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MENSAGEM DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO 

 

Prezados Acionistas, 

Ao apresentar os resultados de 2017, a Calango 2 Energia Renovável 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 

2018, com a certeza de contribuir para o desenvolvimento do Brasil. 

 

1. CALANGO 2 

A empresa Calango 2 Energia 

Renovável S.A. é uma sociedade de 

propósito específico (SPE), cuja 

totalidade das ações pertence à 

empresa Força Eólica Participações 

S.A. Esta, por sua vez, tem em sua 

composição acionária a empresa 

Força Eólica do Brasil 2 S.A., da qual são 

acionistas a Neoenergia (50%) e a 

Elektro Renováveis (50%). Calango 2 

Energia Renovável S.A. é proprietária 

do projeto eólico Calango 2, produto 

do 2º Leilão de Fontes Alternativas 

promovido em 2010 pela Agência 

Nacional de Energia Elétrica – Aneel, 

localizado no município de Bodó (RN). 

 

DESEMPENHO 

OPERACIONAL 

Calango 2 recebeu autorização para 

estabelecer-se como Produtor 

Independente de Energia Elétrica, 

conforme Portaria nº 292 de 06/05/2011, 

expedida pelo Ministério de Minas e 

Energia. Esta autorização vigorará pelo 

prazo de 35 anos contados a partir da 

publicação da Portaria. 

O Parque Eólico firmou com 14 

distribuidoras do setor de energia 

elétrica, Contratos de Comercialização 

de Energia no Ambiente Regulado – 

CCEAR, com início de suprimento em 

01 de setembro de 2013 e vigência até 

31 de agosto de 2033. 

Calango 2 conta com a implantação 

de 15 aerogeradores, totalizando uma 

capacidade instalada de 30 MW e 

energia contratada de 11,8MW médios. 

Em setembro de 2013, o Parque Eólico 

foi considerado “Apto a operação 

comercial” porém teve que aguardar a 

finalização das Instalações de Interesse 

Exclusivo de Centrais de Geração para 

Conexão Compartilhada (ICG) de  

Lagoa Nova, para conexão ao Sistema 

Interligado Nacional (SIN). Só após a 

conexão sua operação comercial foi 

iniciada. Independente da conexão 

recebeu receita. 

No final do ano de 2015, a subestação 

Lagoa Nova II, da CHESF, teve suas 

obras encerradas e então, no dia 31 de 

dezembro de 2015 foi emitido o 

despacho ANEEL de operação em 

teste (nº 4.164) para a usina Calango 2, 

condicionando a entrada em 

operação comercial desta em até 30 

dias após a sua publicação. Em 

sequência, em 30 de janeiro de 2016, 

este parque teve sua operação 

comercial iniciada. 

No ano de 2017, o Parque Eólico 

Calango 2 esteve em operação 

comercial e durante esse período 

gerou 112GWh (no centro de 

gravidade do SIN), estando sua 

operação sob coordenação do ONS – 

Operação Nacional do Sistema 

Elétrico. 

Elektro 

Renováveis

FE PART
50%

99,99%

FEB II 100%

100%

50%

CALANGO II
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2. DESEMPENHO 

ECONÔMICO-

FINANCEIRO  

 

 

 

 
 

Atendendo à 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: 

 

 

 
 

Resultados Econômico-Financeiros

R$ mil 
(1) 2017 2016

Variação 

%

Receita Operacional Bruta 33.972       20.130       68,76         

Receita Operacional Líquida 32.775       19.393       69,00         

Margem Operacional Líquida 23.179       10.939       111,89      

EBITDA 27.804       15.592       78,32         

Resultado Financeiro (6.152)       (6.573)       (6,40)         

Lucro Líquido 14.770       3.201         361,42      

Margem Operacional (%) 70,72% 56,41% 14,31         

Margem EBITDA (%) 84,83% 80,40% 4,43           

Margem Líquida (%) 45,06% 16,51% 28,56         
(1) Em milhares de Reais, exceto onde indicada outra unidade de medida

Informações Patrimoniais

R$ mil
 (2) dez/17 dez/16

Variação 

%

Ativo Total 120.895    117.667    2,74           

Dívida Bruta 72.989       71.022       2,77           

Dívida Líquida
(3) 71.393       68.851       3,69           

Patrimônio Líquido 53.479       42.212       26,69         

(2) Em milhares de Reais, exceto onde indicada outra unidade de medida
(3) Dívida líquida de disponibilidades, aplicações financeiras e títulos e valores mobiliários

Indicadores Financeiros de Dívida dez/17 dez/16
Variação 

%

Dívida Líquida/EBITDA 2,57           4,42           (41,85)       

EBITDA/Resultado Financeiro
(4) 4,52           2,37           90,53         

(4) EBITDA e Resultado Financeiro dos últimos 12 meses

Conciliação EBITDA

R$ mil 
(1) 2017 2016

Variação 

(R$)

 Variação 

(%)

Lucro líquido 14.770       3.201         11.569      361,42           

Despesas financeiras 7.142         7.725         (583)          (7,55)              

Receitas financeiras (990)          (1.152)       162            (14,06)            

Imposto de renda 1.959         984            975            99,09             

Amort ização 4.923         4.834         89              1,84                

EBITDA 27.804 15.592 12.212      78,32             

(1) Em milhares de Reais, execeto onde indicada outra unidade de medida
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3. ENDIVIDAMENTO  

A Companhia realizou, em julho de 

2012, captação de recursos com o 

Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico Social – BNDES no valor de 

R$82,7 milhões, com prazo de 16 anos, 

sendo 6 meses de carência para 

amortização do principal após a 

entrada em operação comercial, com 

juros pagos mensalmente e custo de 

TJLP+2,18% a.a. Este recurso teve como 

finalidade a realização dos 

investimentos para a construção do 

parque eólico.  

Ainda existe um saldo remanescente a 

liberar de R$700 mil. 

 

 
Cronograma de Vencimento da Dívida (R$ mil) 

 

  

4. AUDITORES 

INDEPENDENTES  

Em conformidade com a Instrução 

CVM n◦ 381 de 14 de janeiro de 2003, a 

Companhia declara que firmou 

contrato com a KPMG Auditores 

Independentes (“KPMG”), com 

vigência de 33 meses, para prestação 

dos seguintes serviços de auditoria: 

 

 

 

 

Além dos serviços acima citados, não 

foram contratados quaisquer outros 

serviços com a KPMG. 

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. 
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DISCLAIMER  

 

Esse documento foi preparado pela Calango 2 Energia Renovável S.A. ("Calango 2"), 

visando indicar a situação geral e o andamento dos negócios da Companhia. O 

documento é propriedade da Calango 2 e não deverá ser utilizado para qualquer 

outro propósito sem a prévia autorização escrita da Calango 2. 

A informação contida neste documento reflete as atuais condições e nosso ponto de 

vista até esta data, estando sujeitas a alterações. O documento contém declarações 

que apresentam expectativas e projeções da Calango 2 sobre eventos futuros. Estas 

expectativas envolvem vários riscos e incertezas, podendo, desta forma, haver 

resultados ou consequências diferentes daqueles aqui discutidos e antecipados, não 

podendo a Companhia garantir a sua realização. 

Todas as informações relevantes, ocorridas no exercício e utilizadas pela 

Administração na gestão da Companhia, estão evidenciadas neste documento e na 

Informação Contábil Anual. 

Demais informações sobre a empresa podem ser obtidas no Formulário de Referência, 

disponível no site da CVM e no site de Relações com Investidores da Calango 2. 

  



 
 

KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e firma-
membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG 
International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça. 

KPMG Auditores Independentes, a Brazilian entity and a member firm of the 
KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG 
International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. 
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KPMG Auditores Independentes 

Rua do Passeio, 38 - Setor 2 - 17º andar - Centro  

20021-290 - Rio de Janeiro/RJ - Brasil 

Caixa Postal 2888 - CEP 20001-970 - Rio de Janeiro/RJ - Brasil  

Telefone +55 (21) 2207-9400, Fax +55 (21) 2207-9000 

www.kpmg.com.br 

Relatório dos auditores independentes sobre as 

demonstrações financeiras 
  

Aos Administradores e Acionistas da 

Calango 2 Energia Renovável S.A. 

Rio de Janeiro - RJ 

 

Opinião 

Examinamos as demonstrações financeiras da Calango 2 Energia Renovável S.A. (Companhia), 

que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 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, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações 

elucidativas. 

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, 

em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Calango 2 Energia 

Renovável S.A. em 31 de dezembro de 2017, 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 dos auditores 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. 

 

  



KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e firma-
membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG 
International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça. 

KPMG Auditores Independentes, a Brazilian entity and a member firm of the 
KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG 
International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. 
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Outros assuntos 

Valores correspondentes 

As demonstrações financeiras da Companhia em 31 de dezembro de 2016, foram auditadas por 
outro auditor independente que que expressou uma opinião não modificada sobre essas 
demonstrações financeiras em 22 de fevereiro de 2017. 

 

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório dos auditores 

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. 

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 dos auditores 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. 

 

 

 

 



KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e firma-
membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG 
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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.

– 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, 28 de fevereiro de 2018 

KPMG Auditores Independentes 

CRC SP-014428/O-6 F-RJ 

José Luiz de Souza Gurgel 

Contador CRC RJ-087339/O-4 
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Calango 2 Energia Renovável S.A. 
 
