C4

MU N DO

SALVADOR QUARTA-FEIRA 20/6/2018

ZONA DO EURO Objetivo é protegê-la melhor contra as
crises, anunciou Angela Merkel após reunião com Macron

Berlim e Paris querem
um orçamento comum

FRANCE PRESSE
Meseberg, Alemanha

Alemanha e França estão de
acordo em estabelecer um
orçamento comum para a
zona do euro com o objetivo
de protegê-la melhor contra
as crises, anunciou a chanceler alemã, Angela Merkel,

após uma reunião com o
presidente francês, Emmanuel Macron, em Berlim.
“Nós nos comprometemos a favor de um orçamento do euro”, afirmou Merkel
na coletiva de imprensa conjunta.
Macron defende há tempos esse instrumento de so-

lidariedade e estabilidade.
Esse orçamento poderá ser
estabelecido em 2021, afirmou o presidente francês.
Macron e Merkel se reuniram ontem para tentar
aproximar suas posturas sobre crise migratória e a reforma de uma Europa ameaçada de “descomposição”.

CENTRAIS EÓLICAS PILÕES S.A.
CNPJ 11.201.797/0001-01

RELATÓRIO DA DIRETORIA
Srs. Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis relativos aos exercícios Demonstrações dos Resultados
Notas
2017
2016
findos em 31/12/17 e 2016. Permanecemos à disposição para prestar esclarecimentos adicionais necessários. Caetité, 29/05/2018. A Diretoria.
Receita operacional líquida
14
22.207
19.314
Custos operacionais
(18.632) (20.544)
Demonstrações Contábeis - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Custo com energia elétrica
Balanços Patrimoniais
Notas
2017
2016 Balanços Patrimoniais
Notas
2017
2016 Energia elétrica comprada para revenda
(8.266) (11.334)
Passivo circulante
9.359
5.090 Encargos do uso do sistema de transmissão e conexão
(1.617)
(1.320)
Ativo circulante
6.734
1.625
Fornecedores
9
3.249
4.126 Taxa de fiscalização
(85)
(139)
491
763 Custo de operação: Seguros
(131)
(156)
Caixa e equivalentes de caixa
4
2.155
154 Tributos a pagar
(1.782)
(1.616)
Conta de ressarcimento
10
3.601
– Serviços de terceiros
Contas a receber de clientes
5
4.323
1.315 Dividendos declarados
(284)
(297)
1.720
39 Material
(837)
–
11
292
162 Manutenção equipamentos de geração
Despesas antecipadas
–
107 Provisão para custos socioambientais
8
(5.340)
(5.340)
Outras obrigações
6
– Depreciação e amortização
Aluguéis
e
arrendamentos
(121)
(196)
46.950
37.724
Adiantamento a fornecedores
245
38 Passivo não circulante
(169)
(146)
Conta de ressarcimento
10
3.041
4.679 Outras despesas
Resultado do serviço (lucro bruto)
3.575
(1.230)
Tributos compensáveis
11
11 Provisão para custos socioambientais
11
420
514 Resultado financeiro
(1.382)
(330)
Ações
resgatáveis
12
43.489
32.531
Ativo não circulante
103.404 110.504
Receitas financeiras
15
16
81
Patrimônio líquido
13
53.829
69.315 Despesas financeiras
15
(1.398)
(411)
51.406
41.436 Resultado antes dos tributos sobre o lucro
Impostos diferidos
6
447
315 Capital social subscrito e integralizado
2.193
(1.560)
Reserva de capital
752
752 Contribuição social
(277)
(273)
Cauções e depósitos vinculados
7
12
1.162 Reserva de lucros
278
204 Imposto de renda
(495)
(489)
21
50
1.393
1.667 Contribuição social diferida
Imobilizado, líquido
8 102.945 109.027 Dividendo adicional proposto
39
94
Recursos para futuro aumento de capital
–
25.256 Imposto de renda diferido
(712)
(618)
Total do ativo
110.138 112.129 Total do passivo e do patrimônio líquido
110.138 112.129 Total dos tributos sobre o lucro
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
1.481
(2.178)
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital Reserva Reserva Dividendos adicio- Recursos para futuro Lucro (prejuízos) Total do patri2017
2016
Descrição
Notas social de capital de lucros
nais propostos aumento de capital
acumulados mônio líquido Demonstrações dos Resultados Abrangentes
Saldos em 31/12/2015
41.436
752
204
3.845
25.256
–
71.493 Lucro líquido (prejuízo) do exercício
1.481 (2.178)
Prejuízo do exercício
–
–
–
–
–
(2.178)
(2.178) Total de resultados abrang. do exercício, líq. de impostos
1.481 (2.178)
Compensação de prejuízo
–
–
–
(2.178)
–
2.178
–
2017 2016
Saldos em 31/12/2016
13 41.436
752
204
1.667
25.256
–
69.315
43
30
Recursos para futuro aumento de capital
–
–
–
–
466
–
466 PIS diferido
COFINS
diferida
199
140
Aumento de capital
9.970
–
–
–
(2.771)
–
7.199
133
94
Resgate de ações
12
–
–
–
–
(22.951)
–
(22.951) IRPJ diferido
72
51
Lucro líquido do exercício
–
–
–
–
–
1.481
1.481 CSLL diferida
447
315
Constituição de reserva legal
–
–
74
–
–
(74)
– Total
Movimentação dos tributos diferidos
Dividendos deliberados
–
–
–
(1.667)
–
(14)
(1.681)
IRPJ/CSLL PIS/COFINS Total
Dividendos adicionais propostos
–
–
–
1.393
–
(1.393)
– Movimentação líquida
145
170
315
Saldos em 31/12/2017
13 51.406
752
278
1.393
–
–
53.829 Saldo em 31/12/2016
Movimentação líquida
60
72
132
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
provável que lucros tributáveis futuros estejam disponíveis para que as diferenças temporá- Saldo em 31/12/17
205
242
447
1. INFORMAÇÕES GERAIS: A Centrais Eólicas Pilões S.A. (“Cia.”), com sede na Cidade de rias possam ser realizadas. A recuperação do saldo dos impostos diferidos ativos é revisada 7. CAUÇÕES E DEPÓSITOS VINCULADOS
2017 2016
a
cada
encerramento
de
balanço
ou
em
período
inferior,
quando
ocorrer
eventos
relevantes
Caetité, estado da Bahia, na Rua Barão de Caetité, 393, é uma sociedade por ações de caNão
circulante
pital fechado controlada diretamente pela AES Tietê Eólica S.A. e indiretamente pela The que requeiram uma revisão. A expectativa de geração de lucros tributáveis futuros é determi- Reserva especial
12 1.162
AES Corporation (sediada nos Estados Unidos da América. Foi constituída em 25/09/09 e nada por estudo técnico aprovado pelos órgãos de Administração da Cia. Impostos diferidos
e passivos estão apresentados líquidos, desde que sejam relacionados à mesma en- O saldo refere-se à aplicação financeira de instrumento de renda fixa. O banco custodiante
tem por objeto social projetar, implantar, operar e explorar especificamente o parque eólico ativos
tidade jurídica e sujeitos à mesma autoridade tributária, além de haver um direito legal asse- (Itaú S/A) é responsável por realizar as transferências dos recursos das contas
“Pilões”. A Cia. é integrante do complexo eólico Alto Sertão II, localizado no Estado da Bahia. gurando a compensação do ativo fiscal corrente contra o passivo fiscal corrente. Estes tribuEm regime de autorização, tem toda sua produção contratada por diversas distribuidoras de tos diferidos são integralmente apresentados no grupo “não circulante”, independente da centralizadoras e das contas cauções, assim como as transferências para sua controladora
energia, no âmbito do (“LEN 2011 (A-3)”). Segundo Portaria nº 128 da ANEEL, o período de expectativa de realização e exigibilidade dos valores que lhes dão origem. 3.6 Reconheci- direta, Tiete Eólica, para as contas de pagamento da dívida conforme a estrutura descrita na
autorização da Cia. é de 35 anos a partir de 13/03/12. Em 3/08/17, a Cia. passou a ser con- mento da receita: A receita de venda inclui somente os ingressos de benefícios econômicos nota explicativa 12. A redução do saldo entre os exercícios foi decorrente de transferências
trolada indiretamente pela AES Tietê Energia S.A. (“AES Tietê”) e pela The AES Corporation recebidos e a receber pela Cia. As quantias cobradas por conta de terceiros, tais como tribu- dos valores desta conta para a conta caução da controladora direta Tietê Eólica.
