AES TIETÊ INTEGRA SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA.
Demonstrações contábeis
31 de dezembro de 2019
Demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2019,
preparadas de acordo com 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 Quotistas da
AES Tietê Integra Soluções em Energia Ltda.
São Paulo- SP
Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da AES Tietê Integra Soluções em Energia 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 AES Tietê Integra
Soluções em Energia 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.
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Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da
auditoria. Além disso:
•
Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações
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, 10 de julho 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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AES TIETÊ INTEGRA SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA.
BALANÇOS PATRIMONIAIS
31 de dezembro de 2019 e 2018
(Valores expressos em milhares de reais – R$)
Notas

2019

2018

ATIVO CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa

4

Investimentos de curto prazo

478
-

89
1.432

Contas a receber de clientes

5

213

274

Tributos e contribuições sociais compensáveis

6

3.311

2.632

13

-

1.347

Contas a receber partes relacionadas
Outros ativos
TOTAL ATIVO CIRCULANTE

37

679

4.039

6.453

ATIVO NÃO CIRCULANTE
Tributos diferidos

1.190

33

TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE

7

1.190

33

TOTAL DO ATIVO

5.229

6.486

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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AES TIETÊ INTEGRA SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA.
BALANÇOS PATRIMONIAIS
31 de dezembro de 2019 e 2018
(Valores expressos em milhares de reais – R$)
Notas

2019

2018

PASSIVO CIRCULANTE
Fornecedores
Tributos a pagar
Obrigações sociais e trabalhistas

8

Adiantamento de cliente

73
14

38
36

51

269

57

538

Outras obrigações

217

20

TOTAL PASSIVO CIRCULANTE

412

901

6.565

5.000

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social subscrito e integralizado

9

(Prejuízo)/Lucros acumulados

(1.748)

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

4.817

5.585

585

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

5.229

6.486

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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AES TIETÊ INTEGRA SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA.
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
Exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Valores expressos em milhares de reais – R$, exceto lucro por ação)
Notas
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

10

2019

2018
3.775

13.256

(1.208)

(2.857)

CUSTOS OPERACIONAIS
Custo de Operação
Pessoal e administradores
Entidade de previdência privada
Serviços de terceiros

11

Material

13

(29)

(4.723)

(9.650)

(1.184)

(478)

Provisão para processos judiciais e outros, líquida

(91)

-

Outras despesas operacionais

(76)

35

TOTAL DOS CUSTOS OPERACIONAIS

(7.269)

(12.979)

LUCRO BRUTO

(3.494)

277

Receitas financeiras

12

34

176

Despesas financeiras

12

(30)

(40)

4

136

(3.490)

413

TOTAL DO RESULTADO FINANCEIRO
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO
Contribuição social

7.3

-

(18)

Imposto de renda

7.3

-

(26)

Contribuição social diferida

7.3

306

(20)

Imposto de renda diferido

7.3

851

(53)

1.157

(117)

(2.333)

296

TOTAL DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO
(PREJUÍZO)/LUCRO LÍQUIDO DO EX ERCÍCIO
Quantidade em milhares de quotas

9

Lucro por quota (em Reais)

6.565

5.000

(0,36)

0,06

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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AES TIETÊ INTEGRA SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA.
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES
Exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Valores expressos em milhares de reais – R$, exceto lucro por ação)
2019
(PREJUÍZO) / LUCRO LÍQUIDO DO EX ERCÍCIO
TOTAL DOS RESULTADOS ABRANGENTES, LÍQUIDO DE IMPOSTOS

2018

(2.333)

296

(2.333)

296
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AES TIETÊ INTEGRA SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA.
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Valores expressos em milhares de reais – R$)

Capital Social

Descrição

Saldos em 31 de dezembro de 2017
Lucro líquido do exercício
Saldos em 31 de dezembro de 2018
Prejuízo do exercício
Aumento de capital
Saldos em 31 de dezembro de 2019

