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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 findos em 31/12/2017 e 2016.
Permanecemos à disposição para prestar esclarecimentos adicionais necessários.
São Paulo, 29/05/2018
A Diretoria
Demonstrações Contábeis - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)
Balanços Patrimoniais
Notas
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa4
Contas a receber de clientes 5
Conta de ressarcimento
13
Tributos a compensar
6
Adiantamento a fornecedores
Despesas pagas
antecipadamente
Cauções e depósitos
vinculados
8
Outros créditos
Ativo não circulante
Conta de ressarcimento
13
Impostos diferidos
7
Cauções e depósitos
vinculados
8
Ações resgatáveis
de controladas
15
Investimentos
9
Imobilizado, líquido
10
Total ao ativo

Controladora
2017
2016
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
487.101
–
–

–

–

1.363

–
6.878
–
–
69
845
460.904 1.648.664 1.709.008
–
1.253
2.500
–
3.276
3.316

–
31.689
455.412
–
487.101

Consolidado
2017
2016
87.883
27.081
25.237
5.726
50.054
16.875
159
–
2.109
1.224
3.377
1.048

–

75.629

71.228

74.290
–
–
386.614
–
–
– 1.568.506 1.631.964
460.904 1.736.547 1.736.089

Balanços Patrimoniais
Notas
Passivo circulante
Fornecedores
Empréstimos, financiamentos e debêntures
Tributos a pagar
Conta de ressarcimento
Provisão para custos
socioambientais
Outras obrigações
Passivo não circulante
Empréstimos, financiamentos e debêntures
Conta de ressarcimento
Provisão para custos
socioambientais
Ações resgatáveis
Impostos diferidos
Patrimônio líquido
Capital social subscrito
e integralizado
Prejuízos acumulados
Recurso para futuro
aumento de capital
Total do passivo e do
patrimônio líquido

11

Controladora
2017
2016
56
–
56
–

12

–
–
–

13

–
–
–

Consolidado
2017
2016
161.337 1.223.762
62.733
56.329
63.651 1.143.001
6.063
7.481
26.471
13.161

14

–
–
–

–
2.336
–
83
66.745 1.088.165

1.526
2.264
118.168

12
13

–
–

– 1.061.154
–
22.214

–
45.868

14
15
7
16

–
–
–
487.045

–
66.745
–
394.159

4.702
–
95
487.045

5.387
66.745
168
394.159

646.410 498.454 646.410 498.454
(159.365) (111.842) (159.365) (111.842)
–
487.101

7.547

–

7.547

460.904 1.736.547 1.736.089

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Descrição
Saldos em 31/12/2015
Prejuízo do exercício
Saldos em 31/12/2016
Prejuízo do exercício
Aumento de capital
Resgate de ações
Adiantamento para futuro aumento de capital
Saldos em 31/12/2017

Notas

16

15
16

Capital
social
498.454
–
498.454
–
147.956
–
–
646.410

Recursos para futuro
aumento de capital
7.547
–
7.547
–
(45.334)
(6.200)
43.987
–

Prejuízos
acumulados
(5.749)
(106.093)
(111.842)
(47.524)
–
–
–
(159.365)

Total do
patrimônio líquido
500.252
(106.093)
394.160
(47.524)
102.622
(6.200)
43.987
487.045

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
1. Informações gerais: A Nova Energia Holding S.A. (“Nova Energia” ou “Companhia” ou “Controladora”), com sede na Cidade de Barueri, Estado de
São Paulo, na Avenida Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 939, foi constituída em 15/07/2015, na forma de sociedade por ações de capital fechado
e tem como objeto social principal participar no capital social de outras sociedades. Em 3/08/2017, a Companhia passou a ser controlada diretamente
pela AES Tietê Energia S.A. (“AES Tietê”) e indiretamente pela The AES Corporation (sediada nos Estados Unidos da América). Antes dessa data a
Companhia era controlada diretamente pela Renova Energia S.A. (“Renova”). Até a data de mudança de controle a Companhia era sediada na Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Roque Petroni Júnior, 999, 15° andar. Atualmente, a Companhia é controladora da AES Tietê Eólica S.A.
(“Tietê Eólica”), sociedade por ações de capital fechado, que tem por objeto social projetar, implantar, operar e explorar parque eólico específico,
localizado no Estado da Bahia. Em regime de autorização, parte das controladas tem sua produção contratada com a Câmara de Comercialização de
Energia Elétrica (“CCEE”), no âmbito do Leilão de Reserva - 2010 (“LER 2010”); outra parte tem sua produção contratada com as distribuidoras que
declararam demanda no Leilão de Energia Nova - 2011 (“LEN 2011 (A-3)”), conforme detalhado a seguir. No exercício findo em 31/12/2017, a Companhia
incorreu em prejuízo de R$44.263 e os passivos circulantes excederam o total dos ativos circulantes no montante de R$70.193 A Administração entende
que não existe risco de que a mesma deixe de honrar seus compromissos de curto prazo, visto que parte substancial dos passivos circulantes se referem
às obrigações decorrentes da operação de suas controladas, enquanto os ativos circulantes demonstram somente as contas a receber levantadas na
data das demonstrações financeiras. A expectativa da Administração é que a geração de caixa decorrente da energia assegurada pelo contrato de
compra e venda de energia seja em montante suficiente para liquidar as obrigações da Companhia e suas controladas. Complexo Eólico Alto Sertão
II: O Complexo Eólico Alto Sertão II, conforme apresentado, é composto pelas seguintes sociedades de propósito específico (“SPE’s”):
Contrato/ Portaria Publicação Vigência da
Prazo de Ano de conclusão Quantidade de Capaciadade
Garantia
Parque Gerador
Leilão
MME
portaria autorização autorização
da planta aerogeradores instalada MW física MW (i)
Eólico
Ametista
LEN 02/2011 135/2012
15/03/12
14/03/47
35 anos
2015
17
28,6
15,7
Araçás
LER 05/2010 241/2011
08/04/11
07/03/46
35 anos
2014
19
31,9
15,5
Borgo
LEN 02/2011 222/2012
16/04/12
15/04/47
35 anos
2016
12
20,2
10,4
Caetité
LEN 02/2011 167/2012
23/03/12
14/03/47
35 anos
2016
18
30,2
16,6
Da Prata
LER 05/2010 177/2011
28/03/11
27/03/46
35 anos
2014
13
21,8
10,1
Dourados
LEN 02/2011 130/2012
14/03/12
13/03/47
35 anos
2015
17
28,6
14,1
Espigão
LEN 02/2011 172/2012
26/03/12
25/03/47
35 anos
2016
6
10,1
5,8
Maron
LEN 02/2011 107/2012
12/03/12
11/03/47
35 anos
2015
18
30,2
14,2
Morrão
LER 05/2010 268/2011
25/04/11
24/04/46
35 anos
2014
18
30,2
16,1
Pelourinho
LEN 02/2011 168/2012
23/03/12
22/03/47
35 anos
2016
13
21,8
12,4
Pilões
LEN 02/2011 128/2012
14/03/12
13/03/47
35 anos
2015
18
30,2
13,1
Seraíma
LER 05/2010 332/2011
31/05/11
30/05/46
35 anos
2014
18
30,2
17,5
Serra do Espinhaço LEN 02/2011 171/2012
26/03/12
25/03/47
35 anos
2016
11
18,5
10,6
Tanque
LER 05/2010 330/2011
30/05/11
29/05/46
35 anos
2014
18
30,0
13,9
14
23,5
10,1
Ventos do Nordeste LER 05/2010 161/2011
21/03/11
20/03/46
35 anos
2014
230
386,1
196,1
Total
(i) A partir de 2018, após revisão de todas as garantias físicas do MRE, a garantia física do Complexo Eólico Alto Sertão II passou a ser de 192,7 MWm.
Comercialização de energia do Complexo Eólico Alto Sertão II: Em 26/05/2011, as controladas indiretas Da Prata, Araçás, Morrão, Seraíma, Tanque
e Ventos do Nordeste assinaram Contrato de Energia de Reserva (CER) na modalidade quantidade de energia elétrica, com a CCEE, por meio do qual,
venderão a totalidade de sua produção de energia elétrica, por um prazo de 20 anos. Em 13/08/2012, as controladas indiretas Ametista, Borgo, Caetité,
Dourados, Espigão, Maron, Pelourinho, Pilões e Serra do Espinhaço assinaram Contrato de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado
(“CCEAR”), na modalidade disponibilidade de energia elétrica, com diversas distribuidoras de energia, por meio do qual venderão a totalidade de sua
produção de energia elétrica, a partir de 1º/01/2016 com prazo final em abril de 2035. As controladas indiretas Ametista, Borgo, Dourados, Espigão,
Maron, Caetité, Pelourinho, Pilões e Serra do Espinhaço participaram do Mecanismo de Compensação de Sobras e Déficits (MCSD), descontratando
um volume total de 100,2 MWm e 54,3 MWm de energia dos parques do LEN 2011 (A-3), para os períodos de janeiro a dezembro de 2017 e o período
de janeiro a dezembro de 2018, respectivamente. A comercialização de energia no mercado regulado (ACR) está contratada conforme abaixo:
Valores
Prazo
Preço
Preço
Índice
Mês
Valor ori- Energia anuReferente
ginal do al contrata- histórico atualizade corde
Companhias
contrato Compradora contrato
MWh do MWh
Inicial
Final reção reajuste
da (MWh)
Geração de energia eólica
(R$)
(R$)
Centrais Eólicas da Prata S.A. LER 05/2010
CCEE 214.701
88.476
121,25 189,16 novembro/14 outubro/33 IPCAsetembro
Centrais Eólicas dos Araçás S.A.LER 05/2010
CCEE 295.480
121.764
121,25 189,16 novembro/14 outubro/33 IPCAsetembro
Centrais Eólicas Morrão S.A.
LER 05/2010
CCEE 312.486
128.772
121,25 189,16 novembro/14 outubro/33 IPCAsetembro
Centrais Eólicas Seraíma S.A. LER 05/2010
CCEE 325.241
134.028
121,25 189,16 novembro/14 outubro/33 IPCAsetembro
Centrais Eólicas Tanque S.A.
LER 05/2010
CCEE 295.480
121.764
121,25 189,16 novembro/14 outubro/33 IPCAsetembro
Centrais Eólicas Ventos
do Nordeste S.A.
LER 05/2010
CCEE 214.701
88.476
121,25 189,16 novembro/14 outubro/33 IPCAsetembro
Centrais Eólicas Ametista S.A. LEN 02/2011 Distribuidoras 245.424
121.764
101,53 145,30
janeiro/16 dezembro/35 IPCA janeiro
Centrais Eólicas Borgo S.A.
LEN 02/2011 Distribuidoras 169.917
84.972
100,73 144,15
janeiro/16 dezembro/35 IPCA janeiro
Centrais Eólicas Caetité S.A.
LEN 02/2011 Distribuidoras 250.919
125.268
100,90 144,39
janeiro/16 dezembro/35 IPCA janeiro
Centrais Eólicas Dourados S.A. LEN 02/2011 Distribuidoras 231.549
115.632
100,87 144,35
janeiro/16 dezembro/35 IPCA janeiro
Centrais Eólicas Espigão S.A. LEN 02/2011 Distribuidoras
86.976
42.924
102,07 146,07
janeiro/16 dezembro/35 IPCA janeiro
Centrais Eólicas Maron S.A.
LEN 02/2011 Distribuidoras 243.154
120.888
101,32 145,00
janeiro/16 dezembro/35 IPCA janeiro
Centrais Eólicas Pelourinho S.A. LEN 02/2011 Distribuidoras 207.730
103.368
101,23 144,87
janeiro/16 dezembro/35 IPCA janeiro
Centrais Eólicas Pilões S.A.
LEN 02/2011 Distribuidoras 228.018
114.756
100,09 143,24
janeiro/16 dezembro/35 IPCA janeiro
Centrais Eólicas
Serra do Espinhaço S.A.
LEN 02/2011 Distribuidoras 154.294
77.964
99,69 142,66
janeiro/16 dezembro/35 IPCA janeiro
Mecanismo de Compensação de Sobras e Deficits (“MCSD”): O Mecanismo de Compensação de Sobras e Deficits de Energia Nova (MCSD
Energia Nova) foi homologado pela CCEE com a intenção de diminuir a
sobrecontratação das distribuidoras. Esse mecanismo fez com que as controladas da Companhia vendessem energia, durante o período de descontratação, a um preço superior ao anteriormente contratado. Adicionalmente,
para o ano de 2017, as controladas também participaram do MCSD em
27/12/2016, descontratando um volume total de 100,2 MWm de energia
dos parques do LEN 2011 (A-3) para o período de janeiro a dezembro de
2017. 2. Base de preparação e apresentação da demonstração Contábil: Em 29/05/2018, a Diretoria da Companhia autorizou a conclusão das
demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31/12/2017.
2.1 Declaração de conformidade: As demonstrações contábeis individuais e consolidadas foram preparadas de acordo com as normas internacionais de contabilidade (International Financial Reporting Standards - IFRS),
emitidas pelo International Accounting Standards Board - IASB, e as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs). As práticas contábeis
adotadas no Brasil compreendem os Pronunciamentos, Interpretações e
Orientações emitidos pelo - CPC, os quais foram aprovados pela CVM e
pelo CFC, incluindo também as normas complementares emitidas pela
CVM. As demonstrações financeiras da Companhia foram elaboradas de
acordo com as políticas contábeis adotadas no Brasil, compreendendo: a
Lei das Sociedades por Ações, que incorporam os dispositivos das Leis