Balanço patrimonial 
31 de dezembro de 2017 e 2016 
(Em milhares de reais) 
 
 

 

Notas 
 

31/12/2017 
 

31/12/2016 

Ativo 

     Circulante 

     Caixa e equivalentes de caixa 4 
 

1.596 
 

2.171 
Contas a receber de clientes e demais contas a receber 5 

 
9.524 

 
2.068 

Outros ativos circulantes 
  

183 
 

1.001 

Total do circulante 
  

11.303 
 

5.240 

   
 

 
 

Não circulante 

  
 

 
 

Outros ativos não circulantes 
  

8.222 
 

5.562 
Imobilizado  6 

 
101.370 

 
106.865 

Total do não circulante 
  

109.592 
 

112.427 
      

Ativo total 
  

120.895 
 

117.667 

   
 

 
 

Passivo e patrimônio líquido 

  
 

 
 

Circulante 

  
 

 
 

Fornecedores 7 
 

810 
 

1.498 
Empréstimos e financiamentos  8 

 
6.035 

 
5.990 

Provisões 9  1.240  - 
Dividendos a pagar 10 

 
3.508 

 
762 

Outros passivos circulantes 
  

969 
 

513 

Total do circulante 
  

12.562 
 

8.763 

   
 

 
 

Não circulante 

  
 

 
 

Empréstimos e financiamentos 8 
 

53.305 
 

65.032 
Provisões 9 

 
1.154 

 
1.271 

Outros passivos não circulantes 
  

395 
 

389 

Total do não circulante 
  

54.854 
 

66.692 

   
 

 
 

Patrimônio líquido 10 
 

 
 

 
Capital social  

  
38.098 

 
38.093 

Reservas de lucros 
  

15.381 
 

4.119 

Total do patrimônio líquido 
  

53.479 
 

42.212 

Passivo e patrimônio líquido total 
  

120.895 
 

117.667 

 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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Calango 2 Energia Renovável S.A. 
 
Demonstração do resultado 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 
(Em milhares de reais, exceto lucro por ação) 
 
 

 

Notas 
 

2017 
 

2016 

Receita líquida  11 
 

32.775 
 

19.393 

  
 

 
 

 
Custos dos serviços  

 
 

(9.596) 
 

(8.454) 

    Custos com energia elétrica 12.1 
 

(2.619) 
 

(1.726) 
    Custos de operação 12.2 

 
(6.977) 

 
(6.728) 

   
 

 
 

Lucro bruto  
  

23.179 
 

10.939 

  
 

 
 

 
Despesas gerais e administrativas 12.2 

 
(298) 

 
(181) 

  
 

 
 

 

Lucro operacional  

 
 

22.881 
 

10.758 

  
 

 
 

 
Receitas financeiras 13 

 
990 

 
1.152 

Despesas financeiras 13 
 

(7.142) 
 

(7.725) 

Lucro antes do imposto de renda e contribuição social  
 

16.729 
 

4.185 

   
 

 
 

Imposto de renda e contribuição social 14 
 

(1.959) 
 

(984) 

  
 

 
 

 

Lucro líquido do exercício  

 
 

14.770 
 

3.201 

   
 

 
 

Lucro básico e diluído por ação do capital - R$        
Ordinária   0,36  0,08 

 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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Calango 2 Energia Renovável S.A. 
 
Demonstração do resultado abrangente 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 
(Em milhares de reais) 
 
 

   2017  2016 

        
Lucro líquido do exercício   14.770  3.201 
        
Outros resultados abrangentes   -  - 
        

Resultado abrangente do exercício   14.770  3.201 

      
Lucro básico e diluído por ação do capital – R$:      
Ordinária   0,36  0,08 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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Calango 2 Energia Renovável S.A. 
 
Demonstração das mutações do patrimônio líquido 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 
(Em milhares de reais) 
 
 
 

   Reservas de lucros     

          Reserva de   

Reserva para 
investimentos 

        

  
  

Reserva 
 

retenção 
  

Lucros (prejuízos) 
    Capital social 

 
Legal 

 
de lucros 

  
acumulados 

 
Total 

Saldos em 31 de dezembro de 2015           35.393           214                   1                  1.464                             -             37.072  

            

Integralização de capital 2.700  -  -  -  -  2.700 
Lucro líquido do exercício -  -  -  -  3.201  3.201 
Destinações:            

Reserva legal -  160  -  -  (160)  - 
Dividendos mínimos obrigatórios -  -  -  -  (761)  (761) 
Reserva para investimentos -  -  -  2.280  (2.280)  - 

Saldos em 31 de dezembro de 2016 38.093  374  1  3.744  -  42.212 

                        

Integralização de capital 5  -  -  -  -  5 

Lucro líquido do exercício -  -  -  -  14.770  14.770 

Destinações:            

Reserva legal -  738  -  -  (738)  - 

Dividendos mínimos obrigatórios -  -  -  -  (3.508)  (3.508) 

Reserva para investimentos       10.524  (10.524)  - 

Saldos em 31 de dezembro de 2017 38.098  1.112  1  14.268  -  53.479 

 
 
 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Calango 2 Energia Renovável S.A. 
 
Demonstração do fluxo de caixa  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 
(Em milhares de reais) 
 

 

2017   2016 

FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL 
       Lucro do exercício antes dos impostos 16.729  4.185 

Ajustes para conciliar o lucro ao caixa oriundo das atividades operacionais    
Depreciação 4.923 

 
4.833 

Encargos de dívidas e atualizações monetárias 6.963 
 

7.647 
Provisão para ressarcimento 1.240  - 
Atualização de títulos e valores mobiliários (10)  - 

 
29.845 

 
16.665 

 
 

 

 

Redução (Aumento) dos ativos operacionais  
 

 
Contas a receber de clientes e outros (7.456) 

 
147 

IR e CSLL a recuperar  (403) 
 

(371) 
Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL 6 

 
(6) 

Fundos vinculados (6.724) 
 

(2.126) 
Outros ativos (1.847) 

 
3 

  (16.424) 
 

(2.353) 
  

 
 

Aumento (Redução) dos passivos operacionais  
 

 
Fornecedores (362) 

 
(395) 

Encargos de dívidas pagos (6.025) 
 

(6.416) 
Imposto de renda (IR) e Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) pagos (884) 

 

(609) 

Impostos e Contribuições a recolher, exceto IR e CSLL 45 
 

(91) 
Outros passivos  (256)  344 

 (7.482)  (7.167) 
    

Caixa oriundo das atividades operacionais 5.939  7.145 

    

Atividades de investimento    
Aquisição de imobilizado (16)  (2.633) 
Aplicação em títulos e valores mobiliários (803)  - 
Resgate de títulos e valores mobiliários 813  - 

Utilização de caixa em atividades de investimento (6)  (2.633) 

 
   

Atividades de financiamento    
Aumento de capital  5  2.700 
Amortização do principal de empréstimos e financiamentos (5.751)  (5.678) 
Pagamento de dividendos (762)  (486) 

Utilização de caixa em atividades de financiamento (6.508)  (3.464) 

 
   

 

   

Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa (575)  1.048 

 
   

Caixa e equivalentes no início do exercício 2.171  1.123 
Caixa e equivalentes no final do exercício 1.596  2.171 

Variação líquida de caixa (575)  1.048 

 
Transações que não envolvem caixa: 

    

Reversão de provisão 
 

326                67  
Provisão para desmantelamento 

 
262                   523  

Indenizações de seguros a receber 
 

-                   297  
Compensação de dividendos  -  1.766 

 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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Notas explicativas às demonstrações financeiras 
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15 

 

1. Contexto operacional 
 

A Calango 2 Energia Renovável S.A. (“Calango 2’’ ou “Companhia”) é uma sociedade anônima de 

capital fechado, controlada integralmente pela FE Participações S.A., que por sua vez é uma SPE 

controlada integralmente pela Força Eólica do Brasil 2 S.A.. A Companhia é proprietária do projeto 

eólico Calango 2, localizado no município de Bodó, Rio Grande do Norte que conta com 15 (quinze) 

aerogeradores, totalizando uma capacidade instalada de 30 MW e energia contratada de 11,8 MW 

médios.  

 

A Calango 2 está autorizada a operar como produtora independente de energia elétrica, com o 

prazo  de 35 anos contados a partir de maio de 2011, e iniciou sua operação comercial em 30 de 

janeiro de 2016, quando a energia produzida pelas unidades geradoras ficou disponível no SIN 

(Sistema Integrado Nacional). 

 
2. Elaboração e apresentação das demonstrações financeiras 
 

2.1. Declaração de conformidade 

 

As demonstrações financeiras foram preparadas em conformidade às práticas contábeis adotadas 

no Brasil. As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação 

societária brasileira e os pronunciamentos técnicos, as orientações e as interpretações técnicas 

emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados pela Comissão de Valores 

Mobiliários - CVM.  

 

A Companhia também se utiliza das orientações contidas no Manual de Contabilidade do Setor 

Elétrico Brasileiro e das normas definidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”), 

quando estas não são conflitantes com as práticas contábeis adotadas no Brasil e/ou com as 

práticas contábeis internacionais.  

 

A emissão dessas demonstrações financeiras foi autorizada pela administração da Companhia em 

28 de fevereiro de 2018. 

 

Após a sua emissão, somente os acionistas têm o poder de alterar as demonstrações financeiras. 

 

Todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão 

sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão. 

2.2. Moeda funcional e de apresentação 

 

As demonstrações financeiras estão apresentadas em milhares de reais (R$), que é a moeda 

funcional da Companhia. 

 

2.3. Base de mensuração 

 

As demonstrações financeiras foram preparadas utilizando como base o custo histórico, exceto por 

determinados instrumentos financeiros mensurados pelos seus valores justos quando requerido 

nas normas. 
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2.4. Uso de estimativas e julgamentos  

 

A preparação das demonstrações financeiras exige que a Administração da Companhia faça 

julgamentos e adote estimativas e premissas, baseadas em fatores objetivos e subjetivos, que 

afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e 

despesas. Essas estimativas e premissas são revisadas continuamente, com base na experiência 

histórica e em outros fatores considerados relevantes. Os resultados reais podem divergir dessas 

estimativas. Os ajustes oriundos destas revisões são reconhecidos no exercício em que as 

estimativas são revisadas e aplicadas de maneira prospectiva. 