Notas

Capital social

(Prejuízo) /

Total do

Lucros

patrimônio

acumulados

líquido

5.000

289

5.289

-

296

296

5.000

585

5.585

-

(2.333)

(2.333)

1.565

-

1.565

6.565

(1.748)

4.817

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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AES TIETÊ INTEGRA SOLUÇÕES EM ENERGIA 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:
(Prejuízo) / Lucro líquido do exercício

(2.333)

296

Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício com o caixa das atividades operacionais:
Receita aplicação financeira em investimento curto prazo
Tributos e contribuições sociais diferidos

(19)

(151)

(1.157)

73

Redução (aumento) dos ativos:
Contas a receber de clientes
Tributos e contribuições sociais compensáveis
Contas a receber de partes relacionadas
Outros créditos

138

3.521

(683)

(2.149)

1.347

(947)

642

(533)

Aumento (redução) dos passivos:
Fornecedores

35

(811)

Imposto de renda e contribuição social a pagar

-

Outros tributos a pagar

(22)

(367)

Obrigações sociais e trabalhistas

(218)

(348)

Adiantamento de cliente

(481)

524

Outras obrigações
Pagamento de imposto de renda e contribuição social
Juros resgatados de investimentos de curto prazo
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais

44

120

(3)

(2.631)

(851)

-

(264)
34

244

(2.597)

(871)

(440)

(11.050)

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

1.861

11.925

1.421

875

Atividades de financiamentos:
Aumento de capital

1.565

-

Caixa líquido usado nas atividades de financiamentos

1.565

-

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa

389

4

Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa

89

85

Saldo final de caixa e equivalentes de caixa

478

89

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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AES TIETÊ INTEGRA SOLUÇÕES EM ENERGIA 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 AES TIETÊ INTEGRA SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA. (“Empresa”) é uma sociedade por quotas
de responsabilidade limitada, constituída em 09 de setembro de 2016, cuja sede está localizada
Rodovia SP 294 – Comandante João Ribeiro de Barros, Km 348, Distrito Industrial Claudio Guedes
Misquiati, Sala 06 – Bauru/ SP, conforme alteração do Estatuto Social, deliberada em Assembleia
Geral Extraordinária (AGE) de 13 de agosto de 2018.
O objeto social (a) é: compra, venda, importação e exportação de equipamentos para a geração
e transmissão de energia elétrica; (b) prestação de serviços relacionados à geração, transmissão
e comercialização de energia elétrica; (c) comercialização, importação e exportação de energia
elétrica; (d) prestação de serviços relacionados a projetos de eficiência energética e de
utilização de água; (e) prestação de serviços de instalação, manutenção preventiva, preditiva
e corretiva, geocadastramento, gestão e monitoramento georreferenciado, operação,
assessoria técnica, construção, reforma, melhoria e modernização de sistemas de iluminação
pública, inclusive em âmbito privado; (f) participação em outras sociedades, bem como em
licitações públicas; (g) atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em
geral, relacionados à geração e comercialização de energia elétrica; (h) serviços de consultoria
na estruturação e desenvolvimento de modelos de negócios para comercialização de produtos
e prestação de serviços em geral, relacionados à operação e comercialização de energia; (i)
desenvolvimento, construção, instalação, manutenção, operação e gestão de sistema de
geração e comercialização de energia elétrica, geração distribuída, cogeração, geradores e
acumuladores de energia; e (j) execução de obras de infraestrutura e manutenção civil e
elétrica relacionados à comercialização e geração de energia elétrica. Em resumo, a Empresa
tem como foco a prestação de serviços para projetos relacionados à geração distribuída,
incluindo serviços de instalação, manutenção, gestão, assessoria, eficiência energética e
melhoria dos sistemas elétricos.
A Empresa é diretamente controlada pela AES Tietê Energia S.A. (“Tietê Energia”) e
indiretamente pela The AES Corporation (sediada nos Estados Unidos da América).
A Empresa desde a data de sua constituição, não detém participação em quaisquer sociedades.
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AES TIETÊ INTEGRA SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA
Notas explicativas às demonstrações contábeis
31 de dezembro de 2019 e 2018
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

2

BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Em 13 de julho de 2020, a Diretoria da Empresa autorizou a conclusão das presentes
demonstrações contábeis, submetendo-as nesta data à aprovação dos Acionistas, referentes ao
exercício findo em 31 de dezembro de 2019.