(sediada nos Estados Unidos da América). Antes dessa data a Cia. era controlada indireta- tos sobre vendas não são benefícios econômicos, portanto, não estão apresentadas nas 8. IMOBILIZADO: (a) A composição do ativo imobilizado é a seguinte:
2017
2016
mente pela Renova Energia S.A. (“Renova”). A Cia. é controlada diretamente pela AES Tietê Demonstrações de Resultado. Uma receita não é reconhecida se houver uma incerteza sigTaxas médias
DepreciaEólica S.A., antes da mudança de controle a controladora direta era denominada Renova nificativa sobre a sua realização. (a) Receita de suprimento de energia elétrica: A receita de
anuais de deção acu- Saldo Saldo
Eólica Participações S.A. Em 31/12/17, os passivos circulantes da Cia. excederam o total dos venda de energia elétrica é reconhecida no resultado de acordo com as regras do mercado
seus ativos circulantes no montante de R$2.625 (2016, R$3.465). A Administração entende de energia elétrica, as quais estabelecem a transferência dos riscos e benefícios sobre a
preciação (%) Custo mulada líquido líquido
que não existe risco de inadimplência, visto que parte substancial dos passivos circulantes quantidade contratada de energia para o comprador. A apuração do volume de energia en- Edif., obras civis e benfeitorias
2,3% 3.156
(376) 2.780 2.907
referem-se às obrigações decorrentes de sua operação como também à declaração de divi- tregue para o comprador ocorre em bases mensais, conforme as bases contratadas. A recei- Máquinas e equipamentos
3,6% 113.792 (15.542) 98.250 104.205
dendos realizada durante o exercício, enquanto os ativos circulantes demonstram somente ta de suprimentos de energia elétrica inclui também as transações no mercado de curto Outros
–
209
–
209
209
as contas a receber levantadas na data das demonstrações financeiras. A expectativa da prazo. Os contratos de energia estabelecem limites para os desvios positivos ou negativos Almoxarifado
– 1.462
– 1.462 1.462
Administração é que a geração de caixa decorrente da comercialização de sua energia as- com aplicação de bônus ou penalidades. As especificidades do reconhecimento da receita e
Imobilizado
em
serviço
118.619
(15.918)
102.701
108.783
segurada, através do contrato de compra e venda de energia seja em montante suficiente mais detalhes sobre os critérios de ressarcimento estão descritos na nota explicativa nº 10.
244
–
244
244
para liquidar as obrigações de curto prazo da Cia. Comercialização de energia: Em 13/08/12, (b) Receita de juros: A receita de juros é reconhecida com base no tempo e na taxa de juros Imobilizado em curso
118.863 (15.918) 102.945 109.027
a Cia. assinou o CCEAR, na modalidade disponibilidade de energia elétrica, com as respec- efetiva sobre o montante do principal aplicado, sendo a taxa de juros efetiva aquela que Total imobilizado
tivas distribuidoras de energia, por meio do qual, venderá toda sua produção de energia desconta exatamente os recebimentos de caixa futuros estimados durante a vida estimada (b) Movimentação do ativo imobilizado: A movimentação do ativo imobilizado nos exercícios
elétrica passível de ser contratada, por um prazo de 20 anos, a partir de 1/01/16.
do ativo financeiro em relação ao valor contábil líquido inicial deste ativo. 3.7 Contratos de findos em 31/12/17 e 2016 é como segue:
Valor
Energia
Preço MWh
Prazo
Índice
Mês
arrendamento: Os bens relacionados a contratos de arrendamento mercantil cujo controle,
Edificações, Máquinas
Em curoriginal do
anual
contraatualide
de
riscos e benefícios são substancialmente exercidos pela Cia. (arrendamento mercantil finanobras civis e e equipa- Ou- so/almoSub- DepreTotal
contrato contratada
tual
zado
inicial final correção reajuste ceiro) estão registrados como um ativo imobilizado em contrapartida a uma conta do passivo
benfeitorias
mentos tros xarifado
total ciação líquido
circulante ou não circulante, conforme o caso. Os juros sobre o arrendamento mercantil fiR$ mil
MWh
R$
R$
Saldo
em
31/12/15
3.156
114.534
209
1.724
119.623
(5.238)
114.385
nanceiro são apropriados ao resultado de acordo com o prazo do contrato pelo método da
228.018
114.756
100,09
143,24 jan./16 dez./35 IPCA
Janeiro
Adições
–
–
–
–
– (5.340) (5.340)
Operação comercial: A Cia. teve seu início de período de suprimento concatenado com a taxa efetiva de juros. Nos contratos de arrendamento mercantil classificados como operacioOutras mutações
–
–
–
(18)
(18)
–
(18)
operação comercial da linha de transmissão, a qual não era de responsabilidade da Cia., e nal, os pagamentos são reconhecidos como despesas na demonstração do resultado, de
3.156
114.534 209
1.706 119.605 (10.578) 109.027
ocorreu em 1/03/2015, conforme despacho ANEEL nº 519, porém o início de suprimento forma linear, ao longo do prazo do arrendamento mercantil. 3.8 Julgamentos, estimativas e Saldo em 31/12/16
Adições
–
–
–
–
– (5.340) (5.340)
contratual iniciou somente em 1/01/16, com conexão na respectiva subestação. Mecanismo premissas contábeis significativas: Na elaboração das demonstrações contábeis, a Cia. faz o
de Compensação de Sobras e Deficits (“MCSD”): O Mecanismo de Compensação de Sobras uso de julgamentos e estimativas, com base nas informações disponíveis, bem como adota
Baixas
–
(742)
–
–
(742)
–
(742)
e Deficits de Energia Nova (MCSD Energia Nova) foi homologado pela CCEE com a intenção premissas que impactam os valores das receitas, despesas, ativos e passivos, e as divulga- Saldo em 31/12/17
3.156
113.792 209
1.706 118.863 (15.918) 102.945
de diminuir a sobrecontratação das distribuidoras. A Cia. participou do MCSD em 29/07/2016, ções de passivos contingentes. Quando necessário, os julgamentos e as estimativas estão
descontratando o volume total de 13,1 MWm de energia no período de 07/2016 a 12/2016 suportados por pareceres elaborados por especialistas. A Cia. adota premissas derivadas de A Cia. não identificou indícios de perda do valor recuperável de seus ativos imobilizados.