 

Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem: 

 

(i) o registro da receita de fornecimento de energia, vide nota explicativa nº 11; 

(ii) o registro de provisão da comercialização de energia no âmbito da Câmara de 

Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, vide nota explicativa nº 11; 

(iii) a avaliação dos ativos financeiros pelo valor justo, vide nota explicativa nº 15; 

(iv) a análise dos demais riscos para determinação de outras provisões, inclusive para 

contingências, vide nota explicativa nº 9. 

 

2.5. Principais políticas contábeis 

 

As políticas contábeis significativas adotadas pela Companhia estão descritas a seguir: 

 

a) Instrumentos financeiros 

 

A Companhia classifica seus ativos e passivos financeiros, no reconhecimento inicial, de acordo 

com as seguintes categorias: 
 
(i) Ativos financeiros 

 

Os ativos financeiros incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber de clientes, além de 

outros créditos realizáveis por caixa. 

 

A Companhia reconhece os recebíveis inicialmente na data em que foram originados. Todos os 

outros ativos financeiros são reconhecidos na data da negociação quando a entidade se tornar 

parte das disposições contratuais do instrumento. 

 

A Companhia desreconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa 

do ativo expiram, ou quando a Companhia transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa 

contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual substancialmente todos os riscos e 

benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. Qualquer participação que seja criada 

ou retida pela Companhia em tais ativos financeiros transferidos, é reconhecida como um ativo 

separado. 
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Mensuração 

 

- Ativos financeiros a valor justo por meio do resultado: são apresentados no balanço patrimonial 

a valor justo, com os correspondentes ganhos ou perdas reconhecidas na demonstração do 

resultado. 

 

- Empréstimos e recebíveis: são ativos financeiros não derivativos, com pagamentos fixos ou 

determináveis, não cotados em um mercado ativo. Após a mensuração inicial, esses ativos 

financeiros são contabilizados ao custo amortizado, utilizando o método de juros efetivos, menos 

perda por redução ao valor recuperável.  

 

- Investimentos mantidos até o vencimento: ativos financeiros não derivativos com pagamentos 

fixos ou determináveis e vencimentos fixos são classificados como mantidos até o vencimento 

quando a Companhia tiver manifestado intenção e capacidade financeira para mantê-los até o 

vencimento. Após a avaliação inicial, estes ativos são avaliados ao custo amortizado utilizando o 

método da taxa de juros efetiva, menos perdas por redução ao valor recuperável.  

 

(ii) Passivos financeiros  

 

Os passivos financeiros da Companhia incluem contas a pagar a fornecedores, empréstimos e 

financiamentos e outras contas a pagar.  

 

Mensuração 

 

Após reconhecimento inicial os empréstimos e financiamentos são mensurados pelo custo 

amortizado, utilizando o método da taxa efetiva de juros.  
 

b) Análise do Valor de Recuperação dos Ativos 

 

A Administração da Companhia revisa anualmente o valor contábil líquido dos seus 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. 

 

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016, não foi identificada necessidade de 

reconhecimento de perda por redução ao valor recuperável. 

 

2.6. Ajuste a valor presente de ativos e passivos 

 

Os ativos e passivos monetários de longo prazo são atualizados monetariamente e, portanto, estão 

ajustados pelo seu valor presente. O ajuste a valor presente de ativos e passivos monetários de 

curto prazo é calculado, e somente registrado, se considerado relevante em relação às 

demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Para fins de registro e determinação de 

relevância, o ajuste a valor presente é calculado levando em consideração os fluxos de caixa 

contratuais e a taxa de juros explícita, e em certos casos implícita, dos respectivos ativos e 

passivos. Com base nas análises efetuadas e na melhor estimativa da administração. 
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2.7. Impairment de ativos não financeiros 

 

A Administração revisa anualmente os eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, 

operacionais ou tecnológicas de cada ativo ou unidade geradora de caixa (UGC), 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. 

 

Perdas por redução no valor recuperável são reconhecidas no resultado e são revertidas somente 

na condição em que o valor contábil do ativo ou da UGC não exceda o valor contábil que teria sido 

apurado, caso nenhuma perda por redução ao valor recuperável tivesse sido reconhecida para o 

ativo ou UGC em exercícios anteriores. A reversão da perda por redução ao valor recuperável é 

reconhecida imediatamente no resultado. 

 

Uma UGC é definida como o menor grupo identificável de ativos que geram fluxos de entrada de 

caixa independente dos fluxos de entrada de caixa de outros ativos ou grupo de ativos. O valor 

recuperável de uma UGC é definido como sendo o maior entre o valor em uso e o valor justo 

deduzido das despesas de venda. 

 

Na estimativa do valor em uso do ativo, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados ao 

seu valor presente, utilizando uma taxa de desconto antes dos impostos que reflita o custo médio 

ponderado de capital para o segmento em que opera a UGC. O valor justo é determinado, sempre 

que possível, com base em contrato de venda firme em uma transação em bases comutativas, 

entre partes conhecedoras e interessadas, ajustado por despesas atribuíveis à venda do ativo, ou, 

quando não há contrato de venda firme, com base no preço de mercado de um mercado ativo, ou 

no preço da transação mais recente com ativos semelhantes. 

 

Evidencia objetiva de que ativos não financeiros tiveram perda de valor inclui: 

 

 Indicativos observáveis de redução significativas do valor do ativo; 

 Mudanças tecnológicas, de mercado, econômico ou legal na qual a entidade opera o ativo; 

 Aumento de taxas de juros praticados no mercado de retorno sobre investimentos afetando 

a taxa de desconto utilizado pela Companhia; 

 O valor contábil do patrimônio líquido da entidade é maior do que o valor de suas ações no 

mercado; 

 Evidência disponível de obsolescência ou de dano físico de um ativo; 

 Descontinuidade ou reestruturação da operação à qual um ativo pertence; 

 Dados observáveis indicando que o desempenho econômico de um ativo é ou será pior 

que o esperado. 

 

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016, não houve indicativo de deterioração e 

em função disso, a Companhia não efetuou análise para seus ativos. 

 

2.8. 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 também pode incluir 

transferências do patrimônio de quaisquer ganhos/perdas de hedge de fluxo de caixa qualificados 

como referentes à compra de imobilizado em moeda estrangeira. O custo histórico também inclui 
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os custos de financiamento relacionados com a aquisição de ativos qualificados.  

 

Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo 

separado, conforme apropriado, somente quando for provável que fluam benefícios econômicos 

futuros associados a esses custos e que possam ser mensurados com segurança. O valor contábil 

de itens ou peças substituídos é baixado. Todos os outros reparos e manutenções são lançados 

em contrapartida ao resultado do exercício, quando incorridos. 

 

A depreciação acumulada é calculada a taxas que levam em consideração a estimativa da vida útil 

efetiva dos bens. 

 

Os ganhos e as perdas de alienações são determinados pela comparação dos resultados com o 

seu valor contábil e são reconhecidos na demonstração do resultado. 

 

2.9. Imposto de renda e contribuição social  

 

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 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. 

 

2.10. Provisões 

 

As provisões são reconhecidas em função de um evento passado quando há uma obrigação legal 

ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável e se for provável a exigência de um 

recurso econômico para liquidar esta obrigação. Quando aplicável, as provisões são apuradas 

através do desconto dos fluxos de desembolso de caixa futuros esperados a uma taxa que 

considera as avaliações atuais de mercado e os riscos específicos para o passivo. 

 

2.10.1. Provisão para ressarcimento 

 

A provisão para ressarcimento é reconhecida em valor considerado suficiente pela Administração 

para cobrir as perdas prováveis pela energia contratual não entregue no exercício social corrente. 

Esta provisão é constituída considerando os valores estimados apurados pelos especialistas 

baseado nos relatórios emitidos pela CCEE e relatórios internos de geração de energia dos 

parques eólicos. 

 

As provisões são tempestivamente ajustadas de acordo com as novas estimativas apuradas. A 

realização ocorre no primeiro ano subsequente ao quadriênio, amortizado em 12 vezes conforme 
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previsto nos Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado (CCEAR’s) da 

Companhia.  
 

2.10.2. Provisões para desmobilização de ativos 

 

Considerando que o parque eólico possui contratos de arrendamento do terreno e assumiu 

obrigações de retirada de ativos no final do prazo do contrato, a Companhia efetuou o registro de 

provisão para desmantelamento de ativos. A provisão foi inicialmente mensurada ao seu valor justo 

e, posteriormente, é ajustada a valor presente de acordo com as mudanças no valor ou na 

tempestividade dos fluxos de caixa estimados. Os custos de desmobilização do ativo são 

capitalizados como parte do valor contábil do ativo relacionado e estão sendo depreciados ao longo 

da vida útil remanescente do ativo. 
 

2.11. Reconhecimento de receita 

 

A receita é reconhecida na extensão em que for provável que benefícios econômicos serão 

gerados para a Companhia, podendo ser confiavelmente mensurados. A receita é mensurada pelo 

valor justo da contraprestação recebida ou a receber. 

 

A receita operacional é composta pela receita de fornecimento de energia elétrica (faturada ou não 

faturada) e outras receitas da Companhia. 

 

Os registros das operações de compra e venda de energia na CCEE estão reconhecidos pelo 

regime de competência de acordo com informações divulgadas por aquela entidade ou por 

estimativa da Administração. 

 

2.12. Receitas e despesas financeiras 

 

A receita e a despesa de juros são reconhecidas no resultado pelo método dos juros efetivos. 

