança. A Companhia não
efetuou aplicações de caráter especulativo, em derivativos ou quaisquer outros ativos de risco
até 31 de dezembro de 2016. As transações financeiras ocorridas entre ativos e passivos
usuais são pertinentes às suas atividades econômicas.
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22. Contingências e depósitos judiciais

A Companhia é parte em processos judiciais de natureza trabalhista, cível e fiscal, decorrentes
do curso normal de suas atividades.

Na constituição das provisões a Companhia considera a opinião dos assessores jurídicos, a
natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o
posicionamento dos tribunais sempre que a perda for avaliada como provável.

A Administração da Companhia e de sua controlada consubstanciadas na opinião de seus
consultores legais quanto à possibilidade de êxito nas diversas demandas judiciais, entende que
as provisões constituídas registradas no balanço são suficientes para cobrir prováveis perdas
com tais causas.

O passivo em discussão judicial é mantido até o desfecho da ação, representado por decisões
judiciais, sobre as quais não caiba mais recursos, ou a sua prescrição.

As provisões constituídas consolidadas estão compostas como segue:

Consolidado
Trabalhistas Cíveis Total

Saldo em 31 de dezembro de 2015 70 62.411 62.481
Adição 1.760 119.300 121.060
Atualização 531 40.752 41.283
Saldo em 31 de dezembro de 2016 2.361 222.463 224.824

a) Provisões para processos judiciais

Ações cíveis

A Companhia é parte envolvida em processos legais, com natureza de Ação Cível Pública
(“ACP”) no que tange a parte ambiental do empreendimento. Tais processos têm prognóstico
de perda possível, segundo avaliação da administração suportada pelos seus consultores
jurídicos externos, com valor total estimado de R$88.393.

Adicionalmente, a Companhia possui um total estimado de R$97.272 em processos cíveis
com expectativa de perda possível.

Além dessas, existem outras ações, referente a desapropriações, constituição de servidão,
autos de infração, indenizatórias e ações de cobranças com expectativa de perda provável
de R$88.120 que foram registradas como ativo imobilizado, uma vez que a Companhia
entende que fazem parte do custo da construção e irá gerar benefícios econômicos futuros.
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22. Contingências e depósitos judiciais--Continuação

a) Provisões para processos judiciais--Continuação

Claims do Consórcio Construtor

Em 2011 foi assinado com o Consórcio Construtor Teles Pires - (CCTP) um contrato de
turn-key para a construção da UHE Teles Pires.

Em 2012, a CHTP recebeu cartas referentes a paralisações da obra. Adicionalmente, o
CCTP encaminhou outras cartas para a CHTP relacionadas a pleitos de falha geológica no
montante de R$189 milhões e custos de mão de obra no montante de R$231 milhões
oriundos de alegada alteração de projeto e atrasos da obra.

Em 1º de junho de 2016 foi recebida pela CHTP requerimento do Consórcio Construtor Teles
Pires para instauração de arbitragem junto à Câmara de Conciliação e Arbitragem da
Fundação Getúlio Vargas. O pedido refere-se ao pleito de extra custo estimado pela CCTP
em R$564 milhões,	referente aos seguintes eventos:

a. Atrasos decorrentes da liberação das áreas afetadas pelas obras.

b. Pleito de geologia.

c. Pleito de mão de obra.

d. Pleito linha de transmissão.

Ainda serão realizadas perícias técnicas na arbitragem. Do pleito de custo extra estimado
pela CCTP em R$564 milhões, o escritório de advocacia que acompanha a arbitragem
elaborou parecer, indicando, que os pleitos com a probabilidade de perda provável totalizam
o valor de R$134,4 milhões, que foi registrada como ativo imobilizado.
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22. Contingências e depósitos judiciais--Continuação

a) Provisões para processos judiciais--Continuação

Ações trabalhistas

Referem-se a ações movidas por funcionários e ex-funcionários, envolvendo a cobrança de
horas extras, adicional de periculosidade, equiparação/reenquadramento salarial, discussão
sobre plano de cargos e salários e outras, e também, ações movidas por ex-funcionários de
seus empreiteiros (responsabilidade subsidiária e/ou solidária) envolvendo cobrança de
parcelas indenizatórias e outras. Uma das ações foi movida pelo Ministério Público do
Trabalho - MPT contra a empresa que construiu o empreendimento Vitisa Construtora e
Incorporadora e a CHTP, onde o MPT alega descumprimento de normas trabalhistas. A
Companhia possui R$2.361 em processos trabalhista com expectativa de perda provável
registrado no exercício findo em 31 de dezembro de 2016 e um total estimado de R$7.405
em processos trabalhistas com expectativa de perda possível.

Ações tributárias

A Companhia é parte envolvida em processos legais, com natureza de Ação Tributária
conforme autos de infração emitidos pela Secretaria do Estado da Fazenda - SEFAZ do estado
do Mato Grosso no que tange a falta de recolhimento ou recolhimento a menor de ICMS -
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Tais processos têm prognóstico de perda
possível, segundo avaliação da administração suportada pelos seus consultores jurídicos
externos, com valor total estimado de R$24.854.

b) Depósitos judicias

Correlacionados às provisões e passivos contingentes, a Companhia é exigida por lei a realizar
depósitos judiciais para garantir potenciais pagamentos de contingência. Os depósitos judiciais
são atualizados monetariamente e registrados no ativo não circulante da Companhia até que
aconteça a decisão judicial de resgate destes depósitos por uma das partes envolvidas. Em 31
de dezembro de 2016 a Companhia possuía os valores como depósitos judicias de natureza
trabalhista de R$219 (R$70 em 2015) e cíveis de R$78.935 (R$62.411 em 2015).
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23. Cobertura de seguros

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

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

Riscos Data da vigência
Importância

segurada Prêmio

7 de  dezembro de 2016 a
Risco operacional 7 de dezembro de 2017 2.969.749 2.646

07 de  dezembro de 2016
a

 Responsabilidade civil geral - Operações 7 de  dezembro de 2017 50.000 86

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

24. Compromissos

Compromissos advindos do Contrato de Concessão

a) Garantia de fiel cumprimento

A garantia de fiel cumprimento das obrigações assumidas no Contrato de Concessão,
prestada pela Companhia conforme Edital de Leilão nº 04/2010-ANEEL, no montante de R$
166.427 (atendido através de seguro-garantia firmado com Tokio Marine Brasil Seguradora
S.A., cujo prêmio foi pago antecipadamente e deverá ser amortizado pelo prazo de vigência
da apólice), vigorou até 07/10/2016 e foi concluída com êxito em função da entrada em
operação comercial da Usina Hidrelétrica Teles Pires, no dia 04/08/2016.
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24. Compromissos--Continuação

Compromissos advindos do Contrato de Concessão--Continuação

b) Obrigações de meio ambiente

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

Em 31 de dezembro de 2016, o saldo de R$64.579 (R$65.857 em 31 de dezembro de 2015)
está classificado no circulante e R$19.371 (R$54.223 em 31 de dezembro de 2015)
classificado no não circulante.

25. Eventos subsequentes

Nos dias 15 e 23 de dezembro de 2016, o Conselho de Administração da Companhia aprovou a
realização de aportes, programados para serem realizados em janeiro de 2017, no valor de até
R$30.000.

Em 28 de dezembro de 2016, a TPP solicitou a seus sócios a integralização de aporte de capital
para o mês de janeiro no valor de R$22.000, sendo tal aporte totalmente integralizado em 09 de
janeiro de 2017.
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