2.1

Declaração de conformidade
As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPCs).
As demonstrações contábeis da Empresa foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, que compreendem os Pronunciamentos, Interpretações e Orientações
emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, os quais foram aprovados pela
Comissão de Valores Mobiliários – CVM e 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 ou 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

Moeda funcional e conversão de saldos e transações em moeda estrangeira

(a)

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 definidas a seguir. Estas políticas foram aplicadas de modo consistente em
todos os exercícios apresentados.

3.1

Instrumentos Financeiros
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AES TIETÊ INTEGRA SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA
Notas explicativas às demonstrações contábeis
31 de dezembro de 2019 e 2018
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

(a)

Caixa e equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo
Incluem caixa, contas bancárias e aplicações financeiras de curto prazo com liquidez imediata
e com risco insignificante de variação no seu valor de mercado. As disponibilidades estão
demonstradas pelo custo acrescido dos juros auferidos, por não apresentarem diferença
significativa em relação ao seu valor de mercado.
Os investimentos que, na data de sua aquisição, têm prazo de vencimento igual ou menor que
três meses são registrados como equivalentes de caixa. Aqueles investimentos com vencimento
superior a três meses na data de sua aquisição são classificados na rubrica “investimentos de
curto prazo”.
O caixa e equivalentes de caixa estão mensurados pelo custo amortizado, reconhecidos
inicialmente pelo seu valor justo e ajustados posteriormente pelas amortizações do principal,
pelos juros calculados com base no método de taxa de juros efetiva.
Os investimentos de curto prazo estão mensurados ao valor justo por meio do resultado. Os
juros e correção monetária, contratados nas aplicações financeiras, são reconhecidos no
resultado quando incorridos. Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, não
houve diferença significativa entre o valor das aplicações financeiras ajustado pelos juros e
correção monetária e o seu valor justo, portanto não houve ganho ou perda apurado.

(b)

Contas a receber de clientes
A Empresa classifica os saldos de contas a receber como instrumentos financeiros “custo
amortizado”. Estes recebíveis são reconhecidos inicialmente pelo seu valor justo e são
ajustados posteriormente pelas amortizações do principal e podem ser reduzidos por ajustes
de créditos de liquidação duvidosa. Os saldos de contas a receber incluem valores referentes
ao suprimento de energia elétrica, incluindo transações no mercado de curto prazo.

(c)

Passivos financeiros - reconhecimento inicial e mensuração subsequente
A Empresa classifica fornecedores como passivos financeiros reconhecidos e mensurados pelo
custo amortizado.
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AES TIETÊ INTEGRA SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA
Notas explicativas às demonstrações contábeis
31 de dezembro de 2019 e 2018
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

3.2

Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos

(a)

Imposto de renda e contribuição social correntes
As antecipações ou valores passíveis de compensação são demonstrados no ativo circulante ou
não circulante, de acordo com a previsão de sua realização até o encerramento do exercício,
quando então o imposto devido é devidamente apurado e compensado com as antecipações
realizadas.
A Administração avalia, periodicamente, a posição fiscal de situações que requeiram
interpretações da regulamentação fiscal e estabelece provisões quando apropriado.