 

2.13. Mensuração do valor justo 

 

Valor justo é o preço que seria recebido na venda de um ativo ou pago pela transferência de um 

passivo em uma transação ordenada entre participantes do mercado na data de mensuração, no 

mercado principal ou, na sua ausência, no mercado mais vantajoso ao qual a Companhia tem 

acesso nessa data. O valor justo de um passivo reflete o seu risco de descumprimento (non-

performance). O risco de descumprimento inclui, entre outros, o próprio risco de crédito da 

Companhia. 

 

Uma série de políticas contábeis e divulgações da Companhia requer a mensuração de valores 

justos, tanto para ativos e passivos financeiros como não financeiros (veja nota explicativa 2.4). 

 

Quando disponível, a Companhia mensura o valor justo de um instrumento utilizando o preço 

cotado num mercado ativo para esse instrumento. Um mercado é considerado como ativo se as 

transações para o ativo ou passivo ocorrem com frequência e volume suficientes para fornecer 

informações de precificação de forma contínua. 

 

Se não houver um preço cotado em um mercado ativo, a Companhia utiliza técnicas de avaliação 

que maximizam o uso de dados observáveis relevantes e minimizam o uso de dados não 

observáveis. A técnica de avaliação escolhida incorpora todos os fatores que os participantes do 
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mercado levariam em conta na precificação de uma transação. 

 

Se um ativo ou um passivo mensurado ao valor justo tiver um preço de compra e um preço de 

venda, a Companhia mensura ativos com base em preços de compra e passivos com base em 

preços de venda. 

 

A melhor evidência do valor justo de um instrumento financeiro no reconhecimento inicial é 

normalmente o preço da transação, ou seja, o valor justo da contrapartida dada ou recebida. Se a 

Companhia determinar que o valor justo no reconhecimento inicial difere do preço da transação e o 

valor justo não é evidenciado nem por um preço cotado num mercado ativo para um ativo ou 

passivo idêntico nem baseado numa técnica de avaliação para a qual quaisquer dados não 

observáveis são julgados como insignificantes em relação à mensuração, então o instrumento 

financeiro é mensurado inicialmente pelo valor justo ajustado para diferir a diferença entre o valor 

justo no reconhecimento inicial e o preço da transação. Posteriormente, essa diferença é 

reconhecida no resultado numa base adequada ao longo da vida do instrumento, ou até o momento 

em que a avaliação é totalmente suportada por dados de mercado observáveis ou a transação é 

encerrada, o que ocorrer primeiro. 

 
3. Novas normas e interpretações ainda não efetivas 

 

Uma série de novas normas ou alterações de normas e interpretações serão efetivas para 

exercícios iniciados em ou após 1º de janeiro de 2018. A Companhia não adotou essas alterações 

na preparação destas demonstrações financeiras e não planeja adotar estas normas de forma 

antecipada. 

 

3.1. IFRS 9 Financial Instruments (CPC 48 Instrumentos Financeiros)  

 

A IFRS 9/CPC 48 inclui novos modelos para a classificação e mensuração de ativos/passivos 

financeiros e de perdas esperadas para ativos financeiros e contratuais, além de novos requisitos 

sobre a contabilização de hedge. Esta norma substitui o IAS 39/CPC 38 Instrumentos Financeiro – 

Reconhecimento e Mensuração. 

 

 Classificação - Ativos financeiros 

 

A IFRS 9/CPC 48 contém uma nova abordagem de classificação e mensuração de ativos 

financeiros que reflete o modelo de negócios em que os ativos são administrados e suas 

características de fluxo de caixa. 

 

A IFRS 9/CPC 48 contém três principais categorias de classificação para ativos financeiros: 

mensurados ao custo amortizado, ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes 

(VJORA) e ao valor justo por meio do resultado (VJR). A norma elimina as categorias existentes na 

IAS 39 de mantidos até o vencimento, empréstimos e recebíveis e disponíveis para venda. 

 

De acordo com a IFRS 9/CPC 48, os derivativos embutidos em contratos onde o hospedeiro é um 

ativo financeiro no escopo da norma nunca são separados. Em vez disso, o instrumento financeiro 

híbrido como um todo é avaliado para sua classificação. 

 

Com base na sua avaliação, a Companhia não considera que os novos requerimentos de 

classificação terão um impacto significativo na contabilização de seus ativos financeiros.  
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 Redução no valor recuperável (impairment) - Ativos Financeiros e Ativos Contratuais 

 

A IFRS 9/CPC 48 substitui o modelo de ”perdas incorridas” da IAS 39/CPC 38 por um modelo 

prospectivo de ”perdas de crédito esperadas”. Isso exigirá um julgamento relevante sobre como as 

mudanças em fatores econômicos afetam as perdas esperadas de crédito, que serão determinadas 

com base em probabilidades ponderadas. 

 

O novo modelo de perdas esperadas se aplicará aos ativos financeiros mensurados ao custo 

amortizado ou ao VJORA, com exceção de investimentos em instrumentos patrimoniais e ativos 

contratuais. 

 

De acordo com a IFRS 9/CPC 48, as provisões para perdas esperadas serão mensuradas em uma 

das seguintes bases: 

 

Perdas de crédito esperadas para 12 meses, ou seja, perdas de crédito que resultam de possíveis 

eventos de inadimplência dentro de 12 meses após a data base; e 

 

Perdas de crédito esperadas para a vida inteira, ou seja, perdas de crédito que resultam de todos 

os possíveis eventos de inadimplência ao longo da vida esperada de um instrumento financeiro. 

 

A mensuração das perdas de crédito esperadas para a vida inteira se aplica se o risco de crédito de 

um ativo financeiro na data base tiver aumentado significativamente desde o seu reconhecimento 

inicial, e a mensuração de perda de crédito de 12 meses se aplica se o risco não tiver aumentado 

significativamente desde o seu reconhecimento inicial. Uma entidade pode determinar que o risco 

de crédito de um ativo financeiro não tenha aumentado significativamente se o ativo tiver baixo 

risco de crédito na data base. No entanto, a mensuração de perdas de crédito esperadas para a 

vida inteira sempre se aplica para contas a receber de clientes e ativos contratuais sem um 

componente de financiamento significativo; A Companhia optou por aplicar esta política também 

para contas a receber de clientes e ativos contratuais com um componente de financiamento 

significativo. 

 

A Companhia acredita que as perdas por redução ao valor recuperável deverão aumentar e tornar-

se mais voláteis para os ativos no modelo da IFRS 9/CPC 48. Com base na metodologia de 

impairment descrita abaixo, a Companhia estimou que a aplicação dos requerimentos de 

impairment da IFRS 9/CPC 48 em 1º de janeiro de 2018 resultará em perdas por redução ao valor 

recuperável de ativos adicionais como segue: 

 

 Em R$ mil 

Impairment adicional 
estimado em 
01/01/2018 

Contas a receber de clientes 12 
Contas a receber com a CCEE 40 
Partes relacionadas 1 

Perdas adicionais por redução ao valor recuperável 53 

 

As perdas adicionais por redução ao valor recuperável representam o ajuste estimado ao 

patrimônio líquido em 01 de janeiro de 2018.  
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As perdas estimadas foram calculadas com base na experiência real de perda de crédito nos 4 

últimos anos. Além disso, quando aplicável, foram consideradas as mudanças no risco de crédito 

seguindo avaliações de crédito externas publicadas. 

 

 Passivos financeiros 

 

A IFRS 9/CPC 48 retém grande parte dos requerimentos da IAS 39 para a classificação de 

passivos financeiros. 

 

Contudo, de acordo com a IAS 39, todas as variações de valor justo dos passivos designados como 

VJR são reconhecidas no resultado, enquanto que, de acordo com a IFRS 9/CPC 48, estas 

alterações de valor justo são geralmente apresentadas da seguinte forma: 

 

– o valor da variação do valor justo que é atribuível às alterações no risco de crédito do passivo 

financeiro são apresentado em ORA; e 

 

– o valor remanescente da variação do valor justo é apresentado no resultado. 

 

A Companhia possui passivos financeiros mensurados ao VJR, representados por dívidas em 

moeda estrangeira, para os quais existem instrumentos financeiros derivativos para mitigação do 

risco cambial. Para atendimento dos requerimentos da contabilidade de hedge, as variações 

atribuíveis às alterações no risco de crédito continuarão sendo contabilizadas no resultado. 

 

 Divulgações 

 

A IFRS 9 exigirá extensivas novas divulgações, especificamente sobre a contabilidade de hedge, 

risco de crédito e perdas de crédito esperadas. A avaliação da Companhia incluiu uma análise para 

identificar deficiências em relação a informações requeridas nos processos atuais e a Companhia 

está em processo de implementação de mudanças nos seus sistemas e controles para atender aos 

novos requisitos. 

 

 Transição 

 

As mudanças nas políticas contábeis resultantes da adoção da IFRS 9 serão geralmente aplicadas 

retrospectivamente, exceto as mudanças descritas a seguir: 

 

 - A Companhia irá aproveitar a isenção que lhe permite não reapresentar informações 

comparativas de períodos anteriores decorrentes das alterações na classificação e mensuração de 

instrumentos financeiros (incluindo perdas de crédito esperadas). As diferenças nos saldos 

contábeis de ativos e passivos financeiros resultantes da adoção da IFRS 9, serão geralmente 

reconhecidas nos lucros acumulados e reservas em 1º de janeiro de 2018. 

 

- As seguintes avaliações devem ser efetuadas com base nos fatos e circunstâncias existentes na 

data da adoção inicial: 

 

(a) A determinação do modelo de negócio dentro do qual um ativo financeiro é mantido. 