(vide nota explicativa 10). Esse mecanismo fez com que as Cias. vendessem energia, duran- sua experiência e outros fatores que entende como razoáveis e relevantes nas circunstân- A ANEEL, em conformidade ao marco regulatório brasileiro, é responsável por estabelecer a
te o período de descontratação, a um preço superior ao anteriormente contratado. Adicional- cias. As premissas adotadas pela Cia. são revisadas periodicamente no curso ordinário dos vida útil econômica dos ativos de geração do setor elétrico, com revisões periódicas nas
mente, para o ano de 2017, a Cia. também participou do MCSD em 27/12/2016, descontra- negócios. As principais premissas e estimativas utilizadas na elaboração das demonstrações estimativas. As taxas estabelecidas pela Agência são reconhecidas como uma estimativa
tando um volume total de 13,1 MWm de energia dos parques para o período de janeiro a contábeis são discutidas a seguir: (a) PECLD: Com base na estimativa das prováveis perdas razoável da vida útil dos ativos. Dessa forma, essas taxas foram utilizadas como base para
dezembro de 2017. 2. BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA DEMONSTRA- que possam ocorrer na cobrança dos créditos, principalmente relacionados sobre venda de depreciação do ativo imobilizado.
2017 2016
ÇÃO CONTÁBIL: Em 29/05/18, a Diretoria da Cia. autorizou a conclusão das demonstrações energia ocorridas no mercado de curto prazo e bilaterais. O critério utilizado atualmente pela 9. FORNECEDORES
contábeis referentes ao exercício findo em 31/12/17. 2.1 Declaração de conformidade: As Cia. para constituir a perda estimada em créditos de liquidação duvidosa é de análise indivi- Circulante
demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as normas IFRS, emitidas pelo dual de contas julgadas de difícil recebimento. (b) Vida útil dos bens do imobilizado: A Cia. Fornecedores
3.249 4.126
IASB, e as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos utiliza as taxas definidas pela ANEEL para depreciação dos itens do ativo imobilizado por Os saldos de fornecedores em 31/12/17 e 2016 referem-se, principalmente, a valores a papelo CPCs. As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem os Pronunciamentos, julga-las que refletem a vida útil desses bens. Entretanto, a Cia. revisa anualmente a vida útil gar aos fornecedores de equipamentos de manutenção e de operação do parque eólico em
Interpretações e Orientações emitidos pelo CPC, os quais foram aprovados pela CVM e pelo e o valor residual estimado dos bens do ativo imobilizado para avaliar sua razoabilidade. (c) funcionamento. 10. CONTA DE RESSARCIMENTO: Os Contratos de Energia Nova celebrados
CFC, incluindo também as normas complementares emitidas pela CVM. As demonstrações Provisão para processos judiciais e outros: De acordo com a nota explicativa nº 3.4, a Cia. entre a Cia. e as distribuidoras estabelecem que sejam apuradas em cada ano contratual as
financeiras da Cia. foram elaboradas de acordo com as políticas contábeis adotadas no reconhece provisão para processos judiciais e outros com base na avaliação da probabilida- diferenças entre a energia gerada das usinas e a energia contratada. Os contratos estabeleBrasil, compreendendo: a Lei das Sociedades por Ações, que incorporam os dispositivos das de de perda. As estimativas e premissas utilizadas no registro das provisões para processos cem limites para os desvios positivos ou negativos com aplicação de bônus ou penalidades,
Leis 11.638/07 e 11.941/09; os pronunciamentos, as orientações e as interpretações emiti- judiciais e outros são revisadas, no mínimo, trimestralmente. (d) Perda por redução ao valor conforme as regras descritas abaixo: O ressarcimento por desvios negativos (abaixo da faixa
dos pelo CPC e aprovados pelo CFC. A Cia. considerou as orientações contidas na Orienta- recuperável de ativos não circulantes ou de longa duração: A Cia. revisa, no mínimo anual- de tolerância - 10%) de geração será pago em 12 parcelas mensais uniformes ao longo do
ção Técnica OCPC 07 na elaboração das suas demonstrações contábeis. Desta forma, as mente, a existência de eventos ou mudanças que possam indicar deterioração no valor recu- ano contratual seguinte, valorado ao maior valor entre o PLD médio e a receita fixa unitária,
informações relevantes próprias das demonstrações contábeis estão evidenciadas nas notas perável dos ativos não circulantes ou de longa duração (nota explicativa nº 3.3). O valor reexplicativas e correspondem às utilizadas pela Administração da Cia. na sua gestão. 2.2 Base cuperável é o maior entre o valor justo menos custos de venda e o valor em uso. O cálculo do conforme expresso no referido contrato. Os ressarcimentos que estiverem na faixa de tolede preparação e apresentação: Todos os valores apresentados nestas demonstrações estão valor justo menos custos de vendas é baseado em informações disponíveis de transações de rância - 10% de geração serão ressarcidos em 12 parcelas após possíveis compensações
expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outro modo. Continuidade ope- venda de ativos similares ou preços de mercado menos custos adicionais para descartar o com desvios positivos iniciando ao final do primeiro quadriênio contado a partir do início da
racional: Em 31/12/17, com base nos fatos e circunstâncias existentes nesta data, a Adminis- ativo. O cálculo do valor em uso é baseado no modelo de fluxo de caixa descontado. Os flu- operação comercial. O ressarcimento por desvios positivos (acima da faixa de tolerância tração avaliou a capacidade da Cia. em continuar operando normalmente e está convencida xos de caixa derivam do orçamento de curto prazo e das projeções de longo prazo, corres- 30%) de geração será pago em 12 parcelas mensais uniformes ao longo do ano contratual
de que suas operações têm capacidade de geração de fluxo de caixa suficiente para honrar pondentes ao período de concessão e não incluem atividades de reorganização com as seguinte, valorado a 70% do preço de venda vigente, conforme expresso no referido contrato.
seus compromissos de curto prazo e, assim dar continuidade a seus negócios no futuro. quais a Cia. ainda não tenham se comprometido ou investimentos futuros significativos que Os ressarcimentos que estiverem na faixa de tolerância - 30% de geração serão ressarcidos
Adicionalmente, a Administração não tem conhecimento de nenhuma incerteza material que melhorarão a base de ativos da unidade geradora de caixa objeto de teste. O valor recuperá- em 12 parcelas após possíveis compensações com desvios negativos iniciando ao final do
possa gerar dúvidas significativas sobre a sua capacidade de continuar operando. Assim, vel é sensível à taxa de desconto utilizada no método de fluxo de caixa descontado, bem primeiro quadriênio contado a partir do início contratual. A tabela a seguir apresenta os
2017 2016
estas demonstrações contábeis foram preparadas com base no pressuposto de continuida- como aos recebimentos de caixa futuros esperados e à taxa de crescimento utilizada para saldos de ressarcimentos dos passivos em 31/12/17 e 2016.