11.638/07 e 11.941/09; os pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidos pelo CPC e aprovados pelo CFC. A Companhia considerou
as orientações contidas na Orientação Técnica OCPC 07 na elaboração
das suas demonstrações contábeis. Desta forma, as informações relevantes próprias das demonstrações contábeis estão evidenciadas nas notas
explicativas e correspondem às utilizadas pela Administração da Companhia na sua gestão. 2.2 Base de preparação e apresentação: Todos os
valores apresentados nestas demonstrações contábeis individuais e consolidadas estão expressos em milhares de reais, exceto quando indicado
de outro modo. Continuidade operacional: Em 31/12/2017, com base nos
fatos e circunstâncias existentes nesta data, a Administração avaliou a capacidade da Companhia e de suas controladas em continuar operando
normalmente e está convencida de que suas operações têm capacidade de
geração de fluxo de caixa suficiente para honrar seus compromissos de
curto prazo e, assim dar continuidade a seus negócios no futuro. Adicionalmente, a Administração não tem conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar dúvidas significativas sobre a sua capacidade de
continuar operando. Assim, estas demonstrações contábeis foram preparadas com base no pressuposto de continuidade. Esta afirmação é baseada
nas expectativas da Administração em relação ao futuro da Companhia e
de suas controladas, sendo consistentes com o seu plano de negócios.
A Companhia e suas controladas preparam no início de cada exercício,
Planos de Negócios Anual e Quinquenal, que compreendem os orçamentos anuais ou plurianuais, todos os planos de investimento de capital, os

Demonstrações dos
Controladora
Resultados
Notas
2017
2016
–
–
Receita operacional líquida 17
Custos operacionais
Custo com energia elétrica
Energia elétrica comprada
para revenda
–
–
Encargos do uso do sistema
de transmissão e conexão
–
–
Taxa de fiscalização
–
–
Multa sobre ressarcimento - CCEE
–
–
Custo de operação
Seguros
–
–
Serviços de terceiros
–
–
Material
–
–
Manutenção equipamentos
de geração
–
–
Depreciação e amortização 10
–
–
Aluguéis e arrendamentos
–
–
(119)
–
Outras despesas operacionais
(119)
–
Total dos custos operacionais
Resultado do serviço
(119)
–
(Lucro bruto)
Resultado de equivalência
patrimonial
9 (47.405) (106.093)
Resultado financeiro
Receitas financeiras
18
–
–
–
–
Despesas financeiras
18
–
–
Total do resultado financeiro
Resultado antes dos
tributos sobre o lucro
(47.524) (106.093)
Contribuição social
19
–
–
Imposto de renda
19
–
–
Contribuição social diferida
7
–
–
–
–
Imposto de renda diferido
7
–
–
Total dos tributos sobre o lucro
(47.524) (106.093)
Prejuízo do exercício

Consolidado
2017
2016
329.690 232.247

(64.543) (58.407)
(18.031) (16.174)
(1.248) (1.294)
(419) (1.717)
(1.726) (1.932)
(19.573) (18.706)
(4.650) (3.421)
(8.844)
–
(79.052) (79.032)
(1.535) (2.506)
(60) (5.605)
(199.681) (188.794)
130.009

43.453

–

–

4.396
1.970
(170.932) (143.877)
(166.537) (141.907)
(36.528) (98.454)
(3.896) (3.285)
(7.115) (5.788)
5
503
10
931
(10.996) (7.639)
(47.524) (106.093)