 

(b) A designação e revogação de designações anteriores de determinados ativos e passivos 

financeiros. 
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3.2. IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers (CPC 47 Receita de Contratos com 

Clientes)  

 

A IFRS 15/CPC 47 introduz uma estrutura abrangente para determinar se e quando uma receita é 

reconhecida, e por quanto a receita é mensurada. A IFRS 15 substitui as atuais normas para o 

reconhecimento de receitas, incluindo o CPC 30 (IAS 18) Receitas, CPC 17 (IAS 11) Contratos de 

Construção e a CPC 30 Interpretação A (IFRIC 13) Programas de Fidelidade com o Cliente. 

 

 Receita de geração 

 

A Companhia reconhece a receita pelo valor justo da contraprestação a receber no momento em 

que a energia produzida é provisionada, mediante a multiplicação da quantidade de energia 

vendida pelo preço contratado, conforme cláusulas contratuais. 

Com base em sua avaliação, a Companhia não espera que a aplicação da IFRS 15/CPC 47 tenha 

qualquer impacto significativo em suas demonstrações financeiras. 
 

 Câmara de Comercialização de Energia - CCEE 

 

A Companhia reconhece a receita pelo valor justo da contraprestação a receber no momento em 

que o excedente de energia produzido é comercializado no âmbito da CCEE. A contraprestação 

corresponde à multiplicação da quantidade de energia vendida para o sistema pelo Preço de 

Liquidação das Diferenças (PLD).    

 

Com base em sua avaliação, a Companhia não espera que a aplicação da IFRS 15/CPC 47 tenha 

um impacto significativo em suas demonstrações financeiras. 

 

 Transição 

 

A Companhia planeja adotar a IFRS 15/CPC 47 usando o método de efeito cumulativo, com 

aplicação inicial da norma na data inicial (ou seja, 1º de janeiro de 2018). Como resultado, a 

Companhia não aplicará os requerimentos da IFRS 15/CPC 47 ao período comparativo 

apresentado. 

 

A Companhia planeja utilizar os expedientes práticos para contratos concluídos. Isso significa que 

os contratos concluídos que começaram e terminaram no mesmo período de apresentação 

comparativo, bem como os contratos que são contratos concluídos no início do período mais antigo 

apresentado, não serão reapresentados. 

 

A Companhia está atualmente realizando uma avaliação detalhada do impacto resultante da 

aplicação do IFRS 15/CPC 47 e espera divulgar informações quantitativas adicionais antes da 

adoção da norma. 

 

3.3. IFRS 16 Leases (arrendamentos) 

 

A IFRS 16 substitui as normas de arrendamento existentes, incluindo o CPC 06 (IAS 17) 

Operações de Arrendamento Mercantil e o ICPC 03 (IFRIC 4, SIC 15 e SIC 27) Aspectos 

Complementares das Operações de Arrendamento Mercantil. 
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A norma é efetiva para períodos anuais com início em ou após 1º de janeiro de 2019. A adoção 

antecipada é permitida somente para demonstrações financeiras de acordo com as IFRSs e 

apenas para entidades que aplicam a IFRS 15 Receita de Contratos com Clientes em ou antes da 

data de aplicação inicial da IFRS 16. 

 

A IFRS 16 introduz um modelo único de contabilização de arrendamentos no balanço patrimonial 

para arrendatários. Um arrendatário reconhece um ativo de direito de uso que representa o seu 

direito de utilizar o ativo arrendado e um passivo de arrendamento que representa a sua obrigação 

de efetuar pagamentos do arrendamento. Isenções estão disponíveis para arrendamentos de curto 

prazo e itens de baixo valor. A contabilidade do arrendador permanece semelhante à norma atual, 

isto é, os arrendadores continuam a classificar os arrendamentos em financeiros ou operacionais. 
 

A Companhia concluiu a avaliação inicial do potencial impacto em suas demonstrações financeiras, 

mas ainda não completou sua avaliação detalhada. O impacto real da aplicação da IFRS 16 nas 

demonstrações financeiras no período de aplicação inicial dependerá das condições econômicas 

futuras, incluindo a taxa de endividamento da Companhia em 1º de janeiro de 2019, a composição 

da carteira de arrendamento da Companhia nessa data, a avaliação da Companhia se exercerá 

quaisquer opções de renovação de arrendamento e a medida em que a Companhia optará por usar 

expedientes práticos e isenções de reconhecimento. 

 

Até agora, o impacto mais significativo identificado é que a Companhia reconhecerá novos ativos e 

passivos por arrendamento operacional do terreno onde está instalado o parque eólico Calango 2  

 

Além disso, a natureza das despesas relacionadas com esses contratos de arrendamento agora vai 

mudar, a IFRS 16 substitui a despesa linear de arrendamento operacional com um custo de 

depreciação de ativos de direito de uso e despesa de juros sobre obrigações de arrendamento. 

 

A Companhia espera que a adoção da IFRS 16 não afete sua capacidade de cumprir com os 

acordos contratuais (covenants) de limite máximo de alavancagem em empréstimos descritos na 

nota explicativa 8. 

 

 Transição 

 

Como arrendatária, a Companhia pode aplicar a norma utilizando uma: 

 

- Abordagem retrospectiva; ou 

- Abordagem retrospectiva modificada com expedientes práticos opcionais. 

 

O arrendatário aplicará essa escolha consistentemente a todos os seus arrendamentos. 

 

A Companhia pretende aplicar a IFRS 16 inicialmente em 1º de janeiro de 2019, usando a 

abordagem retrospectiva modificada. Portanto, o efeito cumulativo da adoção da IFRS 16 será 

reconhecido como um ajuste ao saldo de abertura dos lucros acumulados em 1º de janeiro de 

2019, sem atualização das informações comparativas. 

 

Ao aplicar a abordagem retrospectiva modificada para arrendamentos anteriormente classificados 

como arrendamentos operacionais de acordo com a IAS 17, o arrendatário pode eleger, para cada 

contrato de arrendamento, se aplicará uma série de expedientes práticos na transição. A 

Companhia está avaliando o impacto potencial da utilização desses expedientes práticos. 
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A Companhia não é obrigada a fazer ajustes para arrendamentos em que é um arrendador, exceto 

quando é um arrendador intermediário em um subarrendamento. 
 
Outras alterações  

 

As seguintes normas alteradas e interpretações não deverão ter um impacto significativo nas 

demonstrações financeiras da Companhia: 

 

- Ciclo de melhorias anuais para as IFRS 2014-2016 - Alterações à IFRS 1 e à IAS 28. 

 

- IFRIC 23 Incerteza sobre Tratamentos de Imposto de Renda. 

 

O Comitê de Pronunciamentos Contábeis ainda não emitiu pronunciamento contábil ou alteração 

nos pronunciamentos vigentes correspondentes a todas as novas IFRS. Portanto, a adoção 

antecipada dessas IFRS não é permitida para entidades que divulgam as suas demonstrações 

financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 

 
4. Caixa e equivalentes de caixa 

  
31/12/2017  31/12/2016 

Caixa e equivalentes de caixa (a)    
Caixa e depósitos bancários à vista 

 
1.480  1.903 

Fundo de Investimento  116  268 

Total de caixa e equivalentes de caixa  1.596  2.171 

     

 
(a) Em 31 de dezembro de 2017, caixa e equivalentes de caixa é composto por 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.  

 

Seguem composições das carteiras do fundos de investimentos da Companhia: 

 
Carteira (Caixa e Equivalente de Caixa) 31/12/2017 

BB Polo 28 FI Renda Fixa  

Compromissadas com lastro de títulos públicos 116 

 
 

Total CEC – Fundos Exclusivos 116 

 
5. Contas a receber de clientes e demais contas a receber 

 

  

Ref. 

 
31/12/2017 

 
31/12/2016 

  
 

    Títulos a receber 
 

 
 

3.950 
 

1.756 

    Terceiros 
 

 (a)  

 
3.829 

 
1.638 

    Partes relacionadas    (b)   121  118 

Comercialização de energia na CCEE 
 

 (c) 

 
5.574 

 
312 

Total 
   

9.524 
 

2.068 

       

       

 
(a) Referem-se aos contratos de fornecimento de energia com vigência até 2033. 
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(b) Referem-se substancialmente aos contratos de fornecimento de energia a Celpe e Coelba, e 
vigência até 2033. 

 
(c) Refere-se aos excedentes de geração de energia liquidada na CCEE. O valor total está 

previsto para recebimento em fevereiro de 2018. 
 

6. Imobilizado 

 

Por natureza, o ativo imobilizado está constituído da seguinte forma: 

 

  
31/12/2017 

 
31/12/2016 

  
Taxas anuais 

        

  

médias 
ponderadas 

   
Depreciação  

 
Valor 

 
Valor 

  
de depreciação 

 
Custo 

 
acumulada 

 
líquido 

 
Líquido 

Em serviço 
          Edificações, obras civis e benfeitorias  4%  2.146  (271)  1.875  38.680 

Máquinas e equipamentos 
 

4% 
 

120.919  (21.518)  99.401  68.185 
Veículos  20%    82    (12)   70  - 

    123.147  (21.801)  101.346  106.865 
Em curso           

Edificações, obras civis e benfeitorias    24  -  24  - 

    24  -  24  - 
           

Total 
   

123.171  (21.801)  101.370  106.865 

 
A movimentação do imobilizado é como segue: 
 

  Em serviço 
 

Em curso 
    

  
Depreciação 

 
Valor 

      Custo 
 

acumulada 
 

líquido 
 

Custo 
 

Total 

Saldos em 31 de dezembro de 2015  120.995  (12.088)  108.907  -  108.907 

 
         

Adições -  -  -  2.153  2.153 
Adição provisão para desmantelamento  -  -  -  523  523 
Adição de provisão -  -  -  413  413 
Baixas  (341)  44  (297)  -  (297) 
Depreciação -  (4.834)  (4.834)  -  (4.834) 
Transferências 3.089  -  3.089  (3.089)  - 