(b)

Imposto de renda e contribuição social diferidos
Impostos diferidos passivos são reconhecidos para todas as diferenças tributárias temporárias.
Impostos diferidos ativos são reconhecidos para todas as diferenças temporárias dedutíveis, na
extensão em que seja provável que lucros tributáveis futuros estejam disponíveis para que as
diferenças temporárias possam ser realizadas.
A recuperação do saldo dos impostos diferidos ativos é revisada a cada encerramento de balanço
ou em período inferior, quando ocorrer eventos relevantes que requeiram uma revisão. A
expectativa de geração de lucros tributáveis futuros é determinada por estudo técnico aprovado
pelos órgãos de Administração da Empresa.
Impostos diferidos ativos e passivos estão apresentados líquidos, desde que sejam relacionados
à mesma entidade jurídica e sujeitos à mesma autoridade tributária, além de haver um direito
legal assegurando a compensação do ativo fiscal corrente contra o passivo fiscal corrente. Estes
tributos diferidos são integralmente apresentados no grupo “não circulante”, independente da
expectativa de realização e exigibilidade dos valores que lhes dão origem.

3.3

Reconhecimento da receita
A receita de venda inclui somente os ingressos de benefícios econômicos recebidos e a receber
pela Empresa. As quantias cobradas por conta de terceiros, tais como tributos sobre vendas não
são benefícios econômicos, portanto, não estão apresentadas nas Demonstrações de Resultado.
Uma receita não é reconhecida se houver uma incerteza significativa sobre a sua realização.

(a)

Receita de juros
A receita de juros é reconhecida com base no tempo e na taxa de juros efetiva sobre o montante
do principal aplicado, sendo a taxa de juros efetiva aquela que desconta exatamente os
recebimentos de caixa futuros estimados durante a vida estimada do ativo financeiro em
relação ao valor contábil líquido inicial deste ativo.

3.4

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, e as divulgações de passivos contingentes. 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 são
discutidas a seguir:
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(a)

Impostos
Existem incertezas com relação à interpretação de regulamentos tributários. A Empresa
constitui provisões, com base em estimativas cabíveis, para eventuais assuntos identificados
em fiscalizações realizadas pelas autoridades tributárias das respectivas jurisdições em que
opera e cuja probabilidade de perda seja avaliada como provável. O valor dessas provisões
baseia-se em vários fatores, como experiência em fiscalizações anteriores e interpretações
divergentes dos regulamentos tributários pela entidade tributável e pela autoridade fiscal
responsável. Essas diferenças de interpretação podem surgir numa ampla variedade de
assuntos, dependendo das condições vigentes no respectivo domicílio da Empresa.
Julgamento significativo da Administração é requerido para determinar o valor do imposto
diferido ativo que pode ser reconhecido, com base no prazo provável de realização e nível de
lucros tributáveis futuros, juntamente com estratégias de planejamento tributário.

(b)

Valor justo de instrumentos financeiros
O valor justo de instrumentos financeiros ativamente negociados em mercados financeiros
organizados é determinado com base nos preços de compra cotados no mercado no fechamento
dos negócios na data do balanço, sem dedução dos custos de transação.
O valor justo de instrumentos financeiros para os quais não haja mercado ativo é determinado
utilizando técnicas de avaliação. Essas técnicas de avaliação podem incluir o uso de transações
recentes de mercado (com isenção de interesses); referência ao valor justo corrente de outro
instrumento similar; análise de fluxo de caixa descontado ou outros modelos de avaliação.

3.5

Novos pronunciamentos em vigor em 01 de janeiro de 2019
Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019, a Empresa avaliou os efeitos dos novos
pronunciamentos a seguir e a conclusão é de que não há impactos em suas demonstrações
contábeis.
- CPC 06 (R2) – Operações de arrendamento mercantil;
- ICPC 22 - Incerteza sobre tratamento de tributos sobre o lucro, emitido em dezembro de 2018,
com efeito a partir de 1ª de janeiro de 2019.

3.6

Novos pronunciamentos que entrarão em vigor em 01 de janeiro de 2020
As seguintes alterações de normas e interpretações não deverão ter um impacto significativo
nas demonstrações contábeis da Empresa.
• Alterações nas referências à estrutura conceitual nas normas IFRS
• Definição de um negócio (alterações ao CPC 15/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
Caixa e Equivalentes de caixa

2019

2018

Numerário disponível

55

89

CDB-DI

423

-

Subtotal

478

89

Investimentos de curto prazo

2019

CDB-DI

2018
-

Subtotal
Total

1.432

478

1.432
1.521

O saldo de aplicações financeiras em 31 de dezembro de 2019 está representado por operações
de CDB com rentabilidade média do Certificado de Depósito Interbancário – CDI no exercício
findo em 31 de dezembro de 2018 de 88,49% (93,02% no exercício findo em 31 de dezembro de
2018).

5

CONTAS A RECEBER DE CLIENTES
2019

2018

CIRCULANTE
Serviços prestados

213

274

Total

213

274

O saldo do contas a receber de clientes – serviços prestados no exercício findo em 31 de
dezembro de 2019 é composto por saldos vincendos.
6

TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS COMPENSÁVEIS
2019

2018

CIRCULANTE
INSS (i)
Imposto de renda retido na fonte
Contribuição social
Imposto de renda
PIS e COFINS
Outros
Total

1.902

1.557
32

35

32

160

141

1.200

856

14

14

3.311

2.632

(i)

O saldo é composto basicamente por INSS a compensar sobre serviços prestados.

7

TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DIFERIDOS

7.1

Composição dos tributos e contribuições sociais diferidos ativos
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Balanço Patrimonial
O imposto de renda e contribuição social diferidos referem-se a:

2019

Tributos ativos:
Provisão para participação nos lucros e resultados
Provisão para fornecedores de materiais e serviços
Prejuízo Fiscal e Base Negativa
Ativo fiscal diferido

Resultado

2018

7
1.183
1.190

2019
33

2018

(26)
1.183

-

4
(77)

33

Despesa de imposto de renda e contribuição social diferidos

1.157

(73)

A movimentação dos saldos consolidados de tributos e contribuições sociais diferidos é como
segue:
Movimentação dos tributos diferidos
Saldo em 31 de dezembro de 2017

106

Impacto no resultado

(73)

Saldo em 31 de dezembro de 2018

33
1.157

Impacto no resultado
Saldo em 31 de dezembro de 2019

7.2

1.190

Estimativa de recuperação de créditos
Julgamento significativo da Administração é requerido para determinar o valor do imposto
diferido ativo que pode ser reconhecido, com base no prazo provável de realização e nível de
lucros tributáveis futuros, juntamente com estratégias de planejamento tributário.
Com base no estudo técnico de geração de lucros tributários futuros examinado pelo Conselho
Fiscal da Empresa, em 27 de fevereiro de 2020, a Empresa estima que os saldos registrados em
31 de dezembro de 2019, referente aos impostos diferidos ativos serão recuperados nos
próximos dois anos.

7.3

Conciliação da despesa de imposto de renda e contribuição social
2019
IRPJ
a) Composição dos tributos no resultado:
Na rubrica de tributos:
Corrente
Diferidos
Total
b) Demonstração do cálculo dos tributos:
Resultado antes dos tributos
Adições (exclusões):
Outras
Total das adições (exclusões)
Resultado ajustado
Alíquota
Tributos
Incentivos fiscais
Outros
Total da despesa com tributos
Alíquota efetiva

2018
CSLL

IRPJ

CSLL

851
851

306
306

(26)
(53)
(79)

(18)
(20)
(38)

(3.492)

(3.492)

413

413

88
88
(3.404)
25%
851
851

88
88
(3.404)
9%
306
306

5
5
418
25%
(104)
1
24
(79)

5
5
418
9%
(38)
(38)

24,4%

8,8%

19,1%

9,2%

Imposto de renda e contribuição social a pagar
A Empresa é tributada pelo regime de lucro real. No que se refere à forma de pagamento de
imposto de renda e contribuição social, a Empresa efetuou os recolhimentos das antecipações
mensais com base na estimativa e o recolhimento relativo ao exercício findo em 31 de dezembro
de 2018.
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8

OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS
2019

2018

Férias

20

118

Participação nos lucros e resultados

22

96

Encargos sociais sobre férias e gratificações

7

42

Encargos sobre folha de pagamento

2

13

51

269

Total Circulante

9

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
O capital social da Empresa totalmente integralