Guaimbê II Parque Solar Ltda
Demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2019, preparadas de
acordo com as normas internacionais de contabilidade (IFRS) e as práticas
contábeis adotadas no Brasil (CPCs), com Relatório dos Auditores
Independentes sobre as demonstrações contábeis.
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos Administradores e Acionistas da
Guaimbê II Parque Solar Ltda.
Caetité - BA
Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da Guaimbê II Parque Solar Ltda. (“Empresa”), que
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o
exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das
principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Guaimbê II Parque Solar Ltda. em 31 de
dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa para o exercício
findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais
de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB).
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em
relação à Empresa, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional
do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos
com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações contábeis
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório
financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade
de a Empresa continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não
ser que a Administração pretenda liquidar a Empresa ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma
alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Empresa são aqueles com responsabilidade pela supervisão do
processo de elaboração das demonstrações contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto,
estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório
de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma
garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base
nas referidas demonstrações contábeis.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
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 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e
suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato
de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas
intencionais.
 Obtivemos 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 Empresa.
 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 Empresa. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações
contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório.
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Empresa a não mais se manter em
continuidade operacional.
 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive
as divulgações, e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
São Paulo, 30 de junho de 2020
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP034519/O-6

Adilvo França Junior
Contador CRC- 1BA021419/O-4-T-SP
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GUAIMBÊ II PARQUE SOLAR Ltda
BALANÇOS PATRIMONIAS
31 de dezembro de 2019 e 2018
(Valores expressos em milhares de reais – R$)
Notas

2019

2018

Notas

ATIVO CIRCULANTE
4

58

3.769

Fornecedores

Investimentos de curto prazo

4

11.719

2.280

Tributos a pagar

Contas a receber de clientes

5

1.514

1.531

Conta de ressarcimento

8

140

320

Passivo de arrendamento

9

243

-

Outras obrigações

Tributos e contribuições sociais compensáveis
8

Outros créditos
TOTAL ATIVO CIRCULANTE

36

56

13.710

7.956

ATIVO NÃO CIRCULANTE
8

202

31

Imobilizado, líquido

6

105.739

108.246

42

42

105.983

108.319

119.693

116.275

TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE
TOTAL DO ATIVO

7

6.608

7.463

206

TOTAL PASSIVO CIRCULANTE

-

38
694

12

-

341

277

7.167

8.472

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Conta de ressarcimento
Intangível

2018

PASSIVO CIRCULANTE

Caixa e equivalentes de caixa

Conta de ressarcimento

2019

Tributos e contribuições sociais diferidos
Passivo de arrendamento

30
9

TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social subscrito e integralizado
Dividendos adicionais propostos
Prejuízos acumulados
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

-

2.266
2.296

-

11
107.891
2.339
-

107.840
(37)

110.230

107.803

119.693

116.275

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
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GUAIMBÊ II PARQUE SOLAR Ltda
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Valores expressos em milhares de reais – R$)
Notas
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

12

2019

2018

14.336

11.034

CUSTOS OPERACIONAIS
Custos com energia elétrica
Energia elétrica comprada para revenda

(24)

(54)

Encargos do uso do sistema de transmissão e conexão

(446)

(134)

Taxa de fiscalização

(173)

(1)

-

(81)

(82)

(43)

(433)

(237)

Outros encargos
Custos de operação
Seguros
Serviços de terceiros
Material

-

(22)

(4.821)

(4.340)

(54)

(163)

-

(148)

(6.033)

(5.223)

8.303

5.811

Receitas financeiras

1.176

90

Despesas financeiras

(214)

(5.600)

962

(5.510)

9.265

301

Contribuição social

(190)

(91)

Imposto de renda

(377)

(24)

(5)

(61)

Depreciação e amortização
Aluguéis e Arrendamentos
Outras despesas operacionais
TOTAL DOS CUSTOS OPERACIONAIS
LUCRO BRUTO
RESULTADO FINANCEIRO

TOTAL DO RESULTADO FINANCEIRO

13

RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO

Contribuição social diferida
Imposto de renda diferido
TOTAL DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO

14

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

(9)

(22)

(581)

(198)

8.684

103

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
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GUAIMBÊ II PARQUE SOLAR Ltda
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Valores expressos em milhares de reais – R$)
2019

2018

Lucro líquido do exercício

8.684

103

TOTAL DE RESULTADOS ABRANGENTES DO EX ERCÍCIO, LÍQUIDO DE IMPOSTOS

8.684

103

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
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GUAIMBÊ II PARQUE SOLAR Ltda
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Valores expressos em milhares de reais – R$)

Descrição

Notas

Capital social

Saldos em 31 de dezembro de 2017
Lucro líquido do exercício
Aumento de capital
Saldos em 31 de dezembro de 2018

Dividendos adicionais

Lucros (Prejuízos)

Total do patrimônio

propostos

acumulados

líquido

2.739

-

(140)

-

-

103

105.101

-

-

107.840

-

(37)

Lucro líquido do exercício

2.599
103
105.101

8.684

107.803
8.684

Aumento de capital

88

-

Redução de capital

(37)

-

Distribuição de dividendos intermediários

-

-

(6.345)

(6.345)

Dividendos adicionais propostos

-

2.339

(2.339)

-

2.339

-

Saldos em 31 de dezembro de 2019

11

107.891

-

88
37

-

110.230

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
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GUAIMBÊ II PARQUE SOLAR Ltda
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Valores expressos em milhares de reais – R$)

2019

2018

Atividades operacionais:
Lucro líquido do exercício

8.684

103

4.821

4.340

Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício com o caixa das atividades operacionais:
Depreciação e amortização
Juros sobre passivo de arrendamento
Juros sobre investimentos de curto prazo
Juros sobre financiamentos e debêntures

193
-

Impostos diferidos
Variação de ativos e passivos operacionais
Juros resgatados de investimentos de curto prazo
Pagamentos de imposto de renda e contribuição social
Pagamento de juros (encargos de dívidas) - líquido de juros capitalizados
Caixa líquido gerado/(usado) nas atividades operacionais

-

(568)
4.710
30
(972)
324
(492)
-

83
(9.183)
(435)
(699)

12.020

(1.081)

Atividades de investimentos:
Aquisição de imobilizado
Aplicações em investimentos de curto prazo
Resgates de investimentos de curto prazo
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos

-

(10.568)

(16.740)