Saldos em 31 de dezembro de 2016 123.743  (16.878)  106.865  -  106.865 
          
Adições -  -  -  16  16 
Reversão provisão para desmantelamento -  -  -  (262)  (262) 
Reversão de provisão (a) -  -  -  (326)  (326) 
Depreciação -  (4.923)  (4.923)  -  (4.923) 
Transferências (596)  -  (596)  596  - 

 
         

Saldos em 31 de dezembro de 2017 123.147  (21.801)  101.346  24  101.370 

 
(a) Refere-se à reversão de provisão de ativo imobilizado não realizada. 
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7. Fornecedores 

 
A composição do saldo de fornecedor é como segue: 

 
Fornecedores  31/12/2017  31/12/2016 

     Energia elétrica:  390  65 

   Terceiros  -  20 
   Partes relacionadas   390  45 
Encargos de uso da rede  89 

 
111 

Materiais e serviços  331 
 

1.322 

Total  810 
 

1.498 

 
 

8. Empréstimos, financiamentos e encargos 

 
 31/12/2017  31/12/2016 

Moeda nacional   
 

 
BNDES  72.989 

 
77.947 

(-) Depósitos em garantia (13.649) 
 

(6.925) 

Total empréstimos e financiamentos 59.340              71.022  

  
 

 
Circulante 6.035 

 
            5.990  

Não Circulante 53.305 
 

           65.032  

 

A captação junto ao BNDES, cuja taxa efetiva é TJLP + 2,18% a.a, possui prazo total de 17 anos, 

pagamento de juros e amortização mensal a partir de 15 de agosto de 2014. A operação tem como 

garantias receita própria e aval/fiança da controladora Neoenergia S.A.  
 

A mutação dos empréstimos e financiamentos é a seguinte: 

 
  

 
 

   Passivo  Não  
   circulante  circulante  Total 

Saldos em 31 de dezembro de 2015 
 

5.925  71.777  77.702 
   Encargos  6.398  -  6.398 
   Variação monetária  82  1.060  1.142 
   Transferências  5.679  (5.679)  - 
   Amortizações e pagamentos de juros  (12.094)  -  (12.094) 
  (-) Mov. depósitos em garantia  -  (2.126)  (2.126) 

Saldos em 31 de dezembro de 2016  5.990  65.032  71.022 
   Encargos  6.007  -  6.007 
   Variação monetária  63  748  811 
   Transferências  5.751  (5.751)  - 
   Amortizações e pagamentos de juros  (11.776)  -  (11.776) 
  (-) Mov. depósitos em garantia  -  (6.724)  (6.724) 

Saldo em 31 de dezembro de 2017  6.035  53.305  59.340 

 
  



 
 
 

29 

 

Os vencimentos das parcelas a longo prazo são os seguintes: 

 

 

 2017  

 
2016 

2018  - 
 

 5.757 

2019  5.780 
 

 5.757 

2020  5.780 
 

 5.757 

2021  5.780 
 

 5.757 

2022  5.780   5.757 

Após 2022  43.834 
 

 43.172 

Total obrigações  66.954 
 

 71.957 

 
  

  
 

(-) Garantias depósitos vinculados  (13.649) 
  

(6.925) 

 
  

  
 

Total  53.305 
  

65.032 

 

Em auxílio a demonstrações dos fluxos de caixa, segue abaixo a conciliação de passivos 

resultantes das atividades de financiamento em 31 de dezembro de 2017 e 2016: 
 

 
  

 
 

2015 
Fluxo de caixa  Alterações 

em não 
caixa 

2016 
Fluxo de caixa  Alterações 

em não 
caixa 

2017 

 
Adições Baixas Outros Adições Baixas Outros 

Empréstimos e financiamentos 77.702 - (5.678) (8.542) 7.540 71.022 - (5.751) (12.749) 6.818 59.340 

 
 
 

Condições restritivas financeiras (covenants) 

 
O contrato contém cláusulas restritivas que requerem a manutenção de índices financeiros com 
parâmetros preestabelecidos apurados com base nas demonstrações financeiras da Controladora 
FE Participações, conforme segue: 
 

 Índice de Cobertura do Serviço da Dívida (ICSD) ≥ 1,30 
 
Caso a FE Participações não atinja o índice indicado acima a apuração deverá ser feita com base 
nas demonstrações financeiras da própria companhia.  

 
9. Provisões e depósitos judiciais 

 

A composição do saldo de provisões é como segue: 

 
 

 
Provisões 

 Total  
 

Desmantelamento  Ressarcimento 
 Saldos em 31 de dezembro de 2015 

 
642  -  642 

 
 

     
Constituição 

 
523  -  523 

Atualização 
 

106  -  106 

Saldos em 31 de dezembro de 2016 

 

1.271  -  1.271 

  
 

   
 

Constituição  -  2.120  2.120 
Baixas/reversão  (262)  (880)  (1.142) 
Atualização  145  -  145 

Saldos em 31 de dezembro de 2017  1.154  1.240  2.394 

  
 

 
 

 
 

Circulante  -  1.240  1.240 
Não circulante  1.154  -  1.154 
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Desmantelamento 

 
Os cálculos são efetuados com base em estimativa do custo total de desmontagem do parque 
eólico Calango 2, conforme estudo do mercado de energia eólica, levando em consideração a 
quantidade de MW total implantada no empreendimento. Essa estimativa é reavaliada anualmente 
de acordo com os fluxos de caixa estimados necessários para liquidar a obrigação. 
 
A provisão para desmantelamento da Companhia está registrada em contrapartida ao Imobilizado. 
O prazo previsto para realização desta provisão é o término dos contratos de arrendamento do 
parque eólico. 
 
Ressarcimento 
 
A provisão para ressarcimento é reconhecida em valor considerado suficiente pela Administração 
para cobrir as perdas prováveis pela energia contratual não entregue no exercício social corrente. 
Esta provisão é constituída considerando os valores estimados apurados pelos especialistas 
baseado nos relatórios emitidos pela CCEE e relatórios internos de geração de energia dos 
parques eólicos. 
 
As provisões são tempestivamente ajustadas de acordo com as novas estimativas apuradas. A 
realização ocorre no primeiro ano subsequente ao quadriênio, amortizado em 12 vezes conforme 
previsto nos Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado (CCEAR’s) da 
Companhia. 
 
Processos Judiciais 

 

a) Fiscais 

 

A Companhia possui processos judiciais referente a ações tributárias de autos de infração fiscal 

referente a ISS sobre contratos de fornecimento de matérias e serviços para a construção dos 

parques eólicos. A Companhia possui um total estimado de R$ 2.920 em ações tributárias de 

naturezas diversas com expectativa de perda possível. 

 

b) Cível 

 

A Companhia possui também processos judiciais de natureza cível, referente a autos de infração 

referente a supressão de vegetação e descumprimento de licença ambiental. A Companhia possui 

um total estimado de R$ 16 em ações cíveis com expectativa de perda possível. 

 

c) Depósitos judiciais 

 

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. 
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 2017 

 
2016 

    Cíveis  5 
 

- 

Total 5 
 

 - 

 
10. Patrimônio líquido 

 
Capital social 

 

Em 2017 a Companhia integralizou R$ 5 em espécie. 

 

O capital social subscrito da Companhia em 31 de dezembro de 2017 é de R$ 40.895 (2016 – R$ 

40.895) e o capital integralizado é de R$ 38.098 (2016 – R$ 38.093), composto por 40.894.910 

(2016 – 40.894.910) ações ordinárias, todas nominativas e com valor nominal de R$ 1,00 (um real), 

detidas integralmente pela FE Participações S.A., sendo 38.098.245 ações integralizadas (2016 – 

38.093.245). 

 
Lucro por ação 

 

O cálculo do lucro básico e diluído por ação para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 

e 2016 foi baseado no lucro líquido do exercício e o número médio ponderado de ações ordinárias 

e preferenciais em circulação durante os exercícios apresentados, conforme demonstrado a seguir: 

 

  
 

  
31/12/2017   31/12/2016 

Lucro líquido do exercício  14.770  3.201 
Média ponderada das ações emitidas  40.895  40.895 

Lucro básico e diluído por ação – R$  0,36  0,08 

 

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 a Companhia não possuía instrumentos financeiros 

conversíveis em ações, logo o lucro básico e diluído por ação é o mesmo. 

 

Reserva legal 
 
A reserva legal é calculada com base em 5% de seu lucro líquido conforme previsto na legislação 
em vigor, limitada a 20% do capital social. 
 
Reserva para investimentos 
 
Conforme previsto no Estatuto Social da Companhia, o montante que excede a distribuição de 
dividendo mínimo obrigatório, deve ser destinado a Reserva para investimentos, a qual é destinada 
a financiar a expansão das atividades da Companhia para investimentos ou criação de novos 
empreendimentos. Dessa forma, a Administração está propondo à Assembleia de acionistas a 
retenção de parcela dos lucros para constituição de reserva para investimentos no montante de R$ 
10.524 (2016 – R$ 2.280), composta pelo saldo do lucro líquido do exercício, após a constituição de 
reserva legal e dividendos mínimos obrigatórios. 
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Dividendos  
 
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:  
 
 

 
 31/12/2017  31/12/2016 

Lucro líquido do exercício  14.770  3.201 
Constituição de reserva legal (5%)  (738)  (160) 
Base de cálculo do dividendo  14.032  3.041 
  25%  25% 
Dividendos mínimos obrigatórios  3.508  761 
Reserva de lucros para investimento  10.524  2.280 
Total   14.032  3.041 

 
A movimentação dos dividendos a pagar é como segue: 
 
 
  31/12/2017  31/12/2016 

     
Saldo inicial 

 
762  2.253 

    Mínimos obrigatórios   3.508  761 
    Pagos no exercício  (762)  (486) 
    Compensados no exercício (a)  -    (1.766) 

Saldo final   3.508  762 

 
 

a) Em 2016, a Companhia compensou parcialmente os dividendos a pagar com os recebíveis de 
sua controladora FE Participações S.A. 