Demonstrações dos
Consolidado
Controladora
Resultados Abrangentes
2017
2016
2017
2016
(47.524) (106.093) (47.524) (106.093)
Prejuízo do exercício
Total de resultados abrangentes
do exercício, líquido de impostos(47.524) (106.093) (47.524) (106.093)
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Controladora
Consolidado
Atividades operacionais:
2017
2016
2017
2016
Prejuízo do exercício
(47.524) (106.093) (47.524) (106.093)
Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício
com o caixa das atividades operacionais:
Depreciação
–
–
79.052
79.034
Juros sobre financiamentos e
debêntures
–
– 123.412 121.003
Juros sobre aplicações
financeiras e cauções
–
– (4.598) (1.536)
Apropriação dos custos sobre
financiamentos e debêntures
–
–
507
502
Impostos diferidos
–
–
(33) (3.133)
Atualização (reversão) da provisão para custos socioambientais
–
–
271
403
Resultado de equivalência
47.405 106.093
–
–
patrimonial
Redução (aumento) dos ativos:
Contas a receber de clientes
–
– (33.179)
1.012
Impostos a recuperar
–
–
(885)
809
Despesas antecipadas
–
–
1.363
(287)
Adiantamentos a fornecedores
–
– (2.329)
(530)
Conta de ressarcimento
–
–
1.088
–
Outros créditos
–
–
776
(20)
Aumento (redução) dos passivos:
Fornecedores
57
–
9.931
8.614
Impostos a recolher
–
–
8.719
10.216
Conta de ressarcimento
–
– (10.344)
56.309
Pagamento custos socioambientais
–
–
(146)
(585)
–
– (2.181)
1.976
Outras contas a pagar
(62)
– 123.900 167.694
Pagamentos de IR e CS
–
– (10.137) (6.362)
Pagamentos de juros sobre
–
– (101.091) (115.803)
financiamentos e debêntures
Caixa líquido gerado/(usado)
nas atividades operacionais
(62)
–
12.672
45.529
Atividades de investimentos:
Aplicações financeiras
–
–
–
11.119
Cauções e depósitos vinculados
–
– (6.681) (71.225)
Aquisição de imobilizado
–
– (19.120) (2.664)
Ações resgatáveis de controladas 42.601 (32.137)
–
–
(116.203)
–
–
–
Aumento de capital
Caixa líquido usado nas
atividades de investimentos (73.602) (32.137) (25.801) (62.770)
Atividades de financiamentos:
Captação de financiamentos e
debêntures
–
–
24.423
1.000
Pagamentos de financiamentos
e debêntures
–
– (65.447) (48.023)
Ações resgatáveis
(72.945)
32.137 (72.945)
32.137
Aumento de capital
102.622
– 102.622
–
Adiantamento para futuro
43.987
–
43.987
–
aumento de capital
Caixa líquido usado nas
atividades de financiamentos 73.664
32.137
32.640 (14.886)
Aumento (redução) de caixa e
equivalentes de caixa
–
–
19.511 (32.127)
Saldo inicial de caixa e
–
–
5.726
37.853
equivalentes de caixa
Saldo final de caixa e
–
–
25.237
5.726
equivalentes de caixa
planos estratégicos e os programas de manutenção das instalações da
Companhia e de suas controladas. Os planos são acompanhados durante
o exercício pelos órgãos de governança da Companhia e de suas controladas, podendo sofrer alterações. 2.3 Moeda funcional e conversão de saldos e transações em moeda estrangeira: (a) Moeda funcional e de
apresentação: As demonstrações contábeis individuais e consolidadas
foram preparadas e estão apresentadas em Reais (R$), que é a moeda
funcional e de apresentação da Companhia e de suas controladas. A moeda funcional foi determinada em função do ambiente econômico primário
de suas operações. (b) Transações e saldos: As transações em moeda
estrangeira, isto é, todas aquelas que não foram realizadas na moeda funcional da Companhia e de suas controladas, foram convertidas para a moeda funcional pela taxa de câmbio da data em que as transações foram
realizadas. Os saldos de ativos e passivos monetários em moeda estrangeira são reavaliados para a moeda funcional utilizando-se a taxa de câmbio na data-base dos balanços. 2.4 Critérios de consolidação: Transações, saldos e ganhos não realizados em transações entre a controladora
e controladas ou entre as controladas são eliminados. O exercício social
das controladas incluídas na consolidação coincide com o da controladora,
as políticas contábeis são aplicadas de forma uniforme àquelas utilizadas
pelas controladoras e são consistentes com aquelas utilizadas no exercício
anterior. As transações entre a controladora e empresas controladas são
realizadas em condições estabelecidas entre as partes. As demonstrações
contábeis consolidadas contemplam as informações da Companhia e suas
controladas, cujas práticas contábeis estão consistentes com as adotadas
pela Companhia. As seguintes entidades são consideradas como controladas e estão incluídas nas demonstrações contábeis consolidadas:
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futuros e a expectativa de dispêndio necessário para liquidar a obrigação eventos ou mudanças que possam indicar deterioração no valor recuperáParticipação
presente na data do balanço. 3.4 Provisão para redução ao provável va- vel dos ativos não circulantes ou de longa duração (nota explicativa nº 3.4).
Descrição
Atividade
Sede
2017
2016
lor de realização dos ativos não circulantes ou de longa duração (ativo O valor recuperável é o maior entre o valor justo menos custos de venda e
Controladas diretas:
imobilizado e intangível): A Administração revisa, no mínimo anualmente, o valor em uso. O cálculo do valor justo menos custos de vendas é baseado
AES Tietê Eólica S.A.
(“Tietê Eólica”)
Holding
Barueri, SP 100,00% 99,99% o valor contábil líquido dos ativos não circulantes com o objetivo de avaliar em informações disponíveis de transações de venda de ativos similares ou
eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tec- preços de mercado menos custos adicionais para descartar o ativo. O cálControladas indiretas:
nológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recupe- culo do valor em uso é baseado no modelo de fluxo de caixa descontado.
Centrais Eólicas da
rável, ou ainda, indicar que o valor contábil pode não ser recuperável. Em Os fluxos de caixa derivam do orçamento de curto prazo e das projeções
Prata S.A.
Geração
(“Da Prata”)
eólica
Igaporã, BA 100,00% 99,99% 31/12/2017, a Companhia e suas controladas não identificaram nenhum de longo prazo, correspondentes ao período de concessão e não incluem
evento, através de informações extraídas de fontes internas e externas, in- atividades de reorganização com as quais a Companhia e suas controladas
Centrais Eólicas dos
dicando a existência de eventuais perdas por redução ao provável valor ainda não tenham se comprometido ou investimentos futuros significativos
Araçás S.A.
Geração
(“Araçás”)
eólica
Caetité, BA 100,00% 99,99% recuperável dos ativos. O valor recuperável do ativo é definido como sendo que melhorarão a base de ativos da unidade geradora de caixa objeto de
o maior entre o valor em uso e o valor justo menos custo para venda. Para teste. O valor recuperável é sensível à taxa de desconto utilizada no métoCentrais Eólicas
fins de avaliação do valor recuperável dos ativos através do valor de uso, do de fluxo de caixa descontado, bem como aos recebimentos de caixa
Morrão S.A.
Geração
(“Morrão”)
eólica
Caetité, BA 100,00% 99,99% utiliza-se o menor grupo de ativos para o qual existam fluxos de caixa iden- futuros esperados e à taxa de crescimento utilizada para fins de extrapolatificáveis separadamente (Unidades Geradoras de Caixa - UGC). O geren- ção. Para o exercício findo em 31/12/2017, a Administração avaliou que não
Centrais Eólicas
ciamento dos negócios da Companhia e suas controladas considera que há qualquer indicativo de que os valores contábeis não serão recuperados
Seraíma S.A.
Geração
(“Seraíma”)
eólica
Guanambi, BA 100,00% 99,99% todas as usinas compõem uma única unidade geradora de caixa. 3.5 Pro- através de operações futuras. (e) Impostos: A Companhia e suas controlavisões para processos judiciais e outros: Provisões são constituídas das constituem provisões, com base em estimativas cabíveis, para eventuCentrais Eólicas
para os processos em que seja provável uma saída de recursos para liqui- ais assuntos identificados em fiscalizações realizadas pelas autoridades
Tanque S.A.
Geração
(“Tanque”)
eólica
Caetité, BA 100,00% 99,99% dá-los e sobre as quais seja possível realizar uma estimativa razoável do tributárias das respectivas jurisdições em que opera e cuja probabilidade
valor a ser desembolsado. A avaliação da probabilidade de perda por parte de perda seja avaliada como provável. O valor dessas provisões baseia-se
Centrais Eólicas
dos consultores legais da Companhia e de suas controladas incluem a ava- em vários fatores, como experiência em fiscalizações anteriores e interpreVentos do Nordeste
liação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências tações divergentes dos regulamentos tributários pela entidade tributável e
S.A. (“Ventos do
Geração
Nordeste”)
eólica
Caetité, BA 100,00% 99,99% disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no pela autoridade fiscal responsável. Essas diferenças de interpretação poordenamento jurídico, bem como, a avaliação dos advogados externos. As dem surgir numa ampla variedade de assuntos, dependendo das condiCentrais Eólicas
provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas ções vigentes no respectivo domicílio da Companhia e de suas controladas.
Ametista S.A.
Geração
(“Ametista”)
eólica
Guanambi, BA 100,00% 99,99% circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, exposições adicio- Julgamento significativo da Administração é requerido para determinar o
nais identificadas com base em novos assuntos e decisões de tribunais. valor do imposto diferido ativo que pode ser reconhecido, com base no
Centrais Eólicas
Geração
Borgo S.A. (“Borgo”)
eólica
Pindaí, BA 100,00% 99,99% 3.6 Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos: prazo provável de realização e nível de lucros tributáveis futuros, juntamen(a) Imposto de renda e contribuição social correntes: As antecipações te com estratégias de planejamento tributário. (f) Valor justo de instruCentrais Eólicas
ou valores passíveis de compensação são demonstrados no ativo circulan- mentos financeiros: O valor justo de instrumentos financeiros ativamente
Caetité S.A.
Geração
(“Caetité”)
eólica
Pindaí, BA 100,00% 99,99% te ou não circulante, de acordo com a previsão de sua realização até o negociados em mercados financeiros organizados é determinado com
encerramento do exercício, quando então o imposto devido é devidamente base nos preços de compra cotados no mercado no fechamento dos negóCentrais Eólicas
apurado e compensado com as antecipações realizadas. A Administração cios na data do balanço, sem dedução dos custos de transação. O valor
Dourados S.A.
Geração
(“Dourados”)
eólica
Guanambi, BA 100,00% 99,99% avalia, periodicamente, a posição fiscal de situações que requeiram inter- justo de instrumentos financeiros para os quais não haja mercado ativo é
pretações da regulamentação fiscal e estabelece provisões quando apro- determinado utilizando técnicas de avaliação. Essas técnicas de avaliação
Centrais Eólicas
priado. Conforme facultado pela legislação tributária, as controladas da podem incluir o uso de transações recentes de mercado (com isenção de
Espigão S.A.
Geração
(“Espigão”)
eólica
Pindaí, BA 100,00% 99,99% Companhia optaram pelo regime de tributação com base no lucro presumi- interesses); referência ao valor justo corrente de outro instrumento similar;
do para o imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente. análise de fluxo de caixa descontado ou outros modelos de avaliação. Uma
Centrais Eólicas
Geração
Maron S.A. (“Maron”)
eólica
Caetité, BA 100,00% 99,99% Neste regime, a base de cálculo do imposto de renda é calculada à razão análise do valor justo de instrumentos financeiros e mais detalhes sobre
de 8% sobre as receitas brutas provenientes da geração de energia e de como eles são calculados estão descritos na nota explicativa nº 20.
Centrais Eólicas
100% das receitas financeiras, sobre as quais se aplicam as alíquotas re- (g) Perdas estimadas para custos de desmantelamento (controladas):
Pelourinho S.A.
Geração
(“Pelourinho”)
eólica
Pindaí, BA 100,00% 99,99% gulares de 15%, acrescidas do adicional de 10%, para o imposto de renda. Perdas estimadas que se enquadram no reconhecimento dos custos de
A base de cálculo da contribuição social é calculada à razão de 12% sobre desmantelamento nos passivos de caráter ambiental são estimados com
Centrais Eólicas
Geração
Pilões S.A. (“Pilões”)
eólica
Caetité, BA 100,00% 99,99% as receitas brutas provenientes da geração de energia e de 100% das re- base em estudos, que contemplam os riscos e incertezas envolvidos, conceitas financeiras, sobre as quais se aplicam a alíquota regular de 9%. sideração dos acontecimentos futuros e a expectativa de dispêndio necesCentrais Eólicas Serra
(b) Imposto de renda e contribuição social diferidos: Impostos diferidos sário para liquidar a obrigação presente na data do balanço. 3.10 Novos
do Espinhaço S.A.
(“Serra do Espinhaço”) Geração eólica Pindaí, BA 100,00% 99,99% passivos são reconhecidos para todas as diferenças tributárias temporá- pronunciamentos, interpretações e orientações: Na preparação dessas
3. Políticas contábeis e estimativas: As principais políticas contábeis e rias. Impostos diferidos ativos são reconhecidos para todas as diferenças demonstrações financeiras, a Administração da Companhia considerou,
estimativas, aplicadas na preparação destas demonstrações contábeis, es- temporárias dedutíveis, na extensão em que seja provável que lucros tribu- quando aplicável, novas revisões e interpretações às IFRS e aos pronuntão definidas a seguir. Estas políticas foram aplicadas de modo consistente táveis futuros estejam disponíveis para que as diferenças temporárias pos- ciamentos técnicos, emitidos pelo IASB e pelo CPC, respectivamente, que
em todos os exercícios apresentados. 3.1 Instrumentos financeiros: sam ser realizadas. A recuperação do saldo dos impostos diferidos ativos é entram obrigatoriamente em vigor para períodos contábeis findos em
(a) Caixa e equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo: revisada a cada encerramento de balanço ou em período inferior, quando 31/12/2017. Estas novas revisões e interpretações às IFRS não trouxeram
Incluem caixa, contas bancárias e aplicações financeiras de curto prazo ocorrer eventos relevantes que requeiram uma revisão. A expectativa de impactos às demonstrações financeiras da Companhia. Em relação aos
com liquidez imediata e com risco insignificante de variação no seu valor de geração de lucros tributáveis futuros é determinada por estudo técnico pronunciamentos que entrarão em vigor a partir de 1º/01/2018 e 2019, a
mercado. As disponibilidades estão demonstradas pelo custo acrescido aprovado pelos órgãos de Administração da Companhia e de suas contro- Companhia e suas controladas somente esperam impacto significativo na
dos juros auferidos, por não apresentarem diferença significativa em rela- ladas. Impostos diferidos ativos e passivos estão apresentados líquidos, adoção do CPC 47 - Receita de contrato com cliente, demonstrado nesta
ção ao seu valor de mercado. Os investimentos que, na data de sua aquisi- desde que sejam relacionados à mesma entidade jurídica e sujeitos à mes- nota. CPC 03 (R2)/IAS 7 - Demonstração de fluxos de caixa: As alteração, têm prazo de vencimento igual ou menor que três meses são registra- ma autoridade tributária, além de haver um direito legal assegurando a ções exigem que uma entidade divulgue informações que permitam aos
dos como equivalentes de caixa. Aqueles investimentos com vencimento compensação do ativo fiscal corrente contra o passivo fiscal corrente. Estes usuários das demonstrações contábeis avaliarem as mudanças nos passisuperior a três meses na data de sua aquisição são classificados na rubrica tributos diferidos são integralmente apresentados no grupo “não circulan- vos decorrentes de atividades de financiamento, incluindo tanto as mudan“investimentos de curto prazo”. O caixa e equivalentes de caixa estão clas- te”, independente da expectativa de realização e exigibilidade dos valores ças provenientes de fluxos de caixa como mudanças que não afetam o
sificados como empréstimos e recebíveis, reconhecidos inicialmente pelo que lhes dão origem. No entanto, a Companhia não constitui impostos dife- caixa. CPC 32/IAS 12 - Reconhecimento de ativos fiscais diferidos para
seu valor justo e ajustados posteriormente pelas amortizações do principal, ridos sobre diferenças temporárias por não ter expectativa de geração de perdas não realizadas: As alterações esclarecem que uma entidade deve
pelos juros calculados com base no método de taxa de juros efetiva (“custo lucro tributáveis e/ou possíveis compensações nos próximos exercícios, considerar se a legislação fiscal restringe as fontes de lucros tributáveis
amortizado”). (b) Contas a receber de clientes: A Companhia e suas con- tendo em vista que seus resultados são gerados, substancialmente, por contra as quais ela poderá fazer deduções sobre a reversão dessa diferentroladas classificam os saldos de contas a receber como instrumentos fi- equivalência patrimonial. (c) Distribuição de dividendos e juros sobre o ça temporária dedutível. Além disso, fornece orientações sobre a forma
nanceiros “empréstimos e recebíveis”. Estes recebíveis são reconhecidos capital próprio: Na apuração do lucro líquido ajustado para fins de distri- como uma entidade deve determinar lucros tributáveis futuros e explica as
inicialmente pelo seu valor justo e são ajustados posteriormente pelas buição de dividendos são considerados: i) o montante destinado para Re- circunstâncias em que o lucro tributável pode incluir a recuperação de
amortizações do principal e podem ser reduzidos por ajustes de créditos de serva Legal, (ii) a realização da mais-valia dos ativos apurada na data de alguns ativos por valores maiores do que seu valor contábil. Ciclo de
liquidação duvidosa. Os saldos de contas a receber incluem valores refe- transição para as normas internacionais de contabilidade, registrada na melhorias anuais 2015-2017: As alterações esclarecem que os requisitos
rentes ao suprimento de energia elétrica, incluindo transações no mercado rubrica Ajuste de Avaliação Patrimonial, no Patrimônio Líquido, (iii) os divi- de divulgação do CPC 45/IFRS 12 distintos dos previstos nos parágrafos
de curto prazo. (c) Instrumentos financeiros: Os ativos e passivos finan- dendos prescritos. Os dividendos e os juros sobre o capital próprio são re- B10-B16 aplicam-se às participações de uma entidade em uma subsidiária,
ceiros são reconhecidos quando a Companhia ou suas controladas forem conhecidos como passivo circulante nas seguintes ocasiões: (i) se aplicá- em um empreendimento controlado em conjunto (joint venture) ou em uma
partes das disposições contratuais dos instrumentos. Os ativos e passivos vel, o valor equivalente ao dividendo mínimo obrigatório ainda não coligada (ou a uma parcela de sua participação em uma joint venture ou em
financeiros são inicialmente mensurados pelo valor justo. Os custos das distribuído no curso do exercício social; e (ii) dividendos adicionais propos- uma coligada), que sejam classificadas (ou incluídas em um grupo para fins
transações diretamente atribuíveis à aquisição ou emissão de ativos e pas- tos no encerramento do exercício - quando de sua aprovação pela AGO. de alienação que seja classificado) como mantidas para venda. Revisão de