(2.280)

7.495
(9.245)

(12.848)

Atividades de financiamentos:
Dividendos pagos
Pagamento de arrendamento (principal)

(6.345)

-

(229)

-

88

6.714

Aumento de capital
Ingressos de novos empréstimos e debêntures

-

82.631

Mútuo com partes relacionadas

-

(43.390)

Pagamento de empréstimos e debêntures (principal)
Caixa líquido (usado) gerado nas atividades de financiamentos
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa

-

(28.631)

(6.486)

17.324

(3.711)

3.395

3.769

374

58

3.769

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
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GUAIMBÊ II PARQUE SOLAR Ltda
Notas explicativas às demonstrações contábeis
31 de dezembro de 2019 e 2018
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

1

INFORMAÇÕES GERAIS
A Guaimbê II Parque Solar Ltda. (“Empresa”), com sede na Cidade de Guaimbê, estado de São
Paulo, na Estrada Vicinal Guaimbê/Lins (GMB-010), Governador Mario Covas Junior, Km 28, s/nº,
Fazenda Primavera, parte, Cidade de Guaimbê, Estado de São Paulo, é uma sociedade limitada.
Foi constituída em 02 de janeiro de 2015 e tem por objeto social a geração e comercialização de
energia, de matriz solar fotovoltaicas ao Sistema Interligado Nacional (SIN), no ambiente de
contratação regulada, para suprimento de energia elétrica. A Empresa detém autorização
outorgada pela ANEEL obtida após 6º Leilão de Energia de Reserva realizado em de 2014, com
energia contratada por 20 anos.
Em 04 de setembro de 2018, passa a ser controlada diretamente pela Guaimbê Solar Holding S.A.
(“Guaimbê Holding”) e indiretamente pela AES Tietê Energia S.A (“AES Tietê”) e pela The AES
Corporation (sediada nos Estados Unidos da América).
Da autorização
No dia 31 de outubro de 2014, a Empresa foi declarada vencedora do 6° Leilão para Contratação
de Energia de Reserva, promovido pela ANEEL (nº 08/2014-ANEEL).
Em junho de 2015 foi celebrado contrato de energia de reserva – CER firmados junto a Câmara de
Comercialização de Energia Elétrica – CCEE concedendo período de suprimento de energia elétrica
de reserva de 20 anos, com início em 01 de outubro de 2017 e término em 30 de setembro de 2037.
A capacidade instalada determinada no contrato é de 30Mw e garantia física de 5,9Mw ao preço
médio de R$281,67/MWh (R$273,75 em 31 de dezembro de 2018), atualizados de acordo com o
IPCA do período.
O prazo da autorização de produção da Empresa, efetivado através das outorgas do Diário Oficial
da União, publicada em 15 de junho de 2015, pela portaria nº 258, é de 35 anos, com término em
15 de junho de 2050.
A comercialização de energia no mercado regulado (ACR) está contratada conforme abaixo:

Energia anual contratada (MWh)

Contrato

6º LER/2014

2

Compradora

Prazo

Energia anual

Preço Médio

contratada MWh

atualizado MWh

CCEE

51.684

281,67

Inicial

Final

out/17

set/37

Índice de

Mês de

correção

reajuste

IPCA

outubro

BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Em 30 de junho de 2020, a Diretoria da Empresa autorizou a conclusão das demonstrações contábeis
referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, submetendo-as nesta data à aprovação do
Conselho de Administração.

2.1

Declaração de conformidade
As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com a Lei das Sociedades por Ações, as
normas internacionais de contabilidade (International Financial Reporting Standards – IFRS),
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GUAIMBÊ II PARQUE SOLAR Ltda
Notas explicativas às demonstrações contábeis
31 de dezembro de 2019 e 2018
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

emitidas pelo International Accounting Standards Board – IASB, e as práticas contábeis adotadas
no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPCs) e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC.
A Empresa 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 Empresa na sua gestão.
2.2

Base de preparação e apresentação
Continuidade operacional
Em 31 de dezembro de 2019, com base nos fatos e circunstâncias existentes nesta data, a
Administração avaliou a capacidade da Empresa 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 Empresa,
sendo consistentes com o seu plano de negócios. A Empresa prepara no início de cada exercício,
Planos de Negócios Anual e Quinquenal, que compreendem os orçamentos anuais e plurianuais,
todos os planos de investimento de capital, os planos estratégicos e os programas de manutenção
das instalações da Empresa. Os planos são acompanhados durante o exercício pelos órgãos de
governança da Empresa, podendo sofrer alterações.

2.3

Perda por redução ao valor recuperável de ativos não circulantes ou de longa duração
A Empresa revisa, no mínimo anualmente, a existência de eventos ou mudanças que possam indicar
deterioração no valor recuperável dos ativos não circulantes ou de longa duração. O valor
recuperável é o maior entre o valor justo menos custos de venda e o valor em uso. O cálculo do
valor justo menos custos de vendas é baseado em informações disponíveis de transações de venda
de ativos similares ou preços de mercado menos custos adicionais para descartar o ativo.
Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019, a Administração avaliou que não há qualquer
indicativo de que os valores contábeis de seus ativos não circulantes ou de longa duração, não
serão recuperados através de operações futuras.

2.4

Moeda funcional e de apresentação
As demonstrações contábeis foram preparadas e estão apresentadas em Reais (R$), que é a moeda
funcional e de apresentação da Empresa. A moeda funcional foi determinada em função do
ambiente econômico primário de suas operações.

3

POLÍTICAS CONTÁBEIS E ESTIMATIVAS
As principais políticas contábeis e estimativas, aplicadas na preparação destas demonstrações
contábeis, estão apresentadas nas respectivas notas explicativas. Estas políticas foram aplicadas
de modo consistente em todos os exercícios apresentados. Seguem abaixo algumas delas:
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GUAIMBÊ II PARQUE SOLAR Ltda
Notas explicativas às demonstrações contábeis
31 de dezembro de 2019 e 2018
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

3.1

Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas
Na elaboração das demonstrações contábeis, a Empresa faz o uso de julgamentos e estimativas,
com base nas informações disponíveis, bem como adota premissas que impactam os valores das
receitas, despesas, ativos e passivos. Quando necessário, os julgamentos e as estimativas estão
suportados por pareceres elaborados por especialistas. A Empresa adota premissas derivadas de
sua experiência e outros fatores que entende como razoáveis e relevantes nas circunstâncias. As
premissas adotadas pela Empresa são revisadas periodicamente no curso ordinário dos negócios.
As principais premissas e estimativas utilizadas na elaboração das demonstrações contábeis e
apresentadas nas notas explicativas são: perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa –
PECLD, vida útil dos bens do imobilizado, perda por redução ao valor recuperável de ativos não
circulantes ou de longa duração, impostos e valor justo de instrumentos financeiros.