 
11. Receita líquida 

 

A composição da receita líquida por natureza e suas deduções é como segue: 
 

 
 

Ref. 
 

2017   2016 

Fornecimento de energia elétrica  
  

22.333 
 

19.780 
Câmara de Comercialização de Energia - CCEE  (a) 

 
9.583 

 
350 

Indenização de seguro  (b)  2.056  - 

Total receita bruta  
  

33.972 
 

20.130 

 
 

  
 

 
 

(-) Deduções da receita bruta 
 

(c) 
 

(1.197) 
 

(737) 

 
 

  
 

 
 

Total receita operacional líquida 
   

32.775   19.393 

 
 

(a) A Companhia gerou energia acima do requisitado anualmente nos contratos regulados, 
sendo este excedente liquidado na CCEE. 
 

(b) Em 2017, a Companhia recebeu indenização de seguro devido aos danos causados a 
equipamentos durante curto-circuito por desprendimento de cabo com o sistema de 
transmissão de Lagoa Nova. 
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(c) Deduções da receita bruta: 
 

 
 2017 

 
2016 

Impostos: 

 

 

 PIS (213)  (133) 

COFINS (984)  (604) 

Total (1.197)  (737) 

 
 
12. Custos e despesas operacionais de serviços 

 
12.1. Custo de energia elétrica 

 
 

 
2017 

 
2016 

Energia comprada para revenda     

Energia adquirida no ambiente livre – ACL   (1.272)  (344) 

Energia curto prazo – PLD  -  (20) 

Taxa CCEE  (11)  (13) 

  (1.283)  (377) 
     

Encargos de uso dos sistemas de transmissão e 
distribuição 

 
   

Encargos de rede básica  (1.133)  (1.083) 

Encargos de conexão  (203)  (266) 

  (1.336)  (1.349) 

Total  (2.619)  (1.726) 

 
 

12.2. Custo de operação e despesas operacionais 

 
  2017  2016 

   
Custos 

dos 
serviços 

  
Despesas 
gerais e 

administrativas 

  
 
 

Total 

  
 
 

Total 

Pessoal  (268)  -  (268)  (292) 
Benefício pós emprego e outros benefícios  (3)  -  (3)  (4) 
Material  (82)  (1)  (83)  (60) 
Serviços de terceiros  (722)  (133)  (855)  (1.203) 
Taxa de fiscalização serviço energia elétrica–TFSEE  (77)  -  (77)  (72) 
Depreciação  (4.923)  -  (4.923)  (4.834) 
Arrendamentos e aluguéis  (477)  -  (477)  (324) 
Tributos  (9)  (164)  (173)  (31) 
Outros  (416)  -  (416)  (89) 

Total custos / despesas  (6.977)  (298)  (7.275)  (6.909) 
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13. Receitas e despesas financeiras 
 

 

2017  2016 

Receita Financeira 
 

 

 Renda de aplicações financeiras 893  647 

Juros e encargos sobre faturamento em atraso 97  505 

 
990  1.152 

Despesa Financeira    

Encargos de dívida  (6.007)  (6.398) 

Variações monetárias de dívida  (811)  (1.142) 

Atualização provisão para desmantelamento (145)  (106) 

Outras despesas financeiras (179)  (79) 

 
(7.142)  (7.725) 

Resultado Financeiro (6.152)   (6.573) 

 
14. Imposto de renda e contribuição social 

 
 

 
2017 

 
2016 

 
IR 

 
CSLL 

 
IR 

 
CSLL 

Receita da Atividade 30.743 
 

30.743 
 

20.134 
 

20.134 
Alíquota do imposto de renda e contribuição social 8% 

 
12% 

 
8% 

 
12% 

Base de Cálculo 2.459 
 

3.689 
 

1.611 
 

2.416 
Receitas financeiras 3.046 

 
3.046 

 
1.142 

 
1.142 

Base de Cálculo para IRPJ/CSLL 5.505 
 

6.735 
 

2.753 
 

3.558 
Imposto de renda e contribuição social no período 1.376 

 
607 

 
688 

 
320 

Ajuste Adicional IRPJ (24) 
 

- 
 

(24) 
 

- 

        Imposto de renda e contribuição social no resultado 1.352 
 

607 
 

664 
 

320 

        Corrente        
        Recolhidos e Pagos 510  259 

 
337 

 
160 

        Á pagar 560  228 
 

78 
 

37 
        Compensados e deduzidos 282  120 

 
249 

 
123 

 
1.352  607 

 
664 

 
320 
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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: 
 

  
Ativo / (Passivo) 

 
Receita / (Despesa) 

 COLIGADAS Ref. 31/12/2017 
 

31/12/2016 
 

31/12/2017 
 

31/12/2016 
             Fornecimento de Energia 

          COELBA (a) 104  101  1.222  1.143   
CELPE (a) 17  17  204  188   
NC ENERGIA S/A  (390)  (101)  (1.337)  (344)   

 
 (269)  17  89  987   

Uso e Conexão do Sistema de Transmissão (CUST) e 
(CTT)           
AFLUENTE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 
S.A.  -  -  (1)  (2)   
POTIGUAR SUL TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A.  -  -  (1)  -   

  -  -  (2)  (2)   
           

CONTROLADORES           

           
Dividendos e JSCP           
FE PARTICIPAÇÕES S/A  (3.508)  (762)  -  -   

  (3.508)  (762)  -  -   
           
Serviços Administrativos           
FORÇA EÓLICA DO BRASIL S/A  (60)  (11)  -  -   
FORÇA EÓLICA DO BRASIL II S/A  (389)  (729)  -  -   
FE PARTICIPAÇÕES S/A (b) 5.549  5.549  -  -   

  5.100  4.809  -  -   
           

TOTAL  1.323  4.064  87  985   

CIRCULANTE  (4.226)  (1.485)       
NÃO CIRCULANTE  5.549  5.549       
           

 

(a) COELBA e CELPE – Contrato bilateral de compra e venda de energia elétrica, vigente até 
junho de 2033, reajustado anualmente com base na variação do IGP-M. 
 

(b) Para atendimento ao contrato de financiamento junto ao Banco do Brasil, a Companhia 
possui contrato de cessão com a controladora FE Participações S.A. Esse contrato de 
cessão prevê que a controladora deverá manter como garantia, até a liquidação total do 
empréstimo, uma conta reserva especial destinada a receber os recursos advindos da 
Calango 2.  
 

Aplicações em fundo de investimento BB Polo 28  
 

O Fundo BB Polo 28 é destinado a Neoenergia e suas partes relacionadas onde tem por objetivo 
investir em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa que busquem 
acompanhar as variações das taxas de juros praticadas no mercado de depósitos interbancários - 
CDI, por meio da aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento e/ou ativos 
diretamente na carteira do fundo sendo as cotas dos fundos e ativos aderentes à Política 
Financeira e de Crédito do Grupo Neoenergia. 
 

15.1. Remuneração da administração 
 

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 não houve remuneração aos administradores da Companhia. 
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16. Gestão de riscos financeiros 
 
a) Considerações gerais e políticas 
 
A gestão dos riscos financeiros da Companhia segue o proposto na Política de Riscos Financeiros 
e na Política de Risco de Crédito do Grupo Neoenergia aprovadas pelo Conselho de Administração, 
além dos demais normativos.  
 
Dentre as diretrizes previstas nessas Políticas e normativos destacam-se: proteção cambial da 
totalidade da dívida em moeda estrangeira; avaliação de hedge de taxa de juros de dívidas em 
moeda local; avaliação de hedge de desembolsos em moeda estrangeira; diversificação de 
instrumentos, prazos e contrapartes de dívida e alongamento do prazo médio. 
 
Além disso, a utilização de derivativos tem como propósito único a proteção e mitigação de riscos, 
de forma que é proibida a contratação de derivativos exóticos, alavancados ou com propósitos 
especulativos. 
 
O monitoramento dos riscos é feito através de uma gestão de controles que tem como objetivo o 
acompanhamento contínuo das operações contratadas e do cumprimento dos limites de risco 
aprovados. 
 
A Companhia está exposta a diversos riscos financeiros, dentre os quais se destacam os riscos de 
mercado, de crédito e de liquidez.  
 
b) Gestão de risco de mercado 
 
Risco de taxas de juros e índice de preços 
 
Este risco é oriundo da possibilidade da Companhia incorrer em perdas devido a flutuações nas 
taxas de juros ou outros indexadores de dívida que impactem as despesas financeiras relativas a 
empréstimos e financiamentos ou rendimentos das aplicações financeiras.  
 
Desta forma, 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. 
 
c) Gestão de risco de liquidez 
 
O risco de liquidez é caracterizado pela possibilidade da Companhia não honrar com seus 
compromissos nos respectivos vencimentos. A gestão financeira adotada pelo Grupo Neoenergia 
busca constantemente a mitigação do risco de liquidez, tendo como principais pontos o 
alongamento de prazos dos empréstimos e financiamentos, desconcentração de vencimentos e 
diversificação de instrumentos financeiros. O permanente monitoramento do fluxo de caixa permite 
a identificação de eventuais necessidades de captação de recursos, com a antecedência 
necessária para a estruturação e escolha das melhores fontes. 
 
Havendo sobras de caixa são realizadas aplicações financeiras para os recursos excedentes com o 
objetivo de preservar a liquidez da Companhia, de forma que as aplicações sejam alocadas 
preferencialmente em fundos exclusivos para as empresas do Grupo Neoenergia e tenham como 
diretriz alocar ao máximo os recursos em ativos com liquidez diária. 
 