de. 2.3 Moeda funcional e de apresentação: Essas demonstrações financeiras são apresen- fins de extrapolação. Para o exercício findo em 31/12/17, a Administração avaliou que não há Circulante
3.601
–
tadas em reais (R$), que é a moeda funcional da Cia.Todas as informações financeiras foram qualquer indicativo de que os valores contábeis não serão recuperados através de operações Não circulante
3.041 4.679
apresentadas em milhares de reais (R$), exceto quando indicado de outra forma. 3. POLÍTI- futuras. (e) Valor justo de instrumentos financeiros: O valor justo de instrumentos financeiros
6.642 4.679
CAS CONTÁBEIS E ESTIMATIVAS: As principais políticas contábeis e estimativas, aplica- ativamente negociados em mercados financeiros organizados é determinado com base nos
2016 Adição 2017
das na preparação destas demonstrações contábeis, estão definidas a seguir. Estas políticas preços de compra cotados no mercado no fechamento dos negócios na data do balanço, A movimentação dos saldos de ressarcimentos é como segue:
– 1.963 1.963
foram aplicadas de modo consistente em todos os exercícios apresentados. 3.1 Instrumentos sem dedução dos custos de transação. O valor justo de instrumentos financeiros para os Renova comercializadora
Financeiros: (a) Caixa e equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo: Incluem caixa, quais não haja mercado ativo é determinado utilizando técnicas de avaliação. Essas técnicas Distribuidoras
4.679
– 4.679
contas bancárias e aplicações financeiras de curto prazo com liquidez imediata e com risco de avaliação podem incluir o uso de transações recentes de mercado (com isenção de inte- Total
4.679 1.963 6.642
insignificante de variação no seu valor de mercado. As disponibilidades estão demonstradas resses); referência ao valor justo corrente de outro instrumento similar; análise de fluxo de
11.
PROVISÕES
PARA
PROCESSOS
JUDICIAIS
E
OUTROS:
Processos
com
probabilidade
pelo custo acrescido dos juros auferidos, por não apresentarem diferença significativa em
relação ao seu valor de mercado. Os investimentos que, na data de sua aquisição, têm prazo caixa descontado ou outros modelos de avaliação. Uma análise do valor justo de instrumen- classificada como possível: A Cia. está envolvida em dois procedimentos arbitrais, no montante
de vencimento igual ou menor que três meses são registrados como equivalentes de caixa. tos financeiros e mais detalhes sobre como eles são calculados estão descritos na nota ex- aproximado de R$ 144.989, movidos em face da Renova e das 15 SPE’s relativas a construção
Aqueles investimentos com vencimento superior a três meses na data de sua aquisição são plicativa nº 17. (f) Perdas estimadas para custos de desmantelamento: Perdas estimadas que dos parques por fornecedores contratados na época. Os quais a administração,
classificados na rubrica “investimentos de curto prazo”. O caixa e equivalentes de caixa estão se enquadram no reconhecimento dos custos de desmantelamento nos passivos de caráter consubstanciada na opinião de seus assessores jurídicos, classificou como possíveis de perda
classificados como empréstimos e recebíveis, reconhecidos inicialmente pelo seu valor justo ambiental são estimados com base em estudos, que contemplam os riscos e incertezas en- e não constituiu nenhuma provisão para o exercício findo em 31/12/17. O primeiro procedimento
e ajustados posteriormente pelas amortizações do principal, pelos juros calculados com volvidos, consideração dos acontecimentos futuros e a expectativa de dispêndio necessário de arbitragem (“arbitragem A”) foi iniciado em 12/2015. Em 06/2017, foi encerrada a fase de
base no método de taxa de juros efetiva (“custo amortizado”). (b) Contas a receber de clien- para liquidar a obrigação presente na data do balanço. 3.9 Novos pronunciamentos, interpre- instrução e determinado que as partes apresentassem as suas alegações finais. Este processo
tes: A Cia. classifica os saldos de contas a receber como instrumentos financeiros “emprés- tações e orientações: Na preparação dessas demonstrações financeiras, a Administração da ainda aguarda sentença arbitral. Em 01/2018, foi proferida sentença arbitral que julgou
timos e recebíveis”. Estes recebíveis são reconhecidos inicialmente pelo seu valor justo e são Cia. considerou, quando aplicável, novas revisões e interpretações às IFRS e aos pronuncia- parcialmente procedente o pedido formulado da “arbitragem B”, bem como condenou às SPE’s
ajustados posteriormente pelas amortizações do principal e podem ser reduzidos por ajustes mentos técnicos, emitidos pelo IASB e pelo CPC, respectivamente, que entram obrigatoria- ao pagamento de R$50.677. Em face desta decisão, foram apresentados pedidos de
de créditos de liquidação duvidosa. Os saldos de contas a receber incluem valores referentes mente em vigor para períodos contábeis findos em ou após 31/12/17. Estas novas revisões esclarecimentos pelas partes. Em 03/2018, foi proferida decisão esclarecendo os pontos
ao suprimento de energia elétrica, incluindo transações no mercado de curto prazo. (c) Ins- e interpretações às IFRS não trouxeram impactos às demonstrações financeiras da Cia. CPC ventilados, entretanto, sem alterar a materialidade da decisão. A liquidação deste processo está
trumentos financeiros: Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos quando a Cia. ou 03 (R2)/IAS 7 - Demonstração de fluxos de caixa: As alterações exigem que uma entidade em negociação entre a Renova e o fornecedor. Dessa forma, a Cia. aguarda a confirmação
suas controladas forem partes das disposições contratuais dos instrumentos. Os ativos e divulgue informações que permitam aos usuários das demonstrações contábeis avaliarem as quanto ao pagamento dos valores correspondentes à condenação entre as partes. Provisão
passivos financeiros são inicialmente mensurados pelo valor justo. Os custos das transações mudanças nos passivos decorrentes de atividades de financiamento, incluindo tanto as mu- para Custos Socioambientais: Em atendimento ao processo de licenciamento torna-se
diretamente atribuíveis à aquisição ou emissão de ativos e passivos financeiros (exceto por danças provenientes de fluxos de caixa como mudanças que não afetam o caixa. CPC 32/ necessário a provisão do PRAD. Considerando que: (a) até a entrada em operação comercial
ativos e passivos financeiros reconhecidos ao valor justo no resultado) são acrescidos ou IAS 12 - Reconhecimento de ativos fiscais diferidos para perdas não realizadas: As altera- do parque, a Cia. obtém todas as licenças ambientais e, consequentemente, tem uma
deduzidos do valor justo dos ativos ou passivos financeiros, se aplicável, após o reconheci- ções esclarecem que uma entidade deve considerar se a legislação fiscal restringe as fontes obrigação de cumprir as obrigações nelas constantes para poder operar; (b) que essa
mento inicial. (d) Passivos financeiros: São mensurados ao custo amortizado utilizando o de lucros tributáveis contra as quais ela poderá fazer deduções sobre a reversão dessa dife- obrigação decorre de eventos já ocorridos (construção da usina); e (c) que se espera que exista
método de juros efetivos. Os principais passivos financeiros da Cia. em 31/12/17 compreen- rença temporária dedutível. Além disso, fornece orientações sobre a forma como uma enti- saída de recursos capazes de gerar benefícios econômicos futuros, a Cia. provisiona os custos
dem: • Fornecedores (nota explicativa 9); • Contas de ressarcimento (nota explicativa 10); dade deve determinar lucros tributáveis futuros e explica as circunstâncias em que o lucro socioambientais no passivo circulante e não circulante e incorpora tal custo no ativo imobilizado