3.2

Novos pronunciamentos em vigor em 01 de janeiro de 2019
CPC 06 (R2) / IFRS 16 – Operações de arrendamento mercantil:
A norma estabelece os princípios para o reconhecimento, mensuração, apresentação e
evidenciação de arrendamentos e exige que os arrendatários contabilizem praticamente todos os
arrendamentos sob um único modelo no balanço patrimonial, semelhante à contabilização de
arrendamentos financeiros segundo a CPC 06 (R1)/IAS 17, ou seja, reconheça ativos e passivos para
todos os contratos de arrendamento, a menos que o prazo do contrato seja inferior a doze meses
ou o valor do ativo objeto do arrendamento não seja significativo. Para o arrendador, a
contabilização continuará segregada entre arrendamentos operacionais e financeiros.
Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019, a Empresa avaliou e reconheceu impactos
relevantes em suas demonstrações contábeis na adoção desta norma, detalhado na nota
explicativa nº 9.
ICPC 22/IFRIC 23 - Incerteza sobre tratamento de tributos sobre o lucro:
A interpretação trata da contabilização dos tributos sobre o lucro nos casos em que os tratamentos
tributários envolvem incerteza que afeta a aplicação da IAS 12/CPC 32, especificamente
relacionados ao imposto de renda e a contribuição social. Em resumo, se é provável que a
autoridade tributária irá aceitar o tratamento fiscal, os valores das demonstrações contábeis são
os mesmos que os apresentados nas informações fiscais. No entanto, se não é provável, os valores
apresentados nas demonstrações contábeis não são os mesmos que os apresentados nas
demonstrações fiscais, pois sua mensuração refletirá a incerteza. Com base em estudo de
conformidade tributária, a Empresa considera que a interpretação não impactou as suas
demonstrações contábeis, visto que todos os posicionamentos fiscais adotados estão amparados na
legislação e jurisprudência administrativa e judicial aplicadas atualmente.

3.3

Novos pronunciamentos que entrarão em vigor em 01 de janeiro de 2020
A Empresa avaliou os pronunciamentos que entrarão em vigor em 01 de janeiro de 2020 e concluiu
que não haverá impactos em suas demonstrações contábeis. Estes novos pronunciamentos e
alterações aos pronunciamentos já emitidos estão demonstrados abaixo:





Alterações nas referências à estrutura conceitual nas normas IFRS;
Definição de um negócio (alterações ao CPC15/IFRS 3);
Definição de materialidade (emendas ao CPC 26/IAS 1 e CPC 23/IAS 8);
IFRS 17 Contratos de Seguros.
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4

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E INVESTIMENTOS DE CURTO PRAZO
Os investimentos que, na data de sua aquisição, têm prazo de vencimento igual ou menor que três
meses são registrados como equivalentes de caixa. Os investimentos com vencimento superior a
três meses na data de sua aquisição são classificados na rubrica “investimentos de curto prazo”.
Os investimentos de curto prazo em CDB-DI são mensurados ao valor justo por meio de outros
resultados abrangentes, pois o objetivo desta aplicação é receber fluxos de caixa pelo rendimento
ou pela venda. Os investimentos de curto prazo estão demonstrados pelo custo acrescido dos juros
auferidos, por não apresentarem diferença significativa em relação ao seu valor de mercado. Dessa
forma, não há reconhecimento de valor justo em outros resultados abrangentes.
2019
Caixa e equivalentes de caixa (Numerários disponíveis)
Investimentos de curto prazo (CDB-DI)
Total

2018
58

3.769

11.719

2.280

11.777

6.049

Em 31 de dezembro de 2019, os investimentos de curto prazo estão representados por CDBs com
liquidez diária e rentabilidade média de 92,33% do Certificado de Depósito Interbancário – CDI.

5

CONTAS A RECEBER DE CLIENTES
Estes recebíveis são reconhecidos inicialmente pelo seu valor justo e são ajustados posteriormente
pelas amortizações do principal e podem ser reduzidos por perdas estimadas em créditos de
liquidação duvidosa (PECLD). Os saldos de contas a receber incluem valores referentes ao
suprimento de energia elétrica, incluindo transações no mercado de curto prazo.
O critério utilizado pela Empresa para constituir PECLD é de análise individual de contas julgadas
de difícil recebimento. Em 31 de dezembro de 2019, a Empresa não constituiu PECLD, por entender
que são baixas as probabilidades de perdas.
Os saldos em 31 de dezembro de 2019, no valor de R$ 1.514 (R$ 1.531 em 31 de dezembro de
2018), são compostos por valores vencidos e a vencer, conforme segue:

Circulante
Mercado de curto prazo (i)
Contratos de energia solares (ii)
Cessão de energia - partes relacionadas (iii)
Total
(i)

2019

2018
240

415

1.237

1.116

37

-

1.514

1.531

As transações de energia no mercado de curto prazo (SPOT) são liquidadas de acordo com as regras
de mercado e com as Resoluções da ANEEL. A energia de curto prazo normalmente é liquidada em
até 60 dias após o mês de sua ocorrência. Em 31 de dezembro de 2019, a Empresa possui saldos
pendentes de recebimentos, principalmente devido ao rateio da inadimplência do setor causada
por liminares de agentes que impedem a liquidação financeira do GSF. Com base em uma avaliação
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das garantias e histórico de recebimentos, a Empresa realizou uma análise deste contas a receber
e concluiu que há evidências razoáveis de que os créditos serão recebidos e, dessa forma, nenhuma
perda estimada em crédito de liquidação duvidosa foi registrada pela Empresa.
(ii)

Valor referente à receita fixa de contrato de leilão de energia, com liquidação no mês
subsequente.

(iii)

Contas a receber da Guaimbê I Parque Solar. A equipe de comercialização efetua análise onde é
definido quais SPE’s irão ceder energia através da Cessão de Lastro. Em 2019, a Empresa cedeu
132,71MWh de energia para a Guaimbê I, ao preço de R$281,67/MWh.