A tabela abaixo demonstra o valor total dos fluxos de obrigações monetizáveis da Companhia, por 
faixa de vencimento, correspondente ao período remanescente contratual. 
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2017 

 

Valor 
Contábil 

 

Fluxo de 
caixa 

contratual 
total 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
2022 

 

Acima  
de 5 
anos 

Passivos financeiros não derivativos: 
               Empréstimos e financiamentos 59.340  114.022  11.442  11.012  10.637  10.242  9.839  60.848 

Fornecedores 810  810  810  -  -  -  -  - 

 
 
d) Gestão de risco de crédito 
 
O risco de crédito refere-se à possibilidade da Companhia incorrer em perdas devido ao não 
cumprimento de obrigações e compromissos pelas contrapartes. 

 
Risco de crédito junto a contrapartes comerciais 

 
A principal exposição a crédito é oriunda da possibilidade da Companhia incorrer em perdas 
resultantes do não recebimento de valores faturados de suas contrapartes comerciais. 
 
Para reduzir este risco e auxiliar no gerenciamento do risco de inadimplência, a Companhia 
monitora o volume das contas a receber de clientes, solicita garantias e realiza diversas ações de 
cobrança em conformidade com a regulamentação do setor. 

 
Risco de crédito junto a instituições financeiras  
 
Para as operações envolvendo caixa e equivalentes de caixa, a Companhia segue as disposições 
da Política de Risco de Crédito do Grupo neoenergia que tem como objetivo a mitigação do risco 
através da diversificação junto às instituições financeiras e a utilização de instituições financeiras 
com boa qualidade de crédito.  
 
É realizado ainda o acompanhamento da exposição com cada contraparte, sua qualidade de 
crédito e seus ratings de longo prazo publicados pelas agências de rating para as principais 
instituições financeiras com as quais a Companhia possui operações em aberto. 
 
A seguir demonstramos a exposição total de crédito detida em ativos financeiros consolidados pela 
Companhia. Os montantes estão demonstrados em sua integralidade sem considerar nenhum 
saldo de provisão de redução para recuperabilidade do ativo. 
 

  
2017 

 
2016 

Mensurados pelo valor justo por meio do 
resultado 

 
 

 
 

Caixa e equivalentes de caixa  1.596  2.171 
Empréstimos e recebíveis     
       Contas a receber de clientes e outros  9.524  2.068 

     

 
e) Analise de sensibilidade 
 
Em atendimento à Instrução CVM nº 475 de 17 de dezembro de 2008, as análises a seguir 
estimam o valor potencial dos instrumentos em cenários hipotéticos de stress dos principais fatores 
de risco de mercado que impactam cada uma das posições, mantendo-se todas as outras variáveis 
constantes. 
 
- Cenário Provável: Foram projetados os encargos e os rendimentos para o período seguinte, 
considerando os saldos e taxas de juros vigentes ao final do período. 
- Cenário II: Esta projeção foi majorada em 25% em relação ao cenário provável. 



 
 
 

38 

 

- Cenário III: Esta projeção foi majorada 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. 
 
A tabela abaixo demonstra a perda (ganho) devido a variação das taxas de juros que poderá ser 
reconhecida no resultado da Companhia no exercício seguinte, caso ocorra um dos cenários 
apresentados abaixo: 

       
R$ Mil 

 
 

Operação 

 
 

Indexador 

 
 

Risco 

 
Taxa no 
período 

 
 

Saldo 

 
Cenário 
Provável 

 
 

Cenário 
(II) 

 
Cenário (III) 

        ATIVOS FINANCEIROS               

   Aplicações financeiras em CDI CDI Queda do CDI 6,9% 13.765 1.379 1.034 690 
        
PASSIVOS FINANCEIROS        
Empréstimos e Financiamentos        

Dívida em TJLP TJLP Alta TJLP 7,0% (72.989) (6.685) (1.277) (2.555) 
        

 

f) Estimativa de valor justo 
 
O quadro a seguir apresenta os valores contábil e justo dos instrumentos financeiros e outros ativos 
e passivos da Companhia, assim como seu nível de mensuração, em 31 de dezembro de 2017 e 
2016: 
    2017 

 
2016 

  Nível 
(*) 

 
Contábil 

 

Valor 
Justo 

 
Contábil 

 

Valor 
Justo 

Ativos financeiros (Circulante / Não circulante)    
    

   
    

    
   

Empréstimos e recebíveis    9.524  9.524 
 

2.068  2.068 

Contas a receber de clientes e outros  2  9.524  9.524 
 

2.068  2.068 
       

 
   

Mensurados pelo valor justo por meio do resultado    1.596  1.596 
 

2.171  2.171 

Caixa e equivalentes de caixa  1  1.596  1.596 
 

2.171  2.171 
       

 
   

Passivos financeiros (Circulante / Não circulante)       
 

   
        

 
   

Mensurado pelo custo amortizado    60.150  60.150 
 

72.520  72.520 

Fornecedores  2  810  810 
 

1.498  1.498 
Empréstimos e financiamentos  2  59.340  59.340 

 
71.022  71.022 

 
(*) Refere-se à hierarquia para determinação do valor justo 
 
O nível de mensuração de cada instrumento financeiro respeita a seguinte hierarquia de valor justo: 
Nível 1 para preços cotados sem ajustes em mercados ativos para instrumentos idênticos aos da 
Companhia; Nível 2 para informações observáveis para o ativo ou passivo, direta ou indiretamente, 
exceto preços cotados incluídos no nível anterior; e Nível 3 para dados não observáveis para o 
instrumento em questão. 
 
A Companhia entende que valor justo de contas a receber e fornecedores, por possuir a maior 
parte dos seus vencimentos no curto prazo, já está refletido em seu valor contábil.  
 
Para os financiamentos classificados e mensurados ao custo amortizado, o Grupo entende que, por 
se tratarem de operações bilaterais e não possuírem mercado ativo nem outra fonte similar com 
condições comparáveis às já apresentadas e que possam ser parâmetro à determinação de seus 
valores justos, os valores contábeis refletem o valor justo da operação. 
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Os ativos financeiros classificados como mensurados a valor justo estão, em sua maioria, aplicados 
em fundos exclusivos, dessa forma o valor justo está refletido no valor da cota do fundo. 
 
Para os passivos financeiros (empréstimos) classificados como mensurados a valor justo incluindo 
os instrumentos financeiros derivativos com a finalidade de proteção (hedge), a Companhia 
mensura o valor justo através do valor presente dos fluxos projetados considerando características 
contratuais de cada operação.  
 
A Companhia entende que adotando a metodologia descrita acima reflete o preço que seria 
recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma 
transação não forçada entre participantes do mercado na data de mensuração. 

 
17. Compromissos 

 
A Companhia possui contrato para execução de obras civis e para a fabricação, testes, envio, 
transporte, entrega em obra, descarga, montagem e funcionamento dos aerogeradores em regime 
de empreitada integral junto ao fornecedor GAMESA EÓLICA DO BRASIL LTDA e serviços de 
manutenção e instalações junto ao fornecedor ENGELMIG ENERGIA. 
 
A Companhia possui também contratos com diversos arrendantes para entrega de área 
determinada com o objetivo de implantação de geradores eólicos. 
 
Os compromissos relacionados a contratos de longo prazo são como segue (*): 
 

  Vigência  2018  2019  2020  2021  2022  Após 2022  Total 

GAMESA  2017 a 2022  787  2.293  2.316 2.340  2.364  -  10.100 
ENGELMIG  2017 a 2022  216  225  234  243  253  -  1.171 
Arrendamentos  2016 a 2032  365  384  403  423  433  5.558  7.566 

 
(*) Não auditado. 
 

18. Seguros 
 
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 

Responsabilidade Civil Geral - 
Operações 

 02/12/2017 a 31/05/2018  44.000  1,7 

Risco Operacional - Substações e 
Usinas 

 02/12/2017 a 31/05/2018  123.055  57,4 

Veículos  08/10/2017 a 31/05/2018  100% Tabela FIPE  1,4 

 
Os seguros da Companhia são contratados conforme as respectivas políticas de gerenciamento de 
riscos e seguros vigentes. 
 

19. Eventos subsequentes 
 
Em janeiro de 2018, a Companhia em acordo com os seus clientes aderiram ao MCSD – 
Mecanismo de Compra de Sobra e Déficits, pois apresentou-se como uma oportunidade de 
incrementar o resultado da Companhia. 
 
O mecanismo permite a descontratação temporária no ambiente regulado, tendo a Companhia 
optado pela descontratação no período de janeiro a dezembro de 2018. 
 
Dessa forma, a Companhia negocia no mercado livre uma operação cuja premissa é garantir 
receita no mínimo igual a do ambiente regulado, sendo a energia excedente liquidada a PLD no 
Mercado de Curto Prazo. 
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CALANGO 2 ENERGIA RENOVÁVEL S.A. 

 

 

 

DECLARAÇÃO DOS DIRETORES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

 

 
Os Diretores da CALANGO 2 ENERGIA RENOVÁVEL S.A., sociedade por ações, de capital 
fechado, com sede na Praia do Flamengo, 78, sala 101 (parte), Flamengo, Rio de Janeiro, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.107.047/0001-38, para fins do disposto nos incisos V e VI do 
artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 07.12.2009, declaram que:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
(I) reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no relatório da KPMG 
relativamente às demonstrações financeiras da CALANGO 2 ENERGIA RENOVÁVEL S.A., 
alusivas ao exercício social findo em 31.12.2017; e  
 
(II) reviram, discutiram e concordam com as demonstrações financeiras da CALANGO 2 
ENERGIA RENOVÁVEL S.A., relativas ao exercício social findo em 31.12.2017. 
 

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2018. 
 
 

 
Laura Porto 

 
 

Eduardo Capelastegui  
 
 

Mario José Ruiz-Tagle Larrain  
 
 

José Eduardo Tanure  
 