• Provisão para custos socioambientais (nota explicativa 11); e • Partes relacionadas (nota tributável pode incluir a recuperação de alguns ativos por valores maiores do que seu valor durante o período de construção dos empreendimentos. Após a entrada em operação, tais
explicativa 12). 3.2 Imobilizado: Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de contábil. Ciclo de melhorias anuais 2015-2017: As alterações esclarecem que os requisitos custos são registrados diretamente no resultado. A provisão é inicialmente mensurada ao seu
aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada e perdas para redução ao de divulgação do CPC 45/IFRS 12 distintos dos previstos nos parágrafos B10-B16 aplicam- valor justo e, posteriormente, é ajustada a valor presente e por mudança no valor ou na
valor recuperável (impairment) acumuladas, quando necessário. O custo dos ativos constru- -se às participações de uma entidade em uma subsidiária, em um empreendimento controídos pela própria entidade inclui o custo de materiais e mão de obra direta, quaisquer outros lado em conjunto (joint venture) ou em uma coligada (ou a uma parcela de sua participação tempestividade dos fluxos de caixa estimados, os quais são considerados suficientes para os
custos para colocar o ativo no local e condição necessária para que esses sejam capazes de em uma joint venture ou em uma coligada), que sejam classificadas (ou incluídas em um desembolsos futuros das controladas indiretas durante a fase de construção e operação dos
operar da forma pretendida pela Administração, e custos e juros de empréstimos obtidos de grupo para fins de alienação que seja classificado) como mantidas para venda. Revisão de parques em operação.
terceiros capitalizados durante a fase de construção deduzidos das receitas financeiras dos normas e interpretações que ainda não estão em vigor em 31/12/17. Vigência a partir de A movimentação do exercício está demonstrada a seguir:
2016 Atualização 2017
recursos de terceiros não utilizados, quando aplicável. A depreciação é calculada pelo méto- 1º/01/2018: CPC 47/IFRS 15 - Receita de Contratos com Clientes: O CPC 47/IFRS 15 - Re676
36
712
do linear, por componente. O valor residual e vida útil dos ativos e os métodos de deprecia- ceita de Contratos com Clientes estabelece um novo modelo para reconhecimentos de recei- Provisão para custos socioambientais
ção são revisados no encerramento de cada exercício e ajustados de forma prospectiva, tas, composto por cinco passos, que será aplicado às receitas originadas de contratos com A taxa utilizada para atualização é 8,5% a.a.
quando for o caso. A Cia. utiliza as taxas definidas pela ANEEL para depreciação dos itens clientes. Segundo o CPC 47/IFRS 15, as receitas são reconhecidas em valor que reflete a 12. AÇÕES RESGATÁVEIS - PARTES RELACIONADAS
2017
2016
do ativo imobilizado por julga-las que refletem a vida útil desses bens. Entretanto, a Cia. revi- contraprestação à qual uma entidade espera ter direito em troca da transferência de serviços Ações resgatáveis
sa anualmente a vida útil e o valor residual estimado dos bens do ativo imobilizado para a um cliente. Este novo pronunciamento substituirá todas as atuais exigências para reconhe- AES Tietê Eólica S.A.
43.489 32.531
avaliar sua razoabilidade dos valores, pois a depreciação será limitada ao prazo de autoriza- cimento de receitas segundo os CPCs/IFRSs. Adicionalmente o CPC 47/IFRS 15 estabelece
ção, ou ao longo das vidas úteis estimadas dos ativos, dos dois o menor. Quando partes exigências de apresentação e divulgação mais detalhadas do que as normas atualmente em A controladora Tietê Eólica, com a interveniência de suas controladas, obteve financiamento
significativas do ativo imobilizado são substituídas, essas partes são reconhecidas como vigor. O pronunciamento requer aplicação retrospectiva e permite um dos seguintes méto- no valor total de R$1.044.100 (contrato direto assinado em 4/06/14, no valor de R$734.020 e
ativo individual com vida útil e depreciação específica. Da mesma forma, quando uma manu- dos: (i) retrospectivo a cada período anterior apresentado ou (ii) retrospectivo com efeito o contrato de repasse assinado com o Banco do Brasil, no valor de R$310.080). Neste contenção relevante for feita, o seu custo é reconhecido no valor contábil do imobilizado, se os cumulativo da aplicação inicial deste pronunciamento na data da aplicação inicial. A Cia. trato está previsto um plano para transferência de recursos entre a Cia. e sua controladora,
critérios de reconhecimento forem satisfeitos.Todos os demais custos de reparos e manuten- avaliou os cinco passos para reconhecimento e mensuração da receita, conforme requerido visto que a Cia. é a efetiva geradora de caixa e a beneficiada direta dos recursos liberados
ção são reconhecidos na demonstração de resultado, quando incorridos. As provisões para pelo CPC 47/IFRS 15: 1. Identificar os tipos de contratos firmados com seus clientes; 2. pelo BNDES, sendo que o pagamento das parcelas do financiamento é feito pela controladodesmantelamento são constituídas quando existe uma obrigação legal ou contratual no final Identificar as obrigações presentes em cada tipo de contrato; 3. Determinar o preço de cada ra Tietê Eólica. De acordo com a AGE de 16/06/2014 os acionistas deliberaram pela aprovada vida útil dos ativos ou quando a Cia. entende que tais provisões, atendem as práticas tipo de transação; 4. Alocar às obrigações contidas nos contratos; e 5. Reconhecer a receita ção de um plano de resgate de ações com condições específicas, entre a Cia. e sua controcontábeis de mercado. Perdas estimadas que se enquadram no reconhecimento dos custos quando (ou à medida em que) a entidade satisfaz cada obrigação do contrato. A Cia. proce- ladora Tietê Eólica para as devidas transferências estipuladas em contrato. Devido às
de desmantelamento nos passivos de caráter ambiental são estimados com base em estu- deu à avaliação, e não prevê que ocorrerão impactos relevantes em suas demonstrações características destas ações, a Administração concluiu que elas representam instrumento de
dos, que contemplam os riscos e incertezas envolvidos, consideração dos acontecimentos contábeis, como resultado na aplicação deste pronunciamento. IFRS 9/CPC 48 - Instrumen- dívida, desta forma, classificou os valores a pagar a Tietê Eólica no passivo. Tais ações não
futuros e a expectativa de dispêndio necessário para liquidar a obrigação presente na data tos Financeiros. Substitui a IAS 39 - Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensura- estão sujeitas a juros ou correção monetária, porém como determinado na AGE supracitada
do balanço. 3.3 Provisão para redução ao provável valor de realização dos ativos não circu- ção e todas as versões anteriores da IFRS 9. Introduz novas exigências para a classificação o plano de resgate poderá ser alterado para os próximos exercícios. A movimentação do
lantes ou de longa duração (ativo imobilizado e intangível): A Administração revisa, no míni- e mensuração, perda por redução ao valor recuperável (“impairment”) e contabilidade de exercício está demonstrada a seguir:
2016 Emissão Resgate
2017
mo anualmente, o valor contábil líquido dos ativos não circulantes com o objetivo de avaliar hedge. Pela nova norma será permitido apenas o reconhecimento de ganho e perda em ou- Ações resgatáveis
32.531
22.951 (11.993) 43.489
eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que tros resultados abrangentes em algumas circunstâncias e o ganho e a perda de alguns ins13.