Saldos vencidos
Saldos

até 90 dias

mais de 90 dias

Total

vincendos
CIRCULANTE
Mercado de curto prazo
Contratos de energia solares
Cessão de energia - partes relacionadas
Total

-

-

240

240

1.237

-

-

1.237

37
1.274

-

-

-

37

240

1.514

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, os saldos de contas a receber vencidos estavam assim
apresentados:

2019

2018

Circulante
Até 90 dias

-

-

De 90 a 180 dias

-

415

De 180 a 360 dias

-

-

Acima de 360 dias

240

Total

6

-

240

415

IMOBILIZADO, LÍQUIDO
A Empresa utiliza os critérios definidos pelo Órgão Regulador para determinação do custo de
aquisição e a vida útil estimada dos bens do ativo imobilizado, desde que aderentes às práticas
contábeis adotadas no Brasil e IFRS.
Os bens do ativo imobilizado foram inicialmente mensurados a custo na data de aquisição, e são
deduzidos das respectivas depreciações nas mensurações subsequentes. A vida útil dos bens foi
revisada em conjunto com a valorização dos ativos ao seu custo de aquisição.
A depreciação é calculada pelo método linear com base nas taxas determinadas pela ANEEL.
Quando partes significativas do ativo imobilizado são substituídas, essas partes são reconhecidas
como ativo individual com vida útil e depreciação específica. Da mesma forma, quando uma
manutenção relevante for feita, o seu custo é reconhecido no valor contábil do imobilizado, se os
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critérios de reconhecimento forem satisfeitos. Todos os demais custos de reparos e manutenção
são reconhecidos na demonstração de resultado, quando incorridos.
Um item do ativo imobilizado é baixado quando é vendido ou quando nenhum benefício econômico
futuro for esperado pelo seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo
são incluídos na demonstração do resultado, no exercício em que o ativo for baixado.
O resultado na alienação ou na retirada de um item do ativo imobilizado é determinado pela
diferença entre o valor da venda e o saldo contábil do ativo e é reconhecido em “Outras receitas
e despesas operacionais” na demonstração do resultado.
(a)

A composição do ativo imobilizado é a seguinte:

2019
Taxas médias anuais de
depreciação (%)

2018
Depreciação

Custo

acumulada

Saldo líquido

Saldo líquido

Edificações, obras civis e benfeitorias

3,1%

4.137

(278)

3.859

4.004

Máquinas e equipamentos

3,5%

108.448

(8.776)

99.672

104.242

112.585

(9.054)

103.531

108.246

2.314

(106)

2.208

114.899

(9.160)

105.739

Imobilizado em serviço
Direito de uso de terreno arrendado (i)

3,2%

Total

108.246

(i) A Empresa reconhece ativos de direito de uso na data de início do arrendamento. Esses ativos
são mensurados ao custo, deduzidos de depreciação acumulada e perdas por redução ao valor
recuperável e ajustados por qualquer remensuração do passivo de arrendamento (vide nota 9).
São depreciados linearmente pelo prazo do contrato ou prazo de autorização, o que for menor.
A Empresa reconheceu ativo de direito de uso de terreno arrendado, com vida útil definida
estimada de 31 anos, depreciados à taxa de 3,2% a.a..
(b)

Movimentação do ativo imobilizado
A movimentação do ativo imobilizado nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018
é como segue:

Adoção inicial

2018
Edificações, obras civis e benfeitorias
Máquinas e equipamentos

IFRS16/CPC06 (R2)

Depreciação
Depreciação do direito de uso do terreno arrendado
Total

Outras mutações

4.137

-

-

108.449

-

-

Direito de uso de terreno arrendado
Subtotal

Adições

-

-

2.314

-

112.586

2.314

-

(4.340)

-

(4.715)

-

-

(106)

-

(4.821)

-

108.246

2.314

2019
4.137

(1)

108.448

(1)

114.899

-

2.314
1

(9.054)
(106)
105.739
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2017

Adições

Transferências

2018

Edificações, obras civis e benfeitorias

-

-

4.137

4.137

Máquinas e equipamentos

-

-

108.449

108.449

(110.912)

Em curso

100.386

10.526

Subtotal

100.386

10.526

Depreciação
Total

100.386

1.674

(4.340)

-

6.186

1.674

112.586
(4.340)
108.246

A Empresa revisa, no mínimo, anualmente, a existência de eventos ou mudanças que possam
indicar deterioração no valor recuperável dos ativos não circulantes ou de longa duração. O valor
recuperável é o maior entre o valor justo menos custos de venda e o valor em uso. O cálculo do
valor justo menos custos de venda é baseado em informações disponíveis de transações de venda
de ativos similares ou preços de mercado menos custos adicionais para descartar o ativo.
Em 31 de dezembro de 2019, a Empresa não identificou indícios de perda do valor recuperável de
seu ativo imobilizado.

7

FORNECEDORES
Os saldos de fornecedores no montante de R$6.608 e R$7.463, em 31 de dezembro de 2019 e de
2018, respectivamente, referem-se, principalmente, a valores a pagar aos fornecedores de
equipamentos de manutenção e de operação e saldos contratuais de fornecedores que construíram
o parque solar.

8

CONTA DE RESSARCIMENTO - CCEE
Conforme estabelecido nos Contratos de Energia de Reserva (LER 2014) celebrados entre a Empresa
e a CCEE, ao fim de cada ano contratual serão apuradas as diferenças entre a energia gerada das
usinas e a energia contratada. Os contratos estabelecem limites para os desvios positivos ou
negativos com aplicação de bônus ou penalidades, conforme as regras descritas abaixo:
O ressarcimento referente à parcela de energia contida na faixa de tolerância de até 10% de
geração inferior ao montante de energia contratada, apurado em relação ao ano A, será pago pelo
vendedor em 12 parcelas mensais uniformes ao longo do ano contratual seguinte, valorado a 106%
do preço de contrato vigente em A+1, considerados os montantes de energia adquiridos por meio
de mecanismo de cessão previsto em contrato.
O ressarcimento apurado por desvios negativos abaixo da faixa de tolerância de 10% de geração,
será pago pelo vendedor em 12 parcelas mensais uniformes ao longo do ano contratual seguinte,
valorado a 115% do preço de venda vigente em A+1.
A parcela de energia referente a desvios positivos contidos na faixa de tolerância de até 15% de
geração acima da energia contratada poderá ser (i) repassada para o ano contratual seguinte como
crédito de energia; (ii) cedida a outro vendedor do mesmo leilão comprometido com contratação
de energia de reserva da mesma fonte e com saldo de energia negativo ou; (iii) objeto de
recebimento de receita variável, valorada ao preço de contrato vigente no ano de pagamento e
paga em 12 parcelas mensais uniformes ao longo do ano contratual seguinte.