sivos financeiros (exceto por ativos e passivos financeiros reconhecidos ao 3.7 Reconhecimento da receita: A receita de venda inclui somente os in- normas e interpretações que ainda não estão em vigor em 31/12/2017.
valor justo no resultado) são acrescidos ou deduzidos do valor justo dos gressos de benefícios econômicos recebidos e a receber pela Companhia Vigência a partir de 1º/01/2018: CPC 47/IFRS 15 - Receita de Contratos
ativos ou passivos financeiros, se aplicável, após o reconhecimento inicial. e suas controladas. As quantias cobradas por conta de terceiros, tais como com Clientes: O CPC 47/IFRS 15 - Receita de Contratos com Clientes
Categoria de instrumentos financeiros: A categoria depende da finalida- tributos sobre vendas não são benefícios econômicos, portanto, não estão estabelece um novo modelo para reconhecimentos de receitas, composto
de para a qual os ativos e passivos financeiros foram adquiridos ou contra- apresentadas nas Demonstrações de Resultado. Uma receita não é reco- por cinco passos, que será aplicado às receitas originadas de contratos
tados e é determinada no reconhecimento inicial dos instrumentos financei- nhecida se houver uma incerteza significativa sobre a sua realização. Os com clientes. Segundo o CPC 47/IFRS 15, as receitas são reconhecidas
ros. Os ativos e passivos financeiros aplicáveis na Companhia e em suas contratos de energia estabelecem limites para os desvios positivos ou ne- em valor que reflete a contraprestação à qual uma entidade espera ter dicontroladas foram classificados da seguinte forma: a) Ativos financeiros: gativos com aplicação de bônus ou penalidades. As especificidades do re- reito em troca da transferência de serviços a um cliente. Este novo pronunAtivos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado. conhecimento da receita e mais detalhes sobre os critérios de ressarcimen- ciamento substituirá todas as atuais exigências para reconhecimento de
São ativos financeiros mantidos para negociação, quando são adquiridos to estão descritos na nota explicativa nº 13. (a) Receita de suprimento de receitas segundo os CPCs/IFRSs. Adicionalmente o CPC 47/IFRS 15 estapara esse fim, principalmente no curto prazo e são mensurados ao valor energia elétrica: A receita de venda de energia elétrica é reconhecida no belece exigências de apresentação e divulgação mais detalhadas do que
justo na data das demonstrações financeiras, sendo as variações reconhe- resultado de acordo com as regras do mercado de energia elétrica, as as normas atualmente em vigor. O pronunciamento requer aplicação retroscidas no resultado. Os ativos desta categoria são classificados no ativo quais estabelecem a transferência dos riscos e benefícios sobre a quanti- pectiva e permite um dos seguintes métodos: (i) retrospectivo a cada perícirculante. As controladas possuem classificadas nesta categoria para dade contratada de energia para o comprador. A apuração do volume de odo anterior apresentado ou (ii) retrospectivo com efeito cumulativo da
31/12/2017 o saldo de caixa e equivalentes de caixa e aplicações financei- energia entregue para o comprador ocorre em bases mensais, conforme as aplicação inicial deste pronunciamento na data da aplicação inicial.
ras (nota explicativa 4). O caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos bases contratadas. A receita de suprimentos de energia elétrica inclui tam- A Companhia avaliou os cinco passos para reconhecimento e mensuração
de caixa e investimentos financeiros com vencimento original de três me- bém as transações no mercado de curto prazo. (b) Receita de juros: da receita, conforme requerido pelo CPC 47/IFRS 15: 1. Identificar os tipos
ses ou menos a partir da data da contratação, os quais são sujeitos a um A receita de juros é reconhecida com base no tempo e na taxa de juros de contratos firmados com seus clientes; 2. Identificar as obrigações prerisco insignificante de alteração do valor e são utilizados na gestão das efetiva sobre o montante do principal aplicado, sendo a taxa de juros efetiva sentes em cada tipo de contrato; 3. Determinar o preço de cada tipo de
obrigações de curto prazo. b) Passivos financeiros: São mensurados ao aquela que desconta exatamente os recebimentos de caixa futuros estima- transação; 4. Alocar às obrigações contidas nos contratos; e 5. Reconhecer
custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. Os principais passi- dos durante a vida estimada do ativo financeiro em relação ao valor contábil a receita quando (ou à medida em que) a entidade satisfaz cada obrigação
vos financeiros da Companhia e de suas controladas em 31/12/2017 com- líquido inicial deste ativo. 3.8 Contratos de arrendamento: Os bens rela- do contrato. A Companhia procedeu à avaliação, e não prevê que ocorrerão
preendem: • Fornecedores (nota explicativa 11); • Financiamentos e Debên- cionados a contratos de arrendamento mercantil cujo controle, riscos e be- impactos relevantes em suas demonstrações contábeis, como resultado na
tures (nota explicativa 12); • Contas de ressarcimento (nota explicativa 13); nefícios são substancialmente exercidos pela Companhia e suas controla- aplicação deste pronunciamento. IFRS 9/CPC 48 - Instrumentos Finan• Provisão para custos socioambientais (nota explicativa 14); e • Partes re- das (arrendamento mercantil financeiro) estão registrados como um ativo ceiros. Substitui a IAS 39 - Instrumentos Financeiros: Reconhecimento
lacionadas (nota explicativa 15). 3.2 Investimentos: A Companhia detém imobilizado em contrapartida a uma conta do passivo circulante ou não e Mensuração e todas as versões anteriores da IFRS 9. Introduz novas
investimentos em empresas controladas. O controle é obtido quando a circulante, conforme o caso. Os juros sobre o arrendamento mercantil fi- exigências para a classificação e mensuração, perda por redução ao valor
Companhia tem o poder de controlar as políticas financeiras e operacionais nanceiro são apropriados ao resultado de acordo com o prazo do contrato recuperável (“impairment”) e contabilidade de hedge. Pela nova norma será
de uma entidade para auferir benefícios de suas atividades. Esses investi- pelo método da taxa efetiva de juros. Nos contratos de arrendamento mer- permitido apenas o reconhecimento de ganho e perda em outros resultamentos são avaliados com base no método de equivalência patrimonial nas cantil classificados como operacional, os pagamentos são reconhecidos dos abrangentes em algumas circunstâncias e o ganho e a perda de alguns
demonstrações contábeis da controladora e são, inicialmente, reconheci- como despesas na demonstração do resultado, de forma linear, ao longo instrumentos com fluxo de caixa com características especificas não são
dos pelo seu valor de custo. 3.3 Imobilizado: Itens do imobilizado são men- do prazo do arrendamento mercantil. 3.9 Julgamentos, estimativas e pre- transferidos posteriormente para o resultado. Empréstimos bem como consurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de de- missas contábeis significativas: Na elaboração das demonstrações con- tas a receber de clientes são mantidos para recolher os fluxos de caixa
preciação acumulada e perdas para redução ao valor recuperável tábeis, a Companhia e suas controladas fazem o uso de julgamentos e contratuais e devem dar origem a fluxos de caixa que representem exclusi(impairment) acumuladas, quando necessário. O custo dos ativos construí- estimativas, com base nas informações disponíveis, bem como adota pre- vamente pagamentos de principal e juros. Assim, a Companhia e suas condos pela própria entidade inclui o custo de materiais e mão de obra direta, missas que impactam os valores das receitas, despesas, ativos e passivos, troladas avaliam que estes continuem a ser mensurados pelo custo amortiquaisquer outros custos para colocar o ativo no local e condição necessária e as divulgações de passivos contingentes. Quando necessário, os julga- zado de acordo com o IFRS 9. Em relação à regra de perdas por redução
para que esses sejam capazes de operar da forma pretendida pela Admi- mentos e as estimativas estão suportados por pareceres elaborados por do valor recuperável (impairment) de ativos financeiros, a mesma requer
nistração, e custos e juros de empréstimos obtidos de terceiros capitaliza- especialistas. A Companhia e suas controladas adotam premissas deriva- que as empresas registrem contabilmente a expectativa de perdas em crédos durante a fase de construção deduzidos das receitas financeiras dos das de sua experiência e outros fatores que entende como razoáveis e re- ditos e modificações nessas expectativas a cada data de reporte para reflerecursos de terceiros não utilizados, quando aplicável. A depreciação é levantes nas circunstâncias. As premissas adotadas pela Companhia e tir as mudanças no risco de crédito desde o reconhecimento inicial, ou seja,
calculada pelo método linear, por componente. O valor residual e vida útil suas controladas são revisadas periodicamente no curso ordinário dos ne- não é mais necessário que o evento ocorra antes para que seja reconhecidos ativos e os métodos de depreciação são revisados no encerramento de gócios. As principais premissas e estimativas utilizadas na elaboração das da a perda no crédito (perda estimada e não mais perda incorrida). Também
cada exercício e ajustados de forma prospectiva, quando for o caso. A esti- demonstrações contábeis são discutidas a seguir: (a) Perdas Estimadas em relação a esse aspecto, a Administração da Companhia e de suas conmativa do valor residual do imobilizado leva em consideração a melhor es- em Créditos de Liquidação Duvidosa - PECLD: Com base na estimativa troladas estimam que a adoção desse novo pronunciamento não trará efeitimativa da Administração da Companhia, inclusive amparada em posicio- das prováveis perdas qu1e possam ocorrer na cobrança dos créditos, prin- tos relevantes sobre suas demonstrações contábeis. 4. Caixas e equivanamento de seus assessores legais, quanto à legislação aplicável para cipalmente relacionados sobre venda de energia ocorridas no mercado de lentes de caixa: O caixa e equivalente de caixa é composto por bancos
concessões no tocante ao direito de indenização dos ativos remanescen- curto prazo e bilaterais. O critério utilizado atualmente pela Companhia e conta movimento nos montantes de R$ 25.237 e R$ 5.726 em 31/12/2017
tes, inclusive o projeto básico de geração, e não amortizados ao final da suas controladas para constituir a perda estimada em créditos de liquida- e 2016, respectivamente. 5. Contas a receber de clientes: Consolidado
2017 2016
concessão. Quando partes significativas do ativo imobilizado são substituí- ção duvidosa é de análise individual de contas julgadas de difícil recebidas, essas partes são reconhecidas como ativo individual com vida útil e mento. (b) Vida útil dos bens do imobilizado: A Companhia utiliza as ta- Circulante
10.243 9.486
depreciação específica. Da mesma forma, quando uma manutenção rele- xas definidas pela ANEEL para depreciação dos itens do ativo imobilizado LER 2010 - CCEE
12.930 6.395
vante for feita, o seu custo é reconhecido no valor contábil do imobilizado, por julgá-las que refletem a vida útil desses bens. Entretanto, a Companhia LEN 2011 - MCSD
1.543
–
se os critérios de reconhecimento forem satisfeitos. Todos os demais custos revisa anualmente a vida útil e o valor residual estimado dos bens do ativo LEN 2011 - Consumidores livres
184
19
de reparos e manutenção são reconhecidos na demonstração de resultado, imobilizado para avaliar sua razoabilidade. (c) Provisão para processos LEN 2011 - Distribuidoras
25.154
975
quando incorridos. As provisões para desmantelamento das controladas judiciais e outros: De acordo com a nota explicativa nº 3.5, a Companhia LEN 2011 - Mercado de curto prazo
50.054 16.875
são constituídas quando existe uma obrigação legal ou contratual no final e suas controladas reconhecem provisão para processos judiciais e outros Subtotal
da vida útil dos ativos ou quando a Companhia entende que tais provisões, com base na avaliação da probabilidade de perda. As estimativas e premis- Os saldos em 31/12/2017 são compostos substancialmente por valores a
atendem as práticas contábeis de mercado. Perdas estimadas que se en- sas utilizadas no registro das provisões para processos judiciais e outros vencer, com prazo médio de recebimento de 30 dias para os quais não são
quadram no reconhecimento dos custos de desmantelamento nos passivos são revisadas, no mínimo, trimestralmente. (d) Perda por redução ao va- esperadas perdas na sua realização. As transações de energia no mercado
de caráter ambiental são estimados com base em estudos, que contem- lor recuperável de ativos não circulantes ou de longa duração: A Com- de curto prazo (SPOT) são liquidadas de acordo com as regras de mercado
plam os riscos e incertezas envolvidos, consideração dos acontecimentos panhia e suas controladas revisam, no mínimo anualmente, a existência de e com as Resoluções da ANEEL. A energia de curto prazo normalmente é
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liquidada em até 60 dias após o mês de sua ocorrência. Em 31/12/2017, a
Consolidado Banco do Brasil): A controlada Tietê Eólica (nova denominação da RenoCompanhia possui saldos pendentes de recebimentos, principalmente de- Não circulante
2017 2016 va Eólica), com a interveniência de suas controladas, da sua controladora
vido à inadimplência do setor causada por liminares que impedem a liqui- Reserva Especial
25.151 16.308 direta Nova Energia e sua controladora indireta anterior, a Renova Energia,
dação financeira de valores impactados pelo denominado “Generation Sca75.629 71.228 obteve financiamento no valor total de R$1.044.100 (contrato direto assinaling Factor” - GSF. Com base em uma avaliação das garantias e histórico de Total
82.507 71.228 do em 4/06/2014, no valor de R$734.020 e o contrato de repasse assinado
recebimentos, a Companhia realizou uma análise destas contas a receber
O saldo refere-se à aplicação financeira de instrumento de renda fixa. com o Banco do Brasil, no valor de R$310.080). O financiamento foi dividie concluiu que há evidências razoáveis de que os créditos serão recebidos.
do em 16 Subcréditos, de “A” a “P”, sendo que a amortização dos mesmos
O banco custodiante (Itaú S/A) é responsável por realizar as transferências
Consolidado
a partir de setembro de 2017 tem as seguintes características: (i) os subdos recursos das contas centralizadoras e das contas cauções, assim
Saldos vencidos
créditos A, C, D, E, F, G, I, J, M e P com 192 prestações mensais
como
as
transferências
das
suas
controladas
indiretas
para
sua
controlada
Saldo
e sucessivas, apuradas de acordo com fórmula constante no contrato do
direta,
Tietê
Eólica,
para
as
contas
de
pagamento
da
dívida
conforme
a
Saldos até 90 mais de
líquidode
financiamento, vencendo-se a primeira prestação em 15/09/2017 e a última
estrutura
descrita
na
nota
explicativa
15.
Circulante
vincendos
dias 90 dias Subtotal PECLD PECLD
em 15/12/2031; e (ii) os subcréditos B, H, K, L, N e O têm 192 prestações
LER 2010 - CCEE 10.243
–
– 10.243
–
10.243 9. Investimentos: O quadro abaixo apresenta o investimento e as principais mensais e sucessivas, cada uma delas no valor do principal vincendo da
informações da controlada:
LEN 2011 dívida, dividido pelo número de prestações de amortização ainda não venControladora cidas, vencendo-se a primeira prestação em 15/09/2017 e a última em
MCSD
12.930
–
– 12.930
–
12.930
2017 15/12/2031. São garantias de todos os contratos do BNDES, bem como do
LEN 2011 Participações societárias permanentes:
ConsumiRepasse do Banco do Brasil, o penhor de ações, a cessão fiduciária de
455.412 direitos creditórios e emergentes, alienação fiduciária de bens, fiança banAvaliadas pelo método de equivalência patrimonial
dores livres
1.543
–
–
1.543
–
1.543
455.412 cária, e contas reserva no valor de 3 meses de serviço da dívida e 3 meses
Total
LEN 2011 Distribuidoras
184
–
–
184
–
184 A movimentação dos investimentos no exercício findo em 31/12/2017 é de operação e manutenção. Debêntures de infraestrutura: Em
como segue:
LEN 2011 15/11/2014, ocorreu a 1ª emissão de debêntures simples da controlada inMercado de
Movimentação dos investimentos
Tietê Eólica direta Tietê Eólica, não conversíveis em ações, com garantia real e com
(2.377)
9.725 17.806 25.154
–
25.154 Saldo em 31/12/2016
curto prazo
386.614 garantia adicional fidejussória, em duas séries (“Debêntures”), para distri22.523
9.725 17.806 50.054
–
50.054
Total
Equivalência patrimonial
(47.405) buição pública, com esforços restritos de colocação, da Companhia, no
Consolidado
6. Tributos e contribuições a compensar:
valor total de R$146.000. As Debêntures foram emitidas como debêntures
116.203 de infraestrutura, tendo em vista o enquadramento dos empreendimentos
Circulante
2017 2016 Aumento de capital (i) e (ii)
455.412 como projetos prioritários, por meio das portarias expedidas pelo Ministério
Saldo negativo de imposto de renda
932 932 Saldo em 31/12/2017
Contribuição social retida na fonte
2
2 A Companhia realizou aumentos de capital nas suas controladas durante o de Minas e Energia (MME). Os recursos das Debêntures foram destinados
Imposto de renda retido na fonte
1.167 290 exercício: (i) R$ 66.551 até a mudança de controle em 3/08/2017, ainda ao LER 2010 e LEN 2011 com o objetivo de complementar o financiamento
8
– realizado pela antiga controladora Renova Energia. (ii) Após a mudança de do BNDES, para aquisição de ativos. As amortizações das debêntures de
Outros impostos compensáveis
2.109 1.224 controle para a AES Tietê, foram aprovados aumentos de capital nas suas primeira e segunda série seguem o cronograma disposto na Escritura da
Total
7. Tributos e contribuições sociais diferidos: Os impostos diferidos fo- Controladas no montante total de R$ 49.652 sem emissão de novas ações, Emissão, sendo que a amortização das debêntures da primeira série teve
ram constituídos em função das diferenças entre a energia gerada e a efe- com a finalidade assunção de dívidas das SPE’s do Complexo Alto início em 15/06/2015 com parcelas semestrais e consecutivas até
tivamente faturada (nota explicativa 13) de suas controladas indiretas. Es- Sertão II.
15/12/2025 e a amortização das debêntures da segunda série tiveram iníses impostos diferidos foram calculados utilizando-se as alíquotas com 10. Imobilizado: (a) A composição do ativo imobilizado é a seguinte:
cio em 15/12/2016 com parcelas semestrais e consecutivas até 15/12/2025.
base no lucro presumido. A expectativa de realização dos impostos está de
O pagamento dos juros ocorre em parcelas semestrais, nos meses de juConsolidado
acordo com os ciclos anuais e quadrienais dos contratos firmados com a
nho e dezembro de cada ano. Condições Restritivas: As dívidas contrata2017
2016 das pela controlada Tietê Eólica com o BNDES contemplam cláusulas de
Consolidado
CCEE (nota explicativa 1).
Ativo
Passivo
Taxas
condições restritivas, tais como restrição de distribuição de dividendos: O
2017 2016 2017 2016
médias
Estatuto Social da controlada indireta Tietê Eólica prevê a distribuição de
PIS diferido
316 320
9 16
Depreanuais de
dividendo mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido ajustado. AdicionalCOFINS diferida
1.461 1.478 43 75
Saldo