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aciopossam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável, ou ainda, indicar que o valor trumentos com fluxo de caixa com características específicas não são transferidos posteriorcontábil pode não ser recuperável. Em 31/12/17, a Cia. não identificou nenhum evento, atra- mente para o resultado. Em relação à regra de perdas por redução do valor recuperável nista da Cia., cujo capital social subscrito e integralizado era de R$ 51.406 representado por
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o
vés de informações extraídas de fontes internas e externas, indicando a existência de even- (impairment) de ativos financeiros, a mesma requer que as empresas registrem contabilmentuais perdas por redução ao provável valor recuperável dos ativos. O valor recuperável do te a expectativa de perdas em créditos e modificações nessas expectativas a cada data de capital em R$ 9.970, sendo R$ 7.199 em moeda corrente e R$ 2.771 como capitalização de
ativo é definido como sendo o maior entre o valor em uso e o valor justo menos custo para reporte para refletir as mudanças no risco de crédito desde o reconhecimento inicial, ou seja, adiantamento para futuro aumento de capital. Recursos para futuro aumento de capital: Duvenda. Para fins de avaliação do valor recuperável dos ativos através do valor de uso, utiliza- não é mais necessário que o evento ocorra antes para que seja reconhecida a perda no rante o exercício de 2017, os montantes recebidos anteriormente à título de Adiantamentos
-se o menor grupo de ativos para o qual existam fluxos de caixa identificáveis separadamen- crédito (perda estimada e não mais perda incorrida). Também em relação a esse aspecto, a para Futuro Aumento de Capital foram integralizados, sendo que o valor de R$ 2.771 foi utite UGC. O gerenciamento dos negócios da Cia. considera que todas as usinas compõe uma Administração da Cia. estima que a adoção desse novo pronunciamento não trará efeitos lizado para o efetivo aumento do capital social, e o valor de R$ 22.951 foi reclassificado para
única unidade geradora de caixa. 3.4 Provisões para processos judiciais e outros: Provisões relevantes sobre suas demonstrações contábeis, uma vez que a Cia. não possui expectativa a rubrica Ações Resgatáveis (passivo não circulante). Reserva de capital: Originalmente, na
são constituídas para os processos em que seja provável uma saída de recursos para liqui- de perda por redução do valor recuperável de seus ativos financeiros.
conta de reserva de capital, a Cia. reconheceu os custos dos serviços prestados em acordos
dá-los e sobre as quais seja possível realizar uma estimativa razoável do valor a ser desem- 4. CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA
2017 2016 firmados com os executivos da Renova Energia S.A., através de pagamentos baseado em
bolsado. A avaliação da probabilidade de perda por parte dos consultores legais da Cia. inclui
ações da sua controladora indireta (Renova Energia S.A.). Com a mudança de controle da
a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, Caixa e equivalentes de caixa
2.155
154 Cia., conforme nota explicativa 1, este plano de benefícios foi extinto, não sendo mais vigenas decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem Numerário disponível
te.
Assim a reserva constituída permanece com as características legais continuando a inte2017 2016
como, a avaliação dos advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas para 5. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES
grar o patrimônio líquido da Cia. Essa reserva somente poderá ser utilizada para absorção
levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, expo- Circulante
de prejuízo, resgate, embolso ou compra de ações ou aumento de capital. Reserva de lucros:
sições adicionais identificadas com base em novos assuntos e decisões de tribunais. 3.5 IR Mercado de curto prazo
2.147 1.296 A Cia. constitui reserva de lucros apropriando a destinação legal de 5% do lucro do exercício.
e CS correntes e diferidos: (a) IR e CS correntes: Conforme facultado pela legislação tributá- Renova comercializadora de energia
2.176
– Obedecendo os dispositivos e limites estabelecidos em lei. Apropriação do Lucro: De acordo
ria, a Cia. optou pelo regime de tributação com base no lucro presumido para o IR e a CS do Distribuidoras
–
19 com o estatuto social da Cia., as importâncias apropriadas à reserva de lucros são determiexercício corrente. Neste regime, a base de cálculo do IR é calculada à razão de 8% sobre Total
4.323 1.315 nadas como segue: Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participaas receitas brutas provenientes da geração de energia e de 100% das receitas financeiras,
sobre as quais se aplicam as alíquotas regulares de 15%, acrescida do adicional de 10%, Os saldos em 31/12/17 são compostos substancialmente por valores a vencer, com prazo ção, os prejuízos acumulados, se houver, e a provisão para o IR e CS sobre o lucro líquido.
para o IR. A base de cálculo da CS é calculada à razão de 12% sobre as receitas brutas médio de recebimento de 30 dias para os quais não são esperadas perdas na sua realização. O lucro líquido apurado será destinado sucessivamente e nesta ordem, observando o disprovenientes da geração de energia e de 100% das receitas financeiras, sobre as quais se 6. TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DIFERIDOS: Os impostos diferidos foram posto no Capítulo XVI da Lei das S.A.: a) 5% serão aplicados, antes de qualquer destinação,
aplicam a alíquota regular de 9%. (b) IR e CS diferidos: Impostos diferidos passivos são re- constituídos em função das diferenças entre a energia gerada e a efetivamente faturada na constituição da Reserva Legal, que não excederá 20% do capital social; b) Uma parcela
conhecidos para todas as diferenças tributárias temporárias. Impostos diferidos ativos são (nota explicativa 10). Esses impostos diferidos foram calculados utilizando-se as alíquotas será destinada ao pagamento do dividendo obrigatório, em cada exercício, 1% do lucro líquido do exercício diminuído dos valores destinados à constituição da Reserva Legal.