Página 14 de 26

GUAIMBÊ II PARQUE SOLAR Ltda
Notas explicativas às demonstrações contábeis
31 de dezembro de 2019 e 2018
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

A receita variável referente a desvios positivos de geração acima da faixa de tolerância de 15%
será recebida em 12 parcelas mensais uniformes ao longo do ano contratual seguinte ao valor de
30% do preço contratual vigente no ano A+1.
A tabela a seguir apresenta os saldos de ressarcimentos dos passivos em 31 de dezembro de 2019
e 2018.
ATIVO
2019

PASSIVO
2018

Circulante

243

Não circulante

202

Total

445

2019

2018

-

-

694

31

-

-

31

-

694

A movimentação dos saldos de ressarcimentos é como segue:

2017

9

Ativo circulante

-

Ativo não circulante

-

Total ativo

-

Provisão
-

Amortização
-

31
-

2018

Provisão

-

Reversão

2019

281

(38)

-

31

336

(165)

243
202

-

31

617

(203)

445

Passivo circulante

-

757

(63)

694

-

(694)

-

Total passivo

-

757

(63)

694

-

(694)

-

PASSIVO DE ARRENDAMENTO
A Empresa optou pelo método retrospectivo modificado para adoção inicial ao pronunciamento
técnico CPC 06 (R2) – Operações de Arrendamento Mercantil, sem reapresentar os valores
comparativos para o ano anterior à primeira adoção.
Os contratos incluídos no escopo de reconhecimento e mensuração inicial referem-se à aluguel de
terrenos para os quais a Empresa passou a reconhecer o passivo dos pagamentos futuros e o direito
de uso do ativo arrendado, sendo este último demonstrado na rubrica Imobilizado (vide nota
explicativa nº 6).
Para definição dos contratos a serem avaliados, a Empresa considerou os contratos de
arrendamento com duração igual ou superior a 12 meses e contratos de arrendamento de
arrendamento de valor relevante.
No reconhecimento inicial, para a determinação do valor justo de arrendamento, foi aplicada a
taxa de desconto nominal de 10,08% a.a. aos pagamentos mínimos previstos, considerando-se o
prazo de vigência do contrato de arrendamento ou da autorização, o que for menor. A taxa de
desconto reflete o custo de captação da Empresa. Além disso, foram considerados spread bancário,
prazo dos contratos de arrendamentos, garantias oferecidas e projeção de inflação média de 3,95%
a.a..
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A movimentação do passivo arrendado no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 é como
segue:
2019
Saldo em 31 de dezembro de 2018
Adoção inicial IFRS16/CPC06 (R2)
Encargos financeiros
Pagamento de principal
Saldo em 31 de dezembro de 2019

2.314
193
(229)
2.278

Os vencimentos futuros do passivo de arrendamento são como segue:
Fluxo futuro
2020

12

Subtotal

12

NÃO CIRCULANTE
2021

14

2022

15

2023

17

2024

18

2025

20

após 2025

10

2.182

Subtotal

2.266

Total

2.278

PROVISÕES PARA PROCESSOS JUDICIAIS E OUTROS
Provisões são constituídas para os processos em que seja provável uma saída de recursos para
liquidá-los e sobre as quais seja possível realizar uma estimativa razoável do valor a ser
desembolsado. A avaliação da probabilidade de perda por parte dos consultores legais da Empresa
incluei a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis,
as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como, a
avaliação dos advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta
alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, exposições adicionais
identificadas com base em novos assuntos e decisões de tribunais.
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 não foram constituídas provisões para contingências face à
inexistência de riscos com fatos geradores incorridos e/ou discussões em andamento que tenham
sido avaliados pela Administração, suportada pelos seus assessores jurídicos, como caracterizando
uma obrigação presente como resultado de evento passado, com saída de recursos e confiável
estimativa do valor.
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Processos com probabilidade de perda classificada como possível
Em outubro de 2019, teve início a arbitragem movida pela BYD Europe B.V. e a BYD (Shangluo) Co.
Ltda (“BYD”) em face da Cobra do Brasil Serviços, Comunicações e Energia S.A. (“Cobra do Brasil”)
e SPEs do Complexo Solar Guaimbê, o que inclui esta Empresa.
Em maio de 2017, as partes assinaram contrato de fornecimento de painéis fotovoltaicos pela BYD
às SPEs. Em razão do descumprimento de condições do contrato de fornecimento, as SPEs
retiveram 10% do valor total do contrato (USD 5.2M) e, em novembro de 2018, as SPEs executaram
a garantia de performance no total de USD 5.2M.
Pela arbitragem a BYD objetiva a cobrança de USD 10.4M, sendo (i) USD 5.2M referente às multas
aplicadas pelas SPEs pelas entregas atrasadas e (ii) USD 5.2M referente ao ressarcimento da
garantia de performance de USD 5.2M.
Caso sobrevenha decisão final desfavorável, a responsabilidade pelo pagamento da condenação
será da Cobra do Brasil, conforme estabelecido no contrato de compra e venda.

11

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social
Em Assembleia Geral Extraordinária ocorrida em 29 de março de 2019, foi aprovado aumento do
capital social no montante de R$88, emitindo-se de 88.264 novas ações ordinárias nominativas.
Em 12 de setembro de 2019 foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinária a alteração do tipo
jurídico da Empresa de sociedade anônima de capital fechado para sociedade limitada unipessoal.
Com esta alteração, o capital social foi convertido de 107.927.813 ações ordinárias, nominativas
e sem valor nominal, em 10.792.781.342 quotas de sociedade limitada, cada uma com valor
nominal de R$0,01 (um centavo), todas de propriedade da Guaimbê Solar Holding S.A.
Em 11 de novembro de 2019, o capital social da Empresa foi reduzido em R$37 para absorção de
prejuízo acumulado, mediante cancelamento de 3.702.500 quotas. Em 31 de dezembro de 2019,
o capital social da Empresa é de R$107.891 (R$107.840 em 31 de dezembro de 2018) dividido em
10.789.078.794 quotas (107.839.549 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal em 31 de
dezembro de 2018).
Destinação do lucro
Em 11 de novembro de 2019 foi firmado o contrato social que estabelece que o lucro líquido
anualmente apurado pela Empresa passará a ter a destinação que lhe for determinada pela sócia,
a qual não terá direito a qualquer parcela dos lucros até que se tenha deliberação expressa sobre
a sua aplicação. Dessa forma, o lucro líquido do exercício foi destinado conforme segue:
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2019
Lucro líquido do exercício