Saldo mente, a controlada indireta Tietê Eólica obteve financiamentos do BNDES,
ciação
depreIRPJ diferido
974 986 28 50
Custo acumulada
líquido
líquido repasse do Banco do Brasil e emitiu uma debênture de infraestrutura que
ciação (%)
525 532 15 27 Terrenos
CSLL diferida
–
2.503
–
2.503
2.503 contempla restrições de não distribuir quaisquer recursos aos acionistas,
3.276 3.316 95 168
Total
diretos ou indiretos, e/ou a pessoas físicas e jurídicas integrantes do mesEdificações,
Movimentação líquida (ativo e passivo):
mo Grupo Econômico, acima de 25% do lucro líquido ajustado, salvo se
obras civis e
Movimentação dos tributos diferidos
benfeitorias
2,3%
53.101
(5.448)
47.653
49.736 expressamente autorizado pelo BNDES, Banco do Brasil ou debenturistas
IRPJ/CSLL PIS/COFINS Total
reunidos em AGD, ou se verificados itens como o acúmulo de R$60.000 na
Saldo em 31/12/2015
7
8
15 Máquinas e
“Conta Reserva Especial da Holding”; (ii) verificada a conclusão do projeto;
equipamentos
3,6% 1.703.919 (219.062) 1.484.857 1.563.335 (iii) preenchidas as contas reservas referentes ao serviço da dívida e a
1.434
1.699 3.133
Movimentação líquida
Saldo em 31/12/2016
1.441
1.707 3.148 Móveis e utensíconta reserva de O&M; (iv) atingido o ICSD mínimo de 1,30; (v) adimple15
18
33
Movimentação líquida
lios e outros
6,4%
23
(6)
17
20 mento das empresas do grupo econômico perante o Sistema BNDES; e (vi)
1.456
1.725 3.181 Almoxarifado
Saldo em 31/12/2017
24.916
–
24.916
6.275 geração mínima consolidada das centrais geradoras eólicas de 1.430.475
–
Em 31/12/2017, a Companhia possuía R$ 119 de prejuízo fiscal e base
1.784.462 (224.516) 1.559.946 1.621.869 MWh no período de doze meses imediatamente anteriores à distribuição
negativa de CSLL acumulados, sendo que não constituiu imposto de renda Imobilizado em serviço
pretendida. A Companhia e suas controladas acompanham estas condi8.560
–
8.560
10.095
e contribuição social diferidos ativos em função da ausência de expectativa Imobilizado em curso
ções restritivas, as quais encontram-se plenamente atendidas em
Consolidado Total Imobilizado
de realização. 8. Cauções e depósitos vinculados:
1.793.022 (224.516) 1.568.506 1.631.964 31/12/2017. 12.4 Em 31/12/2017, as parcelas relativas ao principal das deCirculante
2017 2016 O saldo de imobilizado em curso são adiantamentos realizados para as bêntures, financiamentos e custos a amortizar, atualmente classificadas no
6.878
– empresas envolvidas no processo de arbitragem, nota explicativa 14. passivo não circulante, têm os seguintes vencimentos:
Reserva Serviço da Dívida - BNDES
6.878
– Até definição do processo a Companhia optou por não incluir tais saldos
Repasses
Não Circulante
como imobilizado em serviço e consequentemente não realizar a depreciaBNDES BNDES
Reserva Serviço da Dívida - BNDES
25.386 30.142 ção dos mesmos. (b) Movimentação do ativo imobilizado: A movimentação
(Banco (SubReserva Serviço da Dívida - BB
8.900 8.976 do ativo imobilizado nos exercícios findos em 31/12/2017 e 2016 é
Debên- Repasses
do crédito Custos a
Reserva Serviço da Dívida - Debêntures
10.952 10.799 como segue:
Total
tures
BNDES
Brasil) Social) amortizar
Reserva O&M
5.240 5.003
R$
R$
R$
R$
R$
R$
2019
23.802
39.244
14.257
247
(508)
77.042
Consolidado
2020
23.802
40.810
15.072
263
(508)
79.439
Edificações, obras
Máquinas e Móveis e
23.802
42.465
15.957
278
(508)
81.994
Terrenos civis e benfeitorias equipamentos utensílios Em curso Subtotal Depreciação Total líquido 2021
23.802
44.267
16.917
295
(508)
84.773
2.503
53.101
1.705.726
23
15.103 1.776.456
(66.430)
1.710.026 2022
Saldo em 31/12/2015
(3.870) 737.906
Adições
–
–
–
–
2.664
2.664
(79.034)
– 76.370 Após 2022 66.536 485.730 185.953 3.557
161.744 652.516 248.156 4.640
(5.902) 1.061.154
–
–
(295)
–
(1.397)
(1.692)
–
– 1.692
Baixas
2.503
53.101
1.705.431
23
16.370 1.777.428
(145.464)
1.631.964 12.5 Os indexadores utilizados para atualização das debêntures, emprésSaldo em 31/12/2016
2017 2016
Adições
–
–
479
–
18.641
19.120
(79.052)
(59.932) timos e financiamentos tiveram a seguinte variação:
7,00% 7,50%
–
–
(1.991)
–
(1.535)
(3.526)
–
(3.526) TJLP (i)
Baixas
2,54% 6,29%
2.503
53.101
1.703.919
23
33.476 1.793.022
(224.516)
1.568.506 IPCA (ii)
Saldo em 31/12/2017
(i) Índice do último dia útil do exercício
A Companhia e suas controladas não identificaram indícios de perda do 11. Fornecedores:
Consolidado (ii) Índice acumulado dos últimos 12 meses
valor recuperável de seus ativos imobilizados. A ANEEL, em conformidade Circulante
2017 2016 13. Conta de ressarcimento - CCEE: Os Contratos de Energia de Reserva
ao marco regulatório brasileiro, é responsável por estabelecer a vida útil Fornecedores
62.733 56.329 celebrados entre as controladas que operam contratos do LER 2010 e a
econômica dos ativos de geração do setor elétrico, com revisões periódicas Os saldos de fornecedores em 31/12/2017 e 2016 referem-se, principal- CCEE, assim como os contratos de Energia Nova entre o LEN 2011 (A-3)
nas estimativas. Conforme mencionado na nota explicativa 3.9, as taxas mente, a valores a pagar aos fornecedores de equipamentos de manuten- e as distribuidoras, estabelecem que sejam apuradas em cada ano contraestabelecidas pela Agência são reconhecidas como uma estimativa razoá- ção e de operação do parque eólico.
tual as diferenças entre a energia gerada das usinas e a energia contratavel da vida útil dos ativos. Dessa forma, essas taxas foram utilizadas como 12. Financiamentos e debêntures: 12.1 Os saldos de debêntures não da. Os contratos estabelecem limites para os desvios positivos ou negaticonversíveis e financiamentos são compostos da seguinte forma:
base para depreciação do ativo imobilizado.
vos com aplicação de bônus ou penalidades, conforme as regras descritas
abaixo: O ressarcimento por desvios negativos (abaixo da faixa de tolerânConsolidado
cia - 10%) de geração será pago em 12 parcelas mensais uniformes ao
31.12.2017
longo do ano contratual seguinte, valorado a 115% do preço de venda viCirculante
Não Circulante
Total gente, para os parques do LER 2010 e o maior valor entre o PLD médio do
VenciCustos a
Custos a
circulante + ano e a receita fixa unitária para os parques do LEN 2011. Os ressarcimenInstituições Financeiras/Credores mento Taxa Efetiva (i) Encargos Principal amortizar Total Principal amortizar
Total não circulante tos que estiverem na faixa de tolerância - 10% de geração serão ressarciEmpréstimos e financiamentos
dos em 12 parcelas após possíveis compensações com desvios positivos
Repasse BNDES LER 2010
2031 TJLP + 2,88% aa
1.087
22.198
(40) 23.245 264.732
(197) 264.535
287.780 iniciados após o final do primeiro quadriênio contado a partir do início de
Repasse BNDES LEN 2011
2031 TJLP + 2,88% aa
1.433
15.815
(30) 17.218 387.784
(287) 387.497
404.715 suprimento do contrato, valorado ao preço contratual vigente, para os parBNDES (Subcrédito Social)
2031
TJLP
12
235
–
247
4.640
(3)
4.637
4.884 ques do LER 2010 e ao maior valor entre o PLD médio do quadriênio e a
receita fixa unitária para os parques do LEN 2011. Os ressarcimentos dos
Repasse BNDES (Banco do Brasil)
LER 2010
2031 TJLP + 2,60% aa
347
7.178
(13) 7.512
86.899
(64)
86.835
94.347 parques LER 2010 e LEN 2011 por desvios positivos (acima da faixa de
tolerância - 30% para o LER 2010 e para os parques do LEN 2011 30%,
Repasse BNDES (Banco do Brasil)
577
6.445
(12) 7.010 161.257
(119) 161.138
168.148 20%, 10% e 0% nos anos 1, 2, 3 e 4 de cada quadriênio, respectivamente)
LEN 2011
2031 TJLP + 2,60% aa
3.456
51.871
(95) 55.232 905.312
(670) 904.642
959.874 de geração serão recebidos em 12 parcelas mensais uniformes ao longo do
ano contratual seguinte para o caso do LER 2010, e mensalmente a partir
Debêntures
Debêntures - 1ª Emissão (1ª série)
2025 IPCA + 7,61% aa
229
3.721
(150) 3.800
83.725
(2.691)
81.034
84.834 do momento que a geração exceder a faixa de tolerância para os parques
224
4.658
(263) 4.619
78.019
(2.541)
75.478
80.097 do LEN 2011. Os Parques do LER 2010 são valorados a 70% do preço de
Debêntures - 1ª Emissão (2ª série)
2025 IPCA + 7,87% aa
453
8.379
(413) 8.419 161.744
(5.232) 156.512
164.931 venda vigente e os parques do LEN 2011 são valorados pelo PLD mensal,
Subtotal
conforme expresso nos referidos contratos. Os ressarcimentos que estive3.909
60.250
(508) 63.651 1.067.056
(5.902) 1.061.154
1.124.805
Total da dívida
rem na faixa de tolerância - 30% de geração serão recebidos em 24 parcelas após possíveis compensações com desvios negativos iniciando após o
(i) A taxa efetiva de juros difere da taxa contratual, pois são considerados
Consolidado
final do primeiro quadriênio contado a partir do início de suprimento do
os custos de transação incorridos na emissão da dívida. Os custos de tranPrincipal Encargos
Total
contrato, valorado ao preço contratual vigente para os parques do LER
sação incorridos na captação de recursos junto a terceiros são apropriados Incorporação de encargos ao principal
11.204 (11.204)
–
2010 e ao PLD para os parques do LEN 2011. O primeiro quadriênio do
ao resultado do exercício pelo prazo da dívida que os originaram, por meio Amortização custos de transação
502
–
502
do método do custo amortizado. A utilização do método do custo amortiza- Saldo em 31/12/2016
1.138.648
4.353 1.143.001 LER 2010 se encerrou em agosto de 2017 e o LEN 2011 se encerrará em
do resulta no cálculo e apropriação de encargos financeiros com base na Ingressos
24.423
–
24.423 dezembro de 2019. A tabela a seguir apresenta os saldos de ressarcimenConsolidado
taxa efetiva de juros em vez da taxa de juros contratual do instrumento. Encargos financeiros
– 123.412 123.412 tos ativos e passivos em 31/12/2017.
Ativo Passivo
Circulante
12.2 A movimentação das debêntures, empréstimos, e financiamentos Pagamento de principal
(65.447)
– (65.447)
CCEE
159
2.057
Consolidado
é como segue:
Pagamento de encargos financeiros
– (101.091) (101.091)
– 24.414
Distribuidoras
Principal Encargos
Total
Incorporação de encargos ao principal
22.765 (22.765)
– Subtotal
159 26.471
1.173.965
10.357 1.184.322
Saldo em 31/12/2015
507
–
507 Não Circulante
Amortização custos de transação
Ingressos
1.000
–
1.000
1.120.896
3.909 1.124.805 CCEE
1.253
4.239
Encargos financeiros
– 121.003 121.003 Saldo em 31/12/2017
–
8.849
Pagamento de principal
(48.023)
– (48.023) 12.3 As principais características dos contratos de debêntures, emprés- Distribuidoras
–
9.126
Renova Comercializadora - MCSD
Pagamento de encargos financeiros
– (115.803) (115.803) timos, financiamentos estão descritas a seguir:
1.253 22.214
Subtotal
Valor
Data
Taxa Pagamento Amortização
1.412 48.685
Total
Companhia
Descrição
Ingresso Emissão
Contratual
de Juros do Principal Montante Vencimento Finalidade
A movimentação dos saldos de ressarcimentos ativos e passivos é
Controladora indireta
Consolidado
como segue:
Financiamento
Saldo
Saldo
Repasse
TJLP +
Dezembro dos parques de
inicial
final
AES Tietê Eólica 1.044.100 15/12/2014
BNDES
2,88% aa
Mensal
Mensal 690.527
de 2031 Alto Sertão II
2016 Provisão Reversão Pagamentos 2017
Repasse BNDES
TJLP +
2.500
–
(1.035)
(53) 1.412
CCEE
(Banco do Brasil)
2,60% aa
261.781
2.500
–
(1.035)
(53) 1.412
Total ativo
BNDES
CCEE
24.060
2.006
(9.841)
(9.929) 6.296
(Subcrédito Social)
TJLP
4.863
Distribuidoras
34.969
558
–
(2.264) 33.263
Controladora indireta
Renova ComercialiFinanciamento
–
–
9.126
– 9.126
zadora - MCSD
Debênture
IPCA + 7,61%
Dezembro dos parques de
59.029
2.564
(715)
(12.193) 48.685
Total passivo
AES Tietê Eólica
146.000 15/12/2014
Infraestrutura
aa (1ª série) Semestral
Semestral
87.447
de 2025 Alto Sertão II
14. Provisões para processos judiciais e outros: Processos com
IPCA + 7,87% aa
probabilidade classificada como possível: A Companhia está envolvida
(2ª série)
82.677
em dois procedimentos arbitrais, primeiro processo arbitral (“arbitragem A”)
Os empréstimos com o BNDES e as debêntures de infraestrutura possuem respectivamente. Além disso, possuem penhor de máquinas e equipamen- e segundo procedimento arbitral (“arbitragem B”), no montante aproximado
garantias de fiança, nos montantes de R$284.020 e R$146.000, tos do Complexo Alto Sertão II. Financiamento BNDES (Direto e Repasse de R$ 144.989, movidos em face da ex-controladora Renova Energia S.A.
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e das 15 SPE’s, integrantes do Complexo Eólico Alto Sertão II, relativas à neficiadas diretas dos recursos liberados pelo BNDES, sendo que o paga- cendo limites de concentração, seguindo suas políticas internas quanto à
construção dos parques por fornecedores contratados na época. Os quais mento das parcelas do financiamento é feito pela Tietê Eólica. De acordo avaliação dos investimentos em relação ao patrimônio líquido das instituia administração, consubstanciada na opinião de seus assessores jurídicos, com a Assembleia Geral Extraordinária de 16/06/2014 os acionistas delibe- ções financeiras e aos respectivos ratings das principais agências. A Comclassificou como probabilidade de perdas “possíveis” e não constituiu ne- raram pela aprovação de um plano de resgate de ações com condições panhia e suas controladas utilizam a classificação das agências
nhuma provisão para o exercício findo em 31/12/2017. O primeiro procedi- específicas, entre as centrais eólicas e sua controladora Tietê Eólica para Fitch Ratings (Fitch), Moody’s ou Standard & Poor’s (S&P) para identificar
mento de arbitragem (“arbitragem A”) foi iniciado em dezembro de 2015. as devidas transferências estipuladas em contrato. Devido às característi- os bancos elegíveis de composição da carteira de investimentos. QuaisEm junho de 2017, foi encerrada a fase de instrução e determinado que as cas destas ações, a Administração concluiu que elas representam quer instituições financeiras que apresentem, em pelo menos uma das
partes apresentassem as suas alegações finais. Este processo ainda instrumento de dívida, desta forma, classificou os valores a pagar a Tietê agências de risco, rating inferior ao estabelecido (AA-), em escala nacional
aguarda sentença arbitral. Em janeiro de 2018, foi proferida sentença arbi- Eólica no passivo. Tais ações não estão sujeitas a juros ou correção mone- em moeda local, não poderão fazer parte da carteira de investimentos. O
tral que julgou parcialmente procedente o pedido formulado da “arbitragem tária, porém como determinado na AGE supracitada o plano de resgate valor contábil dos ativos financeiros representa a exposição máxima do créB”, bem como condenou às SPE’s ao pagamento de R$50.677. Em face poderá ser alterado para os próximos exercícios. A movimentação do exer- dito. A exposição máxima ao risco do crédito na data base de 31/12/2017 é
desta decisão, foram apresentados pedidos de esclarecimentos pelas par- cício está demonstrada a seguir:
a seguinte:
2017
2016 Emissão 2017 Caixa e equivalentes de caixa
tes. Em março de 2018, foi proferida decisão esclarecendo os pontos ven- Ativo não circulante
25.237
25.489
6.200 31.689 Contas a receber de clientes
tilados, entretanto, sem alterar a materialidade da decisão. A liquidação Ações resgatáveis
50.054
deste processo está em negociação entre a Renova e o fornecedor. Dessa (i) O plano de resgate das ações que estavam no passivo em 2016 foi Total da exposição
75.291
cancelado
em
2017,
pois
pertencia
à
antiga
controladora
Renova
Energia.
forma, a Companhia aguarda a confirmação quanto ao pagamento dos va(b.2) Risco de gerenciamento de capital: A Companhia e suas controlaTodos
os
saldos
de
adiantamento
para
futuro
aumento
de
capital
de
2016
lores correspondentes à condenação entre as partes. Provisão para Cusdas controlam suas estruturas de capital de acordo com as condições matos Socioambientais: Em atendimento ao processo de licenciamento tor- foram integralizados em 2017. 16. Patrimônio líquido: Capital Social: Em croeconômicas e setoriais, de forma a possibilitar os pagamentos de divi31/12/2017
a
AES
Tietê
Energia
S.A.,
é
a
única
acionista
da
Companhia,
na-se necessário a provisão do PRAD (Plano de recuperação das áreas
dendos, maximizar o retorno de capital aos acionistas, bem como a
degradadas). Considerando que: (a) até a entrada em operação comercial cujo capital social subscrito e integralizado era de R$ 646.410 representa- captação de novos empréstimos e emissões de valores mobiliários junto ao
do
por
596.756.905
ações
ordinárias,
nominativas
e
sem
valor
nominal.
das eólicas, a Companhia obtém todas as licenças ambientais e, consemercado financeiro e de capitais, entre outros instrumentos que julgar nequentemente, tem uma obrigação de cumprir as obrigações nelas constan- Em 2017 a Companhia aumentou o capital em R$ 147.956, sendo 102.622 cessário. De forma a manter ou ajustar a estrutura de capital, a Companhia
em
moeda
corrente
e
45.334
como
capitalização
de
adiantamento
para
tes para poder operar; (b) que essa obrigação decorre de eventos já ocorripode revisar a sua prática de pagamento de dividendos, aumentar o capital
dos (construção dos parques); e (c) que se espera que exista saída de futuro aumento de capital.
através de emissão de novas ações ou vender ativos para reduzir o nível de
2017
2016
17.
Receita
líquida:
recursos capazes de gerar benefícios econômicos futuros, a Companhia
endividamento, se for o caso. A Companhia e suas controladas também
Receita
com
energia
elétrica
faturada
323.915
199.008
provisiona os custos socioambientais no passivo circulante e não circulante
monitoram constantemente sua liquidez e os seus níveis de alavancagem
Receita
com
venda
de
lastro
de
energia
7.884
42.303
e incorpora tal custo no ativo imobilizado durante o período de construção
financeira, além de buscar o alongamento do perfil de suas dívidas, de
Ressarcimento de energia
9.564
–
dos empreendimentos. Após a entrada em operação, tais custos são regisforma a mitigar o risco de refinanciamento. A Companhia e suas controla(11.673) (9.064)
(–) Impostos sobre receita (PIS/COFINS)
trados diretamente no resultado. A provisão é inicialmente mensurada ao
329.690 232.247 das incluem dentro da estrutura de dívida líquida: debêntures, empréstimos
Total
seu valor justo e, posteriormente, é ajustada a valor presente e por mudanCom a adesão ao MCSD, as controladas do LEN 2011 estão operando no e financiamentos, menos caixa e equivalentes de caixa e investimentos de
ça no valor ou na tempestividade dos fluxos de caixa estimados, os quais
ACL (Ambiente de Comercialização Livre). Com isso é possibilitada a ven- curto prazo. Na tabela abaixo, está demonstrado o índice de
são considerados suficientes para os desembolsos futuros das controladas
Consolidado
da de lastro de energia, que quando não suprido pela geração compra-se alavancagem financeira:
indiretas durante a fase de construção e operação dos parques em opera2017
2016
energia no SPOT para atender os contratos bilaterais firmados.
ção. A movimentação do exercício está demonstrada a seguir:
Empréstimos, financiamentos e debêntures
18. Resultado financeiro:
Paga(nota 12)
1.124.805 1.143.001
Consolidado
2016 mentos Atualização 2017
(25.237)
(5.726)
2017
2016 Caixa e equivalentes de caixa (nota 4)
(146)
271 7.038 Receitas Financeiras
Provisão para custos socioambientais 6.913
1.099.568 1.137.275
Dívida líquida
As taxas utilizadas para atualização são: 8,50% a.a. e 0,68 a.m.
487.045 394.159
Renda de aplicações financeiras
4.598
1.536 Patrimônio líquido
Controladora Consolidado Outras receitas financeiras
15. Partes relacionadas:
225,76% 288,53%
–
472 Índice de alavancagem financeira
2017 2016 2017 2016 PIS e COFINS sobre receita financeira
(202)
(38) Do endividamento financeiro total consolidado em 31/12/2017, 5,24%
Ativo
4.396
1.970 (100% em 31/12/2016) era de curto prazo. Além do endividamento financeiTotal
Adiantamento para futuro aumento de capital
ro apresentado acima, a Companhia e suas controladas monitoram sua
Despesas Financeiras
AES Tietê Eólica S.A.
– 48.801
–
– Encargos de dívidas
(123.412) (121.003) situação financeira com base em índices financeiros utilizados para fins de
Ações resgatáveis
Custos diferidos s/ financiamentos e debêntures
(507)
(543) covenants, conforme nota explicativa nº 12. (b.3) Risco de liquidez: O ris31.689 25.489
–
– Juros
AES Tietê Eólica S.A.
(3.512)
(152) co de liquidez acontece com a dificuldade de cumprir com obrigações con31.689 74.290
–
– Fianças bancárias
(21.667) (17.481) tratadas em datas previstas. A Companhia e suas controladas adotam
Passivo
como política de gerenciamento de risco: (i) manter um nível mínimo de
Multas moratórias, compensatórias
Adiantamento para futuro aumento de capital
e sancionatórias (i)
(18.322)
– caixa como forma de assegurar a disponibilidade de recursos financeiros;
Renova Energia S.A.(i)
– 41.256
– 41.256 Outras
(3.511) (4.698) (ii) monitorar diariamente os fluxos de caixa previstos e realizados, (iii)
Ações resgatáveis
(170.932) (143.877) manter aplicações financeiras com vencimentos diários ou que fazem frenTotal
– 25.489
– 25.489 Total Líquido
Renova Energia S.A.(i)
(166.536) (141.907) te aos desembolsos, de modo a promover máxima liquidez; (iv) estabelecer
– 66.745
– 66.745 (i) Refere-se à multa contratual por não atingir os covenants nos contratos diretrizes para contratação de operações de hedge exclusivamente para
(i) A Renova Energia é a antiga controladora da Companhia conforme nota de dívida com o BNDES, em 31/12/2016. 19. IRPJ/CSLL: Conforme mitigação dos riscos financeiros da Companhia, bem como a operacionaliexplicativa nº 1. Ações resgatáveis (controladas): A controlada Tietê Eó- mencionado na nota explicativa 3.6, a Companhia apura os tributos sobre o zação e controle destas posições. A tabela a seguir apresenta informações
lica, com a interveniência de suas controladas diretas, obteve financiamen- lucro com base no regime do lucro real e as controladas com base no lucro sobre os vencimentos futuros dos passivos financeiros da Companhia e
to no valor total de R$1.044.100 (contrato direto assinado em 4/06/2014, no presumido. A Companhia não apurou lucro tributável no exercício. suas controladas. Para a rubrica “Empréstimos e Financiamentos” estão
valor de R$734.020 e o contrato de repasse assinado com o Banco do 20. Instrumentos financeiros. 20.1 Valor justo e classificação dos sendo considerados os fluxos de caixa projetados. Por se tratar de uma
Brasil, no valor de R$310.080. Neste contrato está previsto um plano para instrumentos financeiros. Os principais instrumentos financeiros, projeção, estes valores diferem dos divulgados na nota explicativa nº 12.
transferência de recursos entre as centrais eólicas e sua controladora, visto classificados de acordo com as práticas contábeis adotadas pela As informações refletidas na tabela abaixo incluem os fluxos de caixa de
que as centrais eólicas são as efetivas geradoras de caixa e foram as be- Companhia e suas controladas são como segue:
principal e juros.
Menos de
De 3 a De 1 a De 2 a Mais que
Posição em 31/12/2017 3 meses 12 meses 2 anos 5 anos 5 anos
Consolidado
Fornecedores
62.733
–
–
–
–
2017
2016
Empréstimos e
Valor
Valor
Valor
Valor
16.461
42.944 77.550 247.728 746.532
financiamentos
Categoria
contábil
justo
contábil
justo
79.194
42.944 77.550 247.728 746.532
Total
Ativo (Circulante e não circulante)
Notas
De acordo com o CPC 40 Instrumentos Financeiros: Evidenciação, quando
Caixa e equivalentes de caixa
4
25.237
25.237
5.726
5.726 Empréstimos e recebíveis
o montante a pagar não é fixado, o montante evidenciado é determinado
Contas a receber de clientes
5
50.054
50.054
16.875
16.875 Empréstimos e recebíveis
Cauções e depósitos vinculados
8
82.507
82.507
71.228
71.228 Empréstimos e recebíveis
com referência às condições existentes na data de encerramento do exer31.689
31.689
74.290
74.290 Empréstimos e recebíveis
Ações resgatáveis de controladas
15
cício. Portanto, o IPCA e TJLP utilizados nas projeções correspondem aos
189.487
189.487
168.119
168.119
Total
índices verificados na data de 31/12/2017. (b.4) Riscos de mercado:
Os principais riscos de mercado aos quais a Companhia e suas controlaPassivo (Circulante e não circulante)
das estão expostas são os seguintes: Riscos de taxas de juros:
Fornecedores
11
62.733
62.733
56.329
56.329 Passivos financeiros pelo custo amortizado A Companhia e suas controladas possuem debêntures, empréstimos e fiEmpréstimos, financiamentos e debêntures
12 1.124.805 1.131.215 1.143.001 1.149.913 Passivos financeiros pelo custo amortizado nanciamentos remunerados pela variação do IPCA e TJLP, acrescidos de
–
–
66.745
66.745 Passivos financeiros pelo custo amortizado juros contratuais. Consequentemente, está exposta à flutuação destas taAções resgatáveis
Total
1.187.538 1.193.948 1.266.075 1.272.987
xas de juros e índices, impactando suas despesas financeiras. O montante
20.2 Gerenciamento de riscos: A Companhia e suas controladas estão nhada pelas áreas de Controles Internos, quando aplicável, e Auditoria In- de exposição líquida da Companhia e suas controladas aos riscos de taxas
2017
expostas principalmente a risco de mercado, risco de crédito e risco de li- terna. Ética e Compliance: A Companhia está comprometida em manter de juros na data-base de 31/12/2017 é:
25.237
quidez, além de riscos adicionais descritos nesta nota explicativa. A ocor- os mais altos padrões éticos e legais em todas as suas transações comer- Caixa e equivalentes de caixa
(1.124.805)
rência de qualquer um dos riscos abaixo poderá afetar adversamente a ciais. Para tanto, potenciais parceiros de negócios são submetidos a um Empréstimos, financiamentos e debêntures
(1.099.568)
Companhia, podendo causar um efeito em suas operações, sua condição processo de análise e aprovação interna da Companhia, conduzido pela Total da exposição
financeira ou em seus resultados operacionais. A estrutura de gerencia- área de Ética e Compliance, cujo principal objetivo é “conhecer” os seus Os montantes de debêntures, empréstimos e financiamentos apresentados
mento de riscos, assim como os principais fatores de riscos estão descritos parceiros e avaliar os riscos trazidos pelas transações a serem analisadas. na tabela acima referem-se somente às dívidas indexadas ao IPCA e TJLP,
a seguir: (a) Estrutura de gerenciamento de riscos: A estrutura organiza- (b) Riscos resultantes de instrumentos financeiros: A Companhia e não contemplam os saldos de custos a amortizar. Análise de sensibilidacional de gerenciamento de riscos da Companhia e suas controladas con- suas controladas possuem exposição para os seguintes riscos resultantes de ao risco de taxa de juros e moeda estrangeira: Com a finalidade de
tam com as áreas de Gestão de Riscos, Controles Internos, Auditoria Inter- de instrumentos financeiros: (b.1) Risco de crédito: Consiste no risco da verificar a sensibilidade dos indexadores nos investimentos, nas dívidas e
na e Ética e Compliance. Gestão de Riscos: A Política de Gestão de Companhia e suas controladas incorrerem em perdas devido a um cliente nas opções de compra aos quais a Companhia e suas controladas estavam
Riscos tem como objetivo fornecer as diretrizes gerais para a Gestão de ou uma contraparte do instrumento financeiro não cumprir com suas obri- expostas na data-base de 31/12/2017, foram definidos 05 cenários diferenRiscos da Companhia, visando conceituar e documentar os princípios de gações contratuais. O risco é basicamente proveniente de: contas a rece- tes para risco de taxa de juros e moeda estrangeira. Para cada cenário foi
Gestão de Riscos e atividades relacionadas. A área de Gestão de Riscos é ber de clientes, caixa e equivalentes de caixa e investimentos de curto calculada a receita e despesa financeira bruta, que representa o efeito esresponsável por disseminar a cultura de gestão de riscos estratégicos, ob- prazo. Contas a receber: A partir de julho de 2016, as vendas de energia perado no resultado e/ou patrimônio líquido para um ano em cada cenário
ter o grau de exposição a risco ao qual a Companhia está exposta, definir das controladas indiretas do LEN 2011 (A-3) estão sendo efetuadas para projetado, não levando em consideração incidência de tributos e o fluxo de
padrões a serem seguidos pela Companhia no que tange Gestão de Ris- consumidores livres, por meio de contratos bilaterais conforme descontra- vencimentos de cada contrato programado. A data-base utilizada da carteicos, supervisionar e controlar relatórios de risco e definir gestores e res- tação parcial no ACR e adesão ao MCSD conforme nota explicativa nº 1. ra foi 31/12/2017, projetando os índices para um ano e verificando a
ponsáveis pelos riscos nas áreas de negócio. É de responsabilidade do As vendas realizadas no ambiente regulado possuem como garantia os sensibilidade dos mesmos em cada cenário. Risco de taxa de juros: Com
Conselho de Administração avaliar e deliberar sobre as questões de Ges- recebíveis da parte contratante, os quais são firmados por meio de contra- base no relatório FOCUS do Banco Central do Brasil de 29/12/2017, foi
tão de Riscos estratégicos, incluindo aprovar e avaliar política e modelo de tos de constituição de garantias. Caixa e equivalentes de caixa e investi- extraída a projeção dos indexadores IPCA e TJLP para um ano e assim
Gestão de Riscos. A Diretoria exerce a função de assegurar a avaliação mentos de curto prazo: A Companhia e suas controladas atuam de modo definindo-o como o cenário provável; a partir deste foram calculadas variados riscos estratégicos e planos de ação recomendados para a mitigação a diversificar o risco de crédito junto às instituições financeiras, centralizan- ções de 25% e 50% das aplicações financeiras, debêntures, empréstimos
dos riscos. Os riscos estratégicos podem ser categorizados como riscos do as suas transações apenas em instituições de primeira linha e estabele- e financiamentos.
estratégico, financeiro, compliance, tecnologia, operacional, mercado, leProjeção Despesas Financeiras - 01 ano
gal, regulatório, ambiental e crédito. A Diretoria também deve fornecer sua
Posição em Cenário I Cenário Cenário Cenário III Cenário IV
percepção em relação aos riscos tangíveis e intangíveis aos quais suas
Risco 31/12/2017
(-50%) II (-25%) Provável
(+ 25%)
(+50%)
respectivas áreas de negócios estão expostas. Para assessoramento da Dívidas
1,98% 2,97%
3,96%
4,95%
5,94%
Diretoria Executiva, existe o Comitê de Gestão de Riscos, que tem como IPCA
IPCA
(87.675) (8.540) (9.474) (10.408) (11.342)
(12.276)
principal objetivo a supervisão e monitoramento do processo de riscos re- Debêntures - 1ª Emissão (1ª Série)
IPCA
(82.901) (8.295) (9.180) (10.066) (10.951)
(11.836)
portados pela área de gestão de riscos, onde são avaliados e validados os Debêntures - 1ª Emissão (2ª Série)
(16.835) (18.654) (20.474) (22.293)
(24.112)
modelos de Gestão de Risco, o portfólio e os riscos relevantes da Compa- Impacto no resultado
3,50% 5,25%
7,00%
8,75%
10,50%
nhia além de aprovar metas e ações e priorizar recursos para mitigação dos TJLP
TJLP
(693.049) (44.915) (57.393) (69.870) (82.348)
(94.826)
riscos aos qual a Companhia está exposta. Compete ao Conselho Fiscal Repasse BNDES
TJLP
(262.703) (16.264) (20.981) (25.698) (30.414)
(35.131)
fiscalizar a avaliação dos riscos prioritários da Companhia bem como, em Repasse BNDES (Banco do Brasil)
(171)
(257)
(342)
(428)
(513)
TJLP
(4.887)
bases periódicas, discutir com a administração sua percepção quanto aos BNDES (Subcrédito Social)
(61.350) (78.631) (95.910) (113.190) (130.470)
riscos tangíveis e intangíveis identificados pela Administração. Controles Impacto no resultado
(78.185) (97.285) (116.384) (135.483) (154.582)
Internos: A área de Controles Internos tem como principal atribuição as- Total da exposição líquida
sessorar as áreas de negócio na revisão de processos e implementação de
pelo
nível
de
atividade
econômica no Brasil e no mundo. Uma diminuição
(b.5)
Risco
de
aceleração
de
dívidas:
A
Companhia
tem
contratos
de
controles para garantir exatidão das informações financeiras e o cumprimento das leis, normas, regulamentos e/ou procedimentos internos. Audi- dívida (emissões de debêntures, empréstimos e financiamentos) com cláu- da atividade econômica brasileira e mundial tipicamente resulta em redutoria Interna: A Companhia conta com uma área de Auditoria Interna, que sulas restritivas (“covenants”) normalmente aplicáveis a esses tipos de ope- ção dos eventos produtivos que, por sua vez, podem implicar na redução
atua em três segmentos: operacional, financeiro e tecnologia da informa- rações, relacionadas ao atendimento de índices econômico-financeiros, das atividades da Companhia e suas controladas. A desaceleração do
ção. O primeiro segmento avalia todos os processos e procedimentos liga- geração de caixa e outros. Essas cláusulas restritivas foram atendidas e crescimento do PIB brasileiro e mundial pode afetar os resultados operaciodos à operação da Companhia, o segundo avalia as demonstrações contá- não limitam a capacidade de condução do curso normal das operações. nais da Companhia e suas controladas adversamente. A diminuição da
beis e os controles associados e o terceiro os controles de segurança da Em 31/12/2017, a Companhia e suas controladas estavam cumprindo os atividade econômica resulta em redução dos eventos produtivos que poinformação, todos em conformidade com a Lei norte-americana Sarbanes- termos dos covenants (vide nota explicativa nº 12). Caso a Companhia não dem por sua vez implicar na redução do consumo de energia, na redução
-Oxley, exigências da legislação brasileira, normas regulatórias do setor consiga cumprir, com as cláusulas restritivas de seus contratos de debên- da liquidez dos mercados de energia e na redução dos projetos de expanelétrico e normas e procedimentos internos. A Companhia realiza anual- tures, empréstimos e financiamentos, tais operações poderão ser vencidas são para contratação de energia nova. (c.4) Risco socioambiental: A insmente uma auto-avaliação de seu ambiente de controle com o objetivo de antecipadamente, o que teria um impacto adverso no fluxo de caixa da talação e operação de empreendimentos voltados à geração de energia
validar a eficácia dos controles chave implementados para garantir a exati- Companhia. (c) Outros riscos considerados relevantes: (c.1) Risco de elétrica utilizam e/ou interferem em recursos naturais e podem causar imdão das demonstrações contábeis. Em caso de identificação de pontos de regulação: As atividades da Companhia e suas controladas, assim como pactos ambientais. Portanto, as atividades de suas controladas estão sujeimelhoria, a Companhia elabora planos de ação, definindo prazos e respon- de seus concorrentes são regulamentadas e fiscalizadas pela ANEEL. tas a diversas leis e regulamentos ambientais que estabelecem padrões de
sabilidades, para garantir a mitigação de todos os riscos associados. Qualquer alteração no ambiente regulatório poderá exercer impacto sobre qualidade e de proteção ambiental que devem ser respeitados e que, se
O plano anual de auditoria é elaborado em conformidade com o resultado suas atividades. (c.2) Risco da escassez de vento: Esse risco decorre da violados, podem sujeitar os infratores às sanções administrativas, cíveis e
da avaliação de riscos e tem como principal objetivo prover avaliação inde- possibilidade da falta de vento ocasionada por fatores naturais, o qual é criminais, além da obrigação de reparação de danos ambientais. A edição
pendente sobre riscos, ambiente de controle e deficiências significativas minimizado em função das “jazidas de vento” do Brasil estarem entre as de novas leis e regulamentos mais severos ou a ocorrência de eventos não
que possam impactar as demonstrações contábeis e processos da Compa- melhores do mundo, pois, além de contar com alta velocidade, os ventos previstos que possam resultar em passivos ambientais significativos pode
nhia. Eventuais deficiências ou não conformidades são remediadas por são considerados bem estáveis, diferentes de certas regiões da Ásia e dos ter um efeito adverso material sobre os negócios da empresa, não apenas
meio de planos de ação estabelecidos pelos responsáveis pelos proces- Estados Unidos, sujeitas a ciclones, tufões e outras turbulências. (c.3) Ris- sob o aspecto financeiro, mas também operacional. De acordo com o artigo
sos, revisados pela área de Controles Internos, caso possuam impacto nas co de instabilidade cambial e econômica: Instabilidade econômica: 75 da Lei nº 9.605, de 1998, o valor máximo de multa por cada descumpridemonstrações financeiras, e sua implementação devidamente acompa- Os resultados operacionais da Companhia e suas controladas são afetados mento da lei ambiental é de R$50.000. Há também a necessidade de
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reparação ou compensação do dano ambiental, se constatado. Em deter- do grupo AES no Brasil é realizado com foco na proteção ao meio ambien- Global, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) e Empresa Amiminadas hipóteses previstas em lei, a ocorrência de eventos danosos ao te, na prevenção à poluição, atendimento à legislação e melhoria contínua ga da Criança. 21. Seguros: Em 31/12/2017, a cobertura de seguros, conmeio ambiente e o descumprimento de normas e exigências podem se de seus processos, inclusive por meio da sua Política de Sustentabilidade, siderada suficiente pela Administração da Companhia cobrir eventuais
caracterizar como crime ambiental, ocasiões nas quais tanto a empresa que consolida o compromisso das empresas do Grupo com o desenvolvi- sinistros e riscos operacionais, é resumida como segue:
quanto seus gestores podem ser responsabilizados. As diretrizes ambien- mento sustentável e determina as diretrizes a serem incorporadas na gesPeríodo de vigência
tais adotadas pelas sociedades pertencentes ao grupo econômico da AES, tão cotidiana dos negócios da AES, considerando de forma equilibrada
De
Até
Importância segurada
incluindo as sociedades por ela controladas direta ou indiretamente, ba- aspectos econômicos, ambientais e sociais. A Companhia contribui, ainda, Risco
seiam-se, entre outros, no princípio de prevenção, na responsabilidade com o desenvolvimento sustentável da sociedade e do país. O Planejamen- Riscos operacionais
09/11/2016 31/12/2017
1.628.827
social e no cumprimento da legislação ambiental aplicável ao setor em que to Estratégico da AES Tietê Energia (controladora) e sua gestão de práti- Os limites de proteção são compartilhados pelas SPEs, sendo rateados
atuam. O gerenciamento ambiental de todas as atividades das empresas cas empresariais inclui os seguintes compromissos voluntários: Pacto gerencialmente de acordo com a potência instalada de cada parque.
Italo Tadeu de Carvalho Freitas Filho - Diretor Presidente

Anderson de Oliveira - Diretor

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas
Aos Administradores e Acionistas da: Nova Energia Holding S/A - (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), e
São Paulo - SP. Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis pelos controles internos que ela determinou como necessários para
individuais e consolidadas da Nova Energia Holding S/A (“Companhia”), permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção
que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2017 e as respectivas relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do elaboração das demonstrações contábeis individuais e consolidadas, a
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados
principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na
contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a Administração
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e pretenda liquidar a Companhia e suas controladas ou cessar suas
consolidada, da Nova Energia Holding S/A em 31/12/2017, o desempenho operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o
de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da
consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do
contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades
financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos
(IASB). Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis
as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir
seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um
demonstrações contábeis individuais e consolidadas”. Somos alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada
independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções
nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes
e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de
essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas
e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outros assuntos: Auditoria com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria
dos valores correspondentes: As demonstrações contábeis individuais e realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
consolidadas da Nova Energia Holding S/A para o exercício findo em exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao
31/12/2016 foram examinadas por outro auditor independente que emitiu o longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de
seu relatório em 22/03/2017 com opinião sem modificação sobre aquelas distorção relevante nas demonstrações contábeis individuais e
demonstrações financeiras. Responsabilidades da Administração e da consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro,
governança pelas demonstrações contábeis: A Administração é planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais
responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente
contábeis individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção
adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que

Paulo José da Silva - Contador CRC 1SP248693/O-2
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 nas circunstâncias,
mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos
controles internos da Companhia e suas controladas. • 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 e suas controladas.
Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção
em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
demonstrações contábeis individuais e consolidadas 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 e suas controladas a não mais se manterem em continuidade
operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo
das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações, e se as
demonstrações contábeis consolidadas 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, 29/05/2018
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP034519/O-6
Marcos Antonio Quintanilha
Contador - CRC - 1SP132776/O-3

SCG III HOLDING S.A. E CONTROLADAS
CNPJ/MF 15.315.788/0001-00
Demonstrações Financeiras para o exercício ﬁndo em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de Reais - R$)
Atribuível
Participação
Total do
Balanços Patrimoniais
Controladora
Consolidado Demonstrações das Mutações
do Patrimônio Líquido
Capital Reserva Reserva de capital
Prejuízos
aos acionistas
dos não patrimônio
Ativo
2017
2016
2017
2016
social
legal para investimentos acumulados da controladora controladores
líquido
Circulante
483
509 73.870 82.675
346.019
1.651
29.722
377.392
106.275
483.667
Caixa e equivalentes de caixa
462
497
6.908 19.441 Saldos em 31.12.2015
30.972
30.972
7.512
38.484
Contas a receber de clientes
- 36.884 36.487 Aumento de capital
(22.999)
(22.999)
(9.952)
(32.951)
Estoques
- 15.707 18.869 Prejuízo do exercício
(22.999)
22.999
Partes relacionadas
17 Absorção de prejuízo do exercício
376.991
1.651
6.723
385.365
103.835
489.200
Impostos a recuperar
21
12
9.740
6.537 Saldos em 31.12.2016
(19.632)
(19.632)
(8.355)
(27.987)
Instrumentos ﬁnanceiros derivativos
439
- Prejuízo do exercício
(1.651)
(6.723)
8.374
Outros ativos
4.192
1.324 Absorção de prejuízo do exercício
376.991
(11.258)
365.733
95.480
461.213
Não Circulante
366.902 386.507 475.817 516.062 Saldos em 31.12.2017
Impostos a recuperar
5.545 Demonstrações do Resultado
Controladora
Consolidado Resultado Operacional antes
Depósitos judiciais
380
1.219
do Resultado Financeiro
(19.670) (23.040) (38.117) (28.221)
2017
2016
2017
2016
IR e contribuição social diferidos
- 19.588
(Reclas- Resultado Financeiro
Instrumentos ﬁnanceiros derivativos
441
2.437
41
44
1.675
6.748
siﬁcada) Receitas ﬁnanceiras
Investimentos
366.902 386.507
- Receita Líquida
(3)
(3) (12.475) (31.018)
- 161.331 174.640 Despesas ﬁnanceiras
Imobilizado
- 307.603 359.023
Variações cambiais, líquidas
882
1.460
Custo dos produtos vendidos
Intangível
- 147.805 147.838
41
(9.918) (22.810)
Resultado Financeiro, Líquido
38
e serviços prestados
- (115.311) (124.473)
Total do Ativo
367.385 387.016 549.687 598.737
Prejuízo antes do IR e da CS
(19.632) (22.999) (48.035) (51.031)
Resultado Bruto
46.020 50.167 IR e CS - correntes e diferidos
20.048 18.080
Passivo e Patrimônio Líquido
Despesas
Operacionais
Prejuízo do Exercício
(19.632) (22.999) (27.987) (32.951)
Circulante
1.652 1.651 77.385 63.525
Despesas
com
vendas
(50.618)
(42.965)
Atribuível a
Fornecedores
- 15.285
4.998
(65)
(75) (32.889) (33.150) Acionistas da controladora
- (19.632) (22.999)
Empréstimos e ﬁnanciamentos
- 15.238 28.458 Despesas gerais e administrativas
(630) (2.273) Participação dos não controladores
(8.355) (9.952)
Debêntures
- 36.014 19.831 Outras despesas operacionais, líquidas
- (27.987) (32.951)
(19.605) (22.965)
Partes relacionadas
711 Equivalência patrimonial
Impostos a recolher
1
631
273 Demonstrações dos Fluxos de Caixa Controladora
- (1.874) (2.464)
Consolidado Outras obrigações
Obrigações trabalhistas e previdenciárias
5.711
6.326
2017
2016
2017
2016 Caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades
Dividendos a pagar
1.651 1.651
1.651
2.124 Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
operacionais, antes de juros pagos:
(35)
(31) 32.785 38.031
Outras obrigações
2.855
804 Prejuízo do exercício
(19.632) (22.999) (27.987) (32.951) Juros pagos
- (6.831) (20.723)
Não Circulante
- 11.089 46.012 Ajustes para reconciliar o prejuízo com o ﬂuxo de caixa líquido
Fluxo de caixa líquido gerado pelas
Empréstimos e ﬁnanciamentos
4.963 11.225
gerado pelas atividades operacionais:
(aplicado nas) atividades operacionais (35)
(31) 25.954 17.308
Debêntures
- 24.490 Depreciações e amortizações
- 49.700 55.851 Fluxo de caixa das atividades de investimentos
IR e contribuição social diferidos
1.996 Variação cambial sobre empréstimos, ﬁnanciamentos
Aumento de capital em investida
- (30.888) (9.864)
Provisões para riscos trabalhistas
2.660
2.456
e transações entre partes relacionadas
(486) (1.460) Aquisição de imobilizado e intangível
(291)
Impostos a recolher
3.257
4.444 Juros sobre empréstimos e ﬁnanciamentos
7.846 20.736 Outras movimentações de ativo
(10) 3.899
Outras obrigações
209
1.401 Provisão (reversão) para
Fluxo de caixa gerado pelas (aplicado nas)
Patrimônio Líquido
365.733 385.365 461.213 489.200
créditos de liquidação duvidosa
7.444
8.658
atividades de investimentos
- (30.888) (10.165) 3.899
Capital social
376.991 376.991 376.991 376.991 Provisão para obsolescência
1.591
349 Fluxo de caixa das atividades de ﬁnanciamentos
Reserva legal
- 1.651
1.651 Provisão para riscos trabalhistas
204
917
Aumento capital
- 30.972
- 38.484
Reserva de lucros
- 6.723
6.723 Equivalência patrimonial
19.605 22.965
Captação de empréstimos - terceiros
7.484
Prejuízos acumulados
(11.258)
- (11.258)
- Ganho na venda de ativo imobilizado
- 11.475 (3.669)
Pagamento de empréstimos
Total do patrimônio líquido atribuível
Ganho nas operações com
e ﬁnanciamentos - principal
- (30.164) (41.812)
aos acionistas da controladora
365.733 385.365 365.733 385.365
instrumentos ﬁnanceiros derivativos
1.573
6.169
Participação dos não controladores
- 95.480 103.835 IR e contribuição social diferidos
- (19.853) (18.080) Pagamento de obrigações
por arrendamento - principal
- (5.642) (12.977)
Total do passivo e patrimônio líquido 367.385 387.016 549.687 598.737 Redução (aumento) nos ativos operacionais:
- (7.793) 4.613 Fluxo de caixa líquido gerado pelas (aplicado
Demonstrações do
Controladora
Consolidado Contas a receber de clientes
- 30.972 (28.322) (16.305)
1.571 (1.259) nas) atividades de ﬁnanciamentos
Resultado Abrangente
2017
2016
2017
2016 Estoques
(8)
3 (3.202) 2.955 Aumento (redução) de caixa
Prejuízo do Exercício
(19.632) (22.999) (27.987) (32.951) Impostos a recuperar
e equivalentes de caixa
(35)
53 (12.533) 4.902
Partes relacionadas
Resultado Abrangente
3.289
(38) Caixa e equivalentes de caixa
Total do Exercício
(19.632) (22.999) (27.987) (32.951) Outros ativos
no início do exercício
497
444 19.441 14.539
Atribuível a: Acionistas da controladora
- (19.632) (22.999) Aumento (redução) nos passivos operacionais:
- 10.369
(886) Caixa e equivalentes de caixa
Participação dos não controladores
(8.355) (9.952) Fornecedores
462
497
6.908 19.441
(711) (1.377) no ﬁm do exercício
- (27.987) (32.951) Partes relacionadas
Impostos a recolher
358
(318) Aumento (redução) de caixa
As demonstrações ﬁnanceiras completas, contendo Notas
e equivalentes de caixa
(35)
53 (12.533) 4.902
Salários e encargos sociais
(729)
285
Explicativas e o parecer dos auditores independentes
encontram-se disponíveis na sede da Companhia.
A DIRETORIA
CONTADOR: Marco Aurelio Rogerio Franco - CRC 1SP 127276/O-5

VIT
ALE PREDIAL S/A
TALE
C.N.P.J. Nº 02.216.366/0001-28
Demonstração Financeira - Encerrado em 31/12/2017 e 2016 - Expresso em R$
Lucros
Lucro do
Reserva
Patrimônio
Balanço Patrimonial - Ativo
2017
2016 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital
Acumulados
Exercício
Legal
Líquido
Circulante
1.410.051,28 1.783.260,93
1.400.000,00
1.001.773,80
–
151.599,60
2.553.373,40
Disponibilidades
22.454,97
401.264,62 Saldo em 31/12/2016
–
84.000,00
–
–
–
Créditos a receber
16.000,00
10.400,00 Pagamentos Dividendos
–
–
14.592,37
–
–
Impostos a recuperar
87.578,43
87.578,43 Lucro do Exercício
1.400.000,00
917.773,80
14.592,37
151.599,60
2.483.965,77
Estoques
1.284.017,88 1.284.017,88 Saldo em 31/12/2017
Demonstração de Resultado Período Encerrado em 31/12/17
Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC - Método Indireto
2017
Não Circulante
1.275.285,78 1.041.927,72
2017
2016 Fluxo de Caixa da Atividade Operacional (1) - Lucro Liquido 14.592,37
Adiantamentos Teceiros
225.000,00
–
192.000,00
619.800,00 Ajuste de Contas Patrimoniais
Depositos Judiciais
150.285,78
141.927,72 Receita Operacional Bruta
192.000,00
619.800,00 (-) Diminuição de Impostos a Pagar
-1.109,60
Imobilizado
900.000,00
900.000,00 Receita de Aluguel
26.967,52
70.734,20 (-) Diminuição do IR e CSLL a Pagar
-7.355,60
Total do Ativo
2.685.337,06 2.825.188,65 Deduções - Impostos Incidentes
165.032,48
549.065,80 (-) Diminuição das demais Contas a Pagar
-14.400,40
2017
2016 Receita Operacional Líquida
Balanço Patrimonial - Passivo
150.440,11
165.617,17 (-) Aumento de Contas a Receber
-5.600,00
Circulante
9.003,26
31.868,86 Despesas Operacionais
125.626,86
165.803,92 (-) Aumento das demais Contas Ativo Realizavel a longo prazo -8.358,06
Outras obrigações
8.842,06
17.306,96 Administrativas
46.425,07
1.248,64 (=) Caixa Líquido da Atividade Operacional =
Outras contas a pagar
161,20
14.561,90 Tributos e Taxas
(21.611,82)
(1.435,39) Caixa mais Aplicações Financeiras (1)
-22.231,29
Não Circulante
192.368,03
239.946,39 Financeiras Líquidas
14.592,37
383.448,63 Fluxo de Caixa da Atividade de Investimento (2)
49.800,70
Dividendos
53.164,23
150.543,29 Resultado
–
(89.403,10) (+) Recebimentos de emprestimos
49.800,70
Empréstimos de terceiros
139.203,80
89.403,10 Outras Receitas Não Operacionais
14.592,37
294.045,53 Fluxo de Caixa da Atividade de Financiamento (3)
-406.379,06
Patrimônio Liquido
2.483.965,77 2.553.373,40 Resultado do Período
-225.000,00
Capital Social
1.400.000,00 1.400.000,00 Notas Explicativas: As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de (-) Emprestimos a terceiros
-181.379,06
Reserva Legal
151.599,60
151.599,60 acordo com as práticas contábeis emanadas pela Legislação Societária (-) Pagamentos de dividendos
-378.809,65
Lucros / Prejuízos Acumulados
932.366,17 1.001.773,80 (Lei nº6404/76 e disposições complementares) e compreendem as ativida- = Variação do Caixa e Equivalente (1 + 2 + 3)
401.264,62
Total do Passivo
2.685.337,06 2.825.188,65 des operacionais correspondentes aos anos findos em 31/12/2017 e 2016. Saldo Inicial Caixa / Equivalente
22.454,97
Diretores: Rubens Ricardo Vitale; Luiz Antonio Vitale; Fernando José Vitale / Claudio Alexandre do Nascimento - Contador CRC 1SP 143.899/O-1 Saldo Final Caixa / Equivalente
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