reconhecidos para todas as diferenças temporárias dedutíveis, na extensão em que seja com base no lucro presumido, e podem ser resumidos como segue:
DIRETORIA:
Italo Tadeu de Carvalho Freitas Filho - Diretor Presidente
Anderson de Oliveira - Diretor
RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos Administradores e Acionistas da Centrais Eólicas Pilões S/A - Caetité - BA. Opinião: As demonstrações contábeis da Centrais Eólicas Pilões S/A para o exercício findo em de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas
Examinamos as demonstrações contábeis da Centrais Eólicas Pilões S/A (“Cia.”), que com- 31/12/2016 foram examinadas por outro auditor independente que emitiu o seu relatório em não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e interpreendem o balanço patrimonial em 31/12/17 e as respectivas demonstrações do resultado, 22/03/17 com opinião sem modificação sobre aquelas demonstrações financeiras. Respon- nacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As
do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o sabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações contábeis: A distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as
resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e pelos controles internos decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contáacima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contá- beis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais
patrimonial e financeira, Centrais Eólicas Pilões S/A em 31/12/17, o desempenho de suas beis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo
operações e os seus respectivos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é responsável pela avaliação da da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas
com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi con- capacidade de a Cia. continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacio- demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e
duzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsa- nados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evibilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada demonstrações contábeis, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Cia. ou cessar dência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos inde- suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro,
pendentes em relação à Cia., de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no operações. Os responsáveis pela governança da Cia. são aqueles com responsabilidade já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação,
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilida- omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles interFederal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo des do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter nos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados
com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres nas circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos
para fundamentar nossa opinião. Outros assuntos: Auditoria dos valores correspondentes: de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório controles internos da Cia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
2017
Atividades operacionais:
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
1.481
Aj. p/conciliar o lucro líq. do exerc. c/o cxa. das ativ. operacionais:
Depreciação
5.340
Juros sobre aplicações financeiras e cauções
(16)
Impostos diferidos
(132)
Atualização (reversão) da provisão para custos socioambientais
36
Redução (aumento) dos ativos:
Contas a receber de clientes
(3.008)
Despesas antecipadas
107
Adiantamentos a fornecedores
(207)
Aumento (redução) dos passivos:
Fornecedores
(135)
Impostos a recolher
527
Conta de ressarcimento
1.963
Pagamento custos socioambientais
–
Outras contas a pagar
6
5.962
Pagamentos de imposto de renda e contribuição social
(799)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais
5.163
Atividades de investimentos:
Cauções e depósitos vinculados
1.166
Caixa líquido gerado/(usado) nas atividades de investimentos
1.166
Atividades de financiamentos:
Ações resgatáveis
(11.993)
Aumento de capital
7.199
Recursos para futuro aumento de capital
466
Caixa líquido usado nas atividades de financiamentos
(4.328)
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa
2.001
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa
154
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa
2.155

2016
(2.178)
5.340
(71)
(315)
27
302
–
(38)
3.141
938
4.679
(45)
–
11.780
(455)
11.325
(1.091)
(1.091)
(14.420)
–
–
(14.420)
(4.186)
4.340
154

2017
2016
Lucro líquido do exercício
1.481 (2.178)
Absorção do prejuízo
–
2.178
Constituição de reserva legal (5%)
(74)
–
Base de cálculo dos dividendos mínimos obrigatórios
1.407
–
Dividendos mínimos obrigatórios (1%)
14
–
Dividendos mínimos obrigatórios por total de ações - em R$
0,0001
–
Dividendos adicionais propostos
1.393
3.845
Dividendos adicionais propostos por ação - em R$
0,0134 0,0418
Lucro por ação: O lucro por ação básico é calculado por meio da divisão do resultado líquido
do período atribuído aos detentores de ações ordinárias da Cia. pela quantidade média ponderada de ações ordinárias disponíveis durante o exercício.
2017
2016
A Cia. não possui diluição de ações.
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
1.481 (2.178)
Lucro líquido (prejuízo) por ação básico:
Média ponderada das ações ordinárias disponíveis (em milhares)
103.935 91.926
Lucro líquido (prejuízo) por ação básico (em R$)
0,014 (0,024)
14. RECEITA LÍQUIDA
2017
2016
Suprimento de energia elétrica
20.478 12.363
Mercado de curto prazo
2.538
–
Operações - lastro de energia
–
7.683
(–) Impostos s/receita (PIS/COFINS)
(809)
(732)
22.207 19.314
Total da exposição
15. RESULTADO FINANCEIRO
2017
2016
Receitas financeiras
16
81
Renda de aplicações financeiras
16
71
Outras receitas financeiras
–
10
Despesas financeiras
(1.398)
(411)
Juros
(276)
(47)
Fianças bancárias
(953)
(360)
Outras
(169)
(4)
Total Líquido
(1.382)
(330)
16. IRPJ/CSLL
IR
CS
2017
2016
2017
2016
Base de cálculo presumido
23.016 20.046 23.016 20.046
8%
8%
12%
12%
Alíquota lucro presumido
IRPJ e CSLL
1.841
1.604
2.762
2.406
Outras receitas
77
70
77
70
Base de cálculo
1.918
1.674
2.839
2.476
Alíquota efetiva
25%
25%
9%
9%
Total
(480)
(419)
(256)
(223)
Desconto excedente a R$ 240 ano
24
24
–
–
IRPJ e CSLL no resultado
(456)
(395)
(256)
(223)
17. INSTRUMENTOS FINANCEIROS: 17.1 Valor justo e classificação dos instrumentos financeiros: Os principais instrumentos financeiros, classificados de acordo com as práticas
contábeis adotadas pela Cia. são como segue:
2017
2016
Valor Valor
Valor Valor
Notas contábil justo contábil justo Categoria
Ativo (Circulante e
não circulante)
Caixa e Equivalentes
Empréstimos e
de caixa
4 2.155 2.155
154
154 recebíveis
Contas a receber
Empréstimos e
de clientes
5 4.323 4.323 1.315 1.315 recebíveis
Empréstimos e
Cauções e depósitos
12
12 1.162 1.162 recebíveis
vinculados
7
Total
6.490 6.490 2.631 2.631
Passivo (Circulante e
não circulante)
Passivos financeiros
Fornecedores
9 3.249 3.249 4.126 4.126 pelo custo amortizado
Passivos financeiros
Ações resgatáveis
12 43.489 43.489 32.531 32.531 pelo custo amortizado
Total
46.738 46.738 36.657 36.657
17.2 Gerenciamento de riscos: A Cia. está exposta principalmente a risco de mercado, risco
de crédito e risco de liquidez, além de riscos adicionais descritos nesta nota explicativa. A
ocorrência de qualquer um dos riscos abaixo poderá afetar adversamente a Cia., podendo
causar um efeito em suas operações, sua condição financeira ou em seus resultados operacionais. A estrutura de gerenciamento de riscos, assim como os principais fatores de riscos
estão descritos a seguir: (a) Estrutura de gerenciamento de riscos: A estrutura organizacional
de gerenciamento de riscos da Cia. conta com as áreas de Gestão de Riscos, Controles Internos, Auditoria Interna e Ética e Compliance. Gestão de Riscos: A Política de Gestão de
Riscos tem como objetivo fornecer as diretrizes gerais para a Gestão de Riscos da Cia., visando conceituar e documentar os princípios de Gestão de Riscos e atividades relacionadas.