2018
8.684

103

-

(140)

8.684

(37)

Compensação de prejuízos anteriores
Base de cálculo para distribuição dos dividendos
Destinação:
Dividendos distribuídos

(6.345)

-

Dividendos adicionais propostos

(2.339)

-

Total destinado

12

(8.684)

-

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
A receita da Empresa é reconhecida conforme a entrega da energia. Dessa forma, o valor da
contraprestação reflete o valor justo a receber, no momento que a energia é efetivamente
entregue ao cliente.
Os contratos de Energia de Reserva estabelecem que sejam apuradas em cada ano contratual as
diferenças entre a energia gerada pelas usinas e a energia contratada com base na quantidade de
energia (MWh) e o preço contratual. Os contratos estabelecem limites para os desvios positivos ou
negativos com aplicação de bônus ou penalidades, que devem compor a contraprestação, conforme
descrito na nota explicativa nº 8.

2019
MWh
Suprimento de energia elétrica
Ressarcimento de energia
Cessão de energia - partes relacionadas (nota 5)
Receita operacional bruta
(-) Pis e Cofins
Receita operacional líquida

2018
R$

MWh

R$

47.872

13.661

52.349

3.979

1.108

(2.413)

133

37

51.984

14.806

51.984

(470)
14.336

-

12.872
(664)
-

49.936
-

12.208
(1.174)

49.936

11.034
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13

RESULTADO FINANCEIRO

2019

2018

Receitas financeiras
Renda de aplicações financeiras

568

Variação cambial - fornecedores

555

-

53

-

Outras receitas financeiras
Total

1.176

90

90

Despesas financeiras
Juros sobre arrendamento
Encargos de Dívidas

-

Juros capitalizados transferidos para o imobilizado

-

(4.710)
586

Multas moratórias, compensatórias e sancionatórias

(13)

(100)

Variação cambial - fornecedores

-

(917)

Outras despesas financeiras
Total
Total líquido

14

(193)

(8)

(459)

(214)

(5.600)

962

(5.510)

COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E A CONCILIAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA E
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Em 2019, conforme facultado pela legislação tributária, a Empresa optou pelo regime de tributação
com base no lucro presumido para o imposto de renda e a contribuição social sob o regime de caixa.
Neste regime, a base de cálculo do imposto de renda é calculada à razão de 8% sobre as receitas
brutas provenientes da geração de energia e de 100% das receitas financeiras, sobre as quais se
aplicam as alíquotas regulares de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre a base de tributos que
ultrapassar R$ 240 ao ano, para o imposto de renda. A base de cálculo da contribuição social é
calculada à razão de 12% sobre as receitas brutas provenientes da geração de energia e de 100% das
receitas financeiras, sobre as quais se aplicam a alíquota regular de 9%.
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2019
IRPJ
Receita operacional tributável

CSLL

14.806

Alíquota lucro presumido

14.806

8%

Lucro presumido
Outras receitas
Outros ajustes

12%

1.184

1.777

603

603

(184)

Base de cálculo

(267)

1.603

Alíquota efetiva
IRPJ e CSLL antes das deduções
Desconto excedente a R$ 240 ano

2.113

25%

9%

(401)

(190)

24

-

IRPJ e CSLL corrente

(377)

(190)

IRPJ e CSLL diferido

(9)

(5)

(386)

(195)

IRPJ e CSLL no resultado

Em 2018, a Empresa era optante do regime de lucro real e teve o imposto de renda e a contribuição
social calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro
tributável excedente de R$ 240 para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para
contribuição social sobre o lucro líquido, considerando a compensação de prejuízos fiscais e base
negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real do exercício.
2018
IRPJ
a) Composição dos tributos no resultado:
Na rubrica de tributos:
Corrente
Diferidos
Total

CSLL

(24)
(22)
(46)

(91)
(61)
(152)

b) Demonstração do cálculo dos tributos:
Resultado antes dos tributos
Adições (exclusões):
Diferenças temporárias sem imposto diferido constituído
Outras
Total das adições (exclusões)
Resultado ajustado
Alíquota
Tributos
Outros
Total da despesa com tributos

301

301

284
(175)
109
410
25%
(103)
57
(46)

284
(175)
109
410
9%
(37)
(115)
(152)

Alíquota efetiva

15,3%

50,5%
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15

INSTRUMENTOS FINANCEIROS E GERENCIAMENTOS DE RISCOS

15.1 Valor justo e classificação dos instrumentos financeiros
Os instrumentos financeiros são classificados com base no que orienta o CPC48/IFRS 9. Dessa
forma, a Empresa, com base no modelo de negócios para gestão de cada instrumento financeiro,
classifica os ativos e passivos financeiros como segue:

2019

2018

Mensuração do
valor justo
ATIVO (circulante e não circulante)
Caixa e equivalentes de caixa

Valor contábil

Valor justo

Valor contábil

Valor justo

Categoria

Notas
4

Investimentos de curto prazo

4

Contas a receber de clientes

5

Nível 2

Total

58

58

3.769

3.769

Custo amortizado

11.719

11.719

2.280

2.280

Valor justo por meio de outros resultados abrangentes

1.514

1.514

1.531

1.531

Custo amortizado

13.291

13.291

7.580

7.580

PASSIVO (circulante e não circulante)
Fornecedores

7

Passivo de arrendamento

9

Total

6.608

6.608

7.463

2.278

2.278

-

8.886

8.886

7.463

7.463
-

Custo amortizado
Custo amortizado

7.463

15.2 Gerenciamento de riscos
A Empresa está exposta principalmente a risco de mercado, risco de crédito e risco de liquidez,
além de riscos adicionais descritos nesta nota explicativa. A ocorrência de qualquer um dos riscos
abaixo poderá afetar adversamente a Empresa, podendo causar um efeito em suas operações, sua
condição financeira ou em seus resultados operacionais. A estrutura de gerenciamento de riscos,
assim como os principais fatores de riscos estão descritos a seguir:
(a)