A área de Gestão de Riscos é responsável por disseminar a cultura de gestão de riscos estratégicos, obter o grau de exposição a risco ao qual a Cia. está exposta, definir padrões a
serem seguidos pela Cia. no que tange Gestão de Riscos, supervisionar e controlar relatórios
de risco e definir gestores e responsáveis pelos riscos nas áreas de negócio. Controles Internos: A área de Controles Internos tem como principal atribuição assessorar as áreas de negócio na revisão de processos e implementação de controles para garantir exatidão das informações financeiras e o cumprimento das leis, normas, regulamentos e/ou procedimentos
internos. Auditoria Interna: A Cia. conta com uma área de Auditoria Interna, que atua em três
segmentos: operacional, financeiro e tecnologia da informação. O primeiro segmento avalia
todos os processos e procedimentos ligados à operação da Cia., o segundo avalia as demonstrações contábeis e os controles associados e o terceiro os controles de segurança da
informação, todos em conformidade com a Lei norte-americana Sarbanes-Oxley, exigências
da legislação brasileira, normas regulatórias do setor elétrico e normas e procedimentos internos. Em caso de identificação de pontos de melhoria, a Cia. elabora planos de ação, definindo prazos e responsabilidades, para garantir a mitigação de todos os riscos associados.
O plano anual de auditoria tem como principal objetivo prover avaliação independente sobre
riscos, ambiente de controle e deficiências significativas que possam impactar as demonstrações contábeis e processos da Cia. Eventuais deficiências ou não conformidades são remediadas por meio de planos de ação estabelecidos pelos responsáveis pelos processos, revisados pela área de Controles Internos, caso possuam impacto nas demonstrações
financeiras, e sua implementação devidamente acompanhada pelas áreas de Controles Internos, quando aplicável, e Auditoria Interna. Ética e Compliance: A Cia. está comprometida
em manter os mais altos padrões éticos e legais em todas as suas transações comerciais.
Para tanto, potenciais parceiros de negócios são submetidos a um processo de análise e
aprovação interna da Cia., conduzido pela área de Ética e Compliance, cujo principal objetivo
é “conhecer” os seus parceiros e avaliar os riscos trazidos pelas transações a serem analisadas. (b) Riscos resultantes de instrumentos financeiros: A Cia. possui exposição para os seguintes riscos resultantes de instrumentos financeiros: (b.1) Risco de crédito: Consiste no
risco da Cia. incorrer em perdas devido a um cliente ou uma contraparte do instrumento financeiro não cumprir com suas obrigações contratuais. O risco é basicamente proveniente
de: contas a receber de clientes, caixa e equivalentes de caixa e investimentos de curto
prazo. Contas a receber: As vendas realizadas no ambiente regulado possuem como garantia os recebíveis da parte contratante, os quais são firmados por meio de contratos de constituição de garantias. Caixa e equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo: A Cia.
atua de modo a diversificar o risco de crédito junto às instituições financeiras, centralizando
as suas transações apenas em instituições de primeira linha e estabelecendo limites de
concentração, seguindo suas políticas internas quanto à avaliação dos investimentos em
relação ao patrimônio líquido das instituições financeiras e aos respectivos ratings das principais agências. A Cia. utiliza a classificação das agências Fitch Ratings (Fitch), Moody’s ou
Standard & Poor’s (S&P) para identificar os bancos elegíveis de composição da carteira de
investimentos. Quaisquer instituições financeiras que apresentem, em pelo menos uma das
agências de risco, rating inferior ao estabelecido (AA-), em escala nacional em moeda local,
não poderão fazer parte da carteira de investimentos. O valor contábil dos ativos financeiros
representa a exposição máxima do crédito. A exposição máxima ao risco do crédito na
data-base de 31/12/17 é a seguinte:
2017
Caixa e equivalentes de caixa
2.155
Contas a receber de clientes
4.323
Total da exposição
6.478
(b.2) Risco de liquidez: O risco de liquidez acontece com a dificuldade de cumprir com obrigações contratadas em datas previstas. A Cia. adota como política de gerenciamento de
risco: (i) manter um nível mínimo de caixa como forma de assegurar a disponibilidade de
recursos financeiros; (ii) monitorar diariamente os fluxos de caixa previstos e realizados,
(iii) manter aplicações financeiras com vencimentos diários ou que fazem frente aos desembolsos, de modo a promover máxima liquidez; (iv) estabelecer diretrizes para contratação de
operações de hedge exclusivamente para mitigação dos riscos financeiros da Cia., bem
como a operacionalização e controle destas posições. Todos os vencimentos futuros referentes aos passivos financeiros da Cia. são menores que três meses. (c) Outros riscos considerados relevantes: (c.1) Risco de regulação: As atividades da Cia., assim como de seus concorrentes são regulamentadas e fiscalizadas pela ANEEL. Qualquer alteração no ambiente
regulatório poderá exercer impacto sobre suas atividades. (c.2) Risco da escassez de vento:
Esse risco decorre da possibilidade da falta de vento ocasionada por fatores naturais, o qual
é minimizado em função das “jazidas de vento” do Brasil estar entre as melhores do mundo,
pois, além de contar com alta velocidade, os ventos são considerados estáveis, diferentes de
certas regiões da Ásia e dos Estados Unidos, sujeitas a ciclones, tufões e outras turbulências. (c.3) Risco socioambiental: A instalação e operação de empreendimentos voltados à
geração de energia elétrica utilizam e/ou interferem em recursos naturais e podem causar
impactos ambientais. Portanto, as atividades da Cia. estão sujeitas a diversas leis e regulamentos ambientais que estabelecem padrões de qualidade e de proteção ambiental que
devem ser respeitados e que, se violados, podem sujeitar os infratores às sanções administrativas, cíveis e criminais, além da obrigação de reparação de danos ambientais. As diretrizes ambientais adotadas pelas sociedades pertencentes ao grupo econômico da AES, baseiam-se, entre outros, no princípio de prevenção, na responsabilidade social e no
cumprimento da legislação ambiental aplicável ao setor em que atuam. O gerenciamento
ambiental de todas as atividades das empresas do grupo AES no Brasil é realizado com foco
na proteção ao meio ambiente, na prevenção à poluição, atendimento à legislação e melhoria
contínua de seus processos, inclusive por meio da sua Política de Sustentabilidade,
considerando de forma equilibrada aspectos econômicos, ambientais e sociais.
18. SEGUROS: Em 31/12/17, a cobertura de seguros, considerada suficiente pela Administração da Cia. cobrir eventuais sinistros e riscos operacionais, é resumida como segue:
Período de Vigência
Risco
de
até Importância segurada
Riscos operacionais
09/11/2016 31/12/2017
1.628.827
Os limites de proteção são compartilhados pelas SPEs do Complexo Alto Sertão II, sendo
rateados gerencialmente de acordo com a potência instalada de cada parque.
CONTADOR: Paulo José da Silva - CRC 1SP248693/O-2
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 Cia. Se concluirmos que existe incerteza
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis 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 Cia. a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação
geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações, e se
as demonstrações contábeis 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. São Paulo, 29/05/18. ERNST & YOUNG Auditores Independentes S.S. CRC-2SP015199/O-6; Marcos Antonio Quintanilha - Contador CRC - 1SP132776/O-3.