Estrutura de gerenciamento de riscos
A estrutura organizacional de gerenciamento de riscos da Empresa conta com as áreas de Gestão
de Riscos, Controles Internos, Auditoria Interna e Ética e Compliance.
Gestão de Riscos
A Política de Gestão de Riscos tem como objetivo fornecer as diretrizes gerais para a Gestão de
Riscos da Empresa, visando conceituar e documentar os princípios de Gestão de Riscos e atividades
relacionadas.
A área de Gestão de Riscos é responsável por disseminar a cultura de gestão de riscos estratégicos,
obter o grau de exposição a risco ao qual a Empresa está exposta, definir padrões a serem seguidos
pela Empresa no que tange Gestão de Riscos, supervisionar e controlar relatórios de risco e definir
gestores e responsáveis pelos riscos nas áreas de negócio.
Controles Internos
A área de Controles Internos tem como principal atribuição assessorar as áreas de negócio na
revisão de processos e implementação de controles para garantir exatidão das informações
financeiras e o cumprimento das leis, normas, regulamentos e/ou procedimentos internos.
Auditoria Interna
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A Empresa conta com uma área de Auditoria Interna que atua em três segmentos: operacional,
financeiro e tecnologia da informação. O primeiro segmento avalia todos os processos e
procedimentos ligados à operação da Empresa, o segundo avalia as demonstrações contábeis e os
controles associados e o terceiro os controles de segurança da informação, todos em conformidade
com as exigências da legislação brasileira, normas regulatórias do setor elétrico e normas e
procedimentos internos. Em caso de identificação de pontos de melhoria, a Empresa elabora planos
de ação, definindo prazos e responsabilidades para garantir a mitigação de todos os riscos
associados.
O plano anual de auditoria tem como principal objetivo prover avaliação independente sobre
riscos, ambiente de controle e deficiências significativas que possam impactar as demonstrações
contábeis e processos da Empresa. Eventuais deficiências ou não conformidades são remediadas
por meio de planos de ação estabelecidos pelos responsáveis pelos processos, revisados pela área
de Controles Internos, caso possuam impacto nas demonstrações contábeis, e sua implementação
devidamente acompanhada pelas áreas de Controles Internos, quando aplicável, e Auditoria
Interna.
Ética e Compliance
A Empresa está comprometida em manter os mais altos padrões éticos e legais em todas as suas
transações comerciais. Para tanto, potenciais parceiros de negócios são submetidos a um processo
de análise e aprovação interna da Empresa, conduzido pela área de Ética e Compliance, cujo
principal objetivo é “conhecer” os seus parceiros e avaliar os riscos trazidos pelas transações a
serem analisadas.
(b)

Riscos resultantes de instrumentos financeiros
A Empresa possui exposição para os seguintes riscos resultantes de instrumentos financeiros:

(b.1) Risco de crédito
Consiste no risco de a Empresa incorrer em perdas devido a um cliente ou uma contraparte do
instrumento financeiro não cumprir com suas obrigações contratuais. O risco é basicamente
proveniente de: contas a receber de clientes, caixa e equivalentes de caixa e investimentos de
curto prazo.
Contas a receber
As vendas realizadas no ambiente regulado possuem como garantia os recebíveis da parte
contratante, os quais são firmados por meio de contratos de constituição de garantias.
Caixa e equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo
A Empresa atua de modo a diversificar o risco de crédito junto às instituições financeiras,
centralizando as suas transações apenas em instituições de primeira linha e estabelecendo limites
de concentração, seguindo suas políticas internas quanto à avaliação dos investimentos em relação
ao patrimônio líquido das instituições financeiras e aos respectivos ratings das principais agências.
A Empresa utiliza a classificação das agências Fitch Ratings (Fitch), Moody’s ou Standard & Poor’s
(S&P) para identificar os bancos elegíveis de composição da carteira de investimentos. Quaisquer
instituições financeiras que apresentem, em pelo menos uma das agências de risco, rating inferior
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ao estabelecido (AA-), em escala nacional em moeda local, não poderão fazer parte da carteira
de investimentos.
O valor contábil dos ativos financeiros representa a exposição máxima do crédito. A exposição
máxima ao risco do crédito na data base de 31 de dezembro de 2019 é a seguinte:

2019

2018

Caixa e equivalentes de caixa

58

3.769

Investimentos de curto prazo

11.719

2.280

Contas a receber de clientes
Total

1.514

1.531

13.291

7.580

(b.2) Risco de liquidez
O risco de liquidez acontece com a dificuldade de cumprir com obrigações contratadas em datas
previstas.
A Empresa adota como política de gerenciamento de risco: (i) manter um nível mínimo de caixa
como forma de assegurar a disponibilidade de recursos financeiros; (ii) monitorar diariamente os
fluxos de caixa previstos e realizados, (iii) manter aplicações financeiras com vencimentos diários
ou que fazem frente aos desembolsos, de modo a promover máxima liquidez; (iv) estabelecer
diretrizes para contratação de operações de hedge exclusivamente para mitigação dos riscos
financeiros da Empresa, bem como a operacionalização e controle destas posições.
Todos os vencimentos futuros referentes aos passivos financeiros da Empresa são menores que três
meses.
(b.3) Risco de mercado
O principal risco de mercado ao qual a Empresa está exposta é o risco de taxa de juros.
A Empresa possui investimentos de curto prazo remunerados pela variação do CDI.
Consequentemente, está exposta à flutuação da taxa de juros, impactando suas receitas
financeiras. Em 31 de dezembro de 2019, as aplicações financeiras da Empresa foram alocadas em
CDBs, rentabilizadas pelo CDI.
O montante total de exposição líquida aos riscos de taxas de juros na data base de 31 de dezembro
de 2019 é:

2019
Caixa e equivalentes de caixa
Investimentos de curto prazo
Total da exposição

(c)

2018
58

3.769

11.719

2.280

11.777

6.049

Outros riscos considerados relevantes

(c.1) Risco de regulação
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As atividades da Empresa, assim como de seus concorrentes, são regulamentadas e fiscalizadas
pela ANEEL. Qualquer alteração no ambiente regulatório poderá exercer impacto sobre suas
atividades.
(c.2) Risco socioambiental
A instalação e operação de empreendimentos voltados à geração de energia elétrica utilizam e/ou
interferem em recursos naturais e podem causar impactos ambientais. Portanto, as atividades da
Empresa estão sujeitas a diversas leis e regulamentos ambientais que estabelecem padrões de
qualidade e de proteção ambiental que devem ser respeitados e que, se violados, podem sujeitar
os infratores às sanções administrativas, cíveis e criminais, além da obrigação de reparação de
danos ambientais.
As diretrizes ambientais adotadas pela Empresa, baseiam-se, entre outros, no princípio de
prevenção, na responsabilidade social e no cumprimento da legislação ambiental aplicável ao setor
em que atua. O gerenciamento ambiental de todas as atividades das empresas do Grupo AES no
Brasil é realizado com foco na proteção ao meio ambiente, na prevenção à poluição, atendimento
à legislação e melhoria contínua de seus processos, inclusive por meio da sua Política de
Sustentabilidade, considerando de forma equilibrada aspectos econômicos, ambientais e sociais.

16

COMPROMISSOS
Em 31 de dezembro de 2019, a Empresa possui os seguintes compromissos contratuais relevantes
não reconhecidos nas demonstrações contábeis:
Posição em 31 de dezembro de 2018

17

2020

2021

2022

2023

2024

Após 2024

Total

Tarifa de Uso do Sistema de Trasmissão e Distribuição ( Tust e TUSD)

359

359

359

359

359

10.040

11.835

Taxa de fiscalização dos serviços de energia elétrica (TFSEE)

165

165

165

165

165

4.634

5.459

Mordenização e manutenção

221

221

221

-

-

Total

745

745

745

524

524

-

663

14.674

17.957

SEGUROS
A controladora indireta AES Tietê, contrata cobertura de seguros para todas as empresas sob seu
controle, incluindo a Empresa. Em 31 de dezembro de 2019, essa cobertura consolidada de seguros,
considerada suficiente pela Administração da Empresa para cobrir eventuais sinistros e
responsabilidade civil, é resumida como segue:
Período de vigência
Risco

de

até

Importância segurada

Riscos operacionais

31/12/2019

31/12/2020

Terrorismo

31/12/2019

31/12/2020

1.242.000

Vida em grupo (gestão RH)

01/01/2020

01/01/2021

25 X salário, com o máximo de R$ 1.562

Responsabilidade Civil Geral

01/04/2020

01/04/2021

40.000

Riscos Ambientais

01/04/2020

01/04/2021

10.000

Responsabilidade Civil - D&O

01/04/2020

01/04/2021

100.000

4.140.000

Para todos os seguros, o prêmio é pago individualmente por cada empresa, conforme o critério de
rateio aplicável a cada apólice.
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O seguro terrorismo é complementar ao seguro de riscos operacionais e faz parte do programa de
proteção dos ativos do Grupo AES Brasil.

18

EVENTO SUBSEQUENTE
Impacto do Coronavírus (COVID-19) nas Demonstrações Contábeis
A propagação da pandemia de COVID-19 tem causado sérios impactos na economia global e nos
mercados financeiros que poderiam potencialmente afetar material e adversamente as operações,
condição financeira e fluxo de caixa de nossos negócios. Em abril de 2020 o Fundo Monetário
Internacional projetou desacelerações relevantes ou contrações na atividade econômica em 2020,
incluindo -3% de queda no crescimento mundial e -5,3% no Brasil.
No período findo em 31 de dezembro de 2019 e até a presente data, a crise provocada pela
pandemia não causou impacto nos resultados financeiros e nas operações da Empresa, uma vez
que a extensão do impacto econômico da pandemia começou a se materializar em nossos mercados
na segunda quinzena de março. Mesmo com a severidade da crise, não houve ainda nenhum evento
que tenha impactado os negócios da Empresa. A Empresa possui 100% da energia contratada no
ambiente regulado, através de contrato com a CCEE, a qual representa os agentes de consumo
desta energia, e está sujeita, portanto, às soluções sistêmicas para mitigação de eventual redução
de receita que estão sendo trabalhadas pelo Governo.
O governo publicou em 18 de maio de 2020 o decreto 10.350, que cria a Conta-COVID, medida para
socorrer o setor elétrico dos impactos da crise causada pelo coronavírus. O decreto regulamenta
trecho da MP 950/20, que garante gratuidade na tarifa de energia elétrica para consumidores de
baixa renda e abre a possibilidade de auxílio às distribuidoras do setor.
O decreto autoriza a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) a realizar empréstimos
para cobrir déficits ou antecipar receitas das distribuidoras de energia até dezembro de 2020. Esta
medida tem o objetivo de abrandar os efeitos nas distribuidoras, e consequentemente mitigar o
risco sistêmico do setor elétrico.
O COVID-19 também pode ter o efeito de aumentar outros riscos e incertezas aos quais a Empresa
está exposta, como risco de crédito, liquidez, taxa de juros e de moeda estrangeira, potenciais
inadimplências, capacidade de geração de fluxos de caixa suficientes e o impacto da redução ao
valor recuperável de ativos de longa duração.
À medida que a pandemia do COVID-19 avança, a Empresa tem acompanhando atentamente sua
evolução e vem envidando significativos esforços em seu combate. Com o objetivo de avaliar,
monitorar e aplicar todas as medidas necessárias pela garantia da segurança e redução máxima de
riscos às nossas pessoas e aos nossos negócios, a Empresa criou um Comitê de Gestão de Riscos e
Crise, liderado pela Diretoria de Tesouraria e Riscos.
Nesse sentido, continuaremos a revisar e modificar nossos planos à medida que as condições
mudarem. Apesar de nossos esforços para gerenciar e remediar esses impactos para Empresa, seu
impacto final também depende de fatores além do conhecimento ou controle da Empresa,
incluindo a duração e a gravidade desta pandemia, bem como ações de terceiros para conter sua
disseminação e mitigar seus efeitos na saúde pública.
Continuamos a responder a essa crise global por meio de medidas abrangentes para proteger nossos
funcionários, cumprindo nosso papel vital de fornecer energia elétrica a nossos clientes. Embora
existam restrições de permanência em casa na maioria dos locais em que operamos, nossas
operações são consideradas essenciais e estão funcionando normalmente. A maioria de nosso
pessoal administrativo e de gestão é capaz de trabalhar remotamente e não tivemos problemas
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significativos que afetam nossas operações ou a capacidade de manter controles internos eficazes
e produzir informações financeiras confiáveis.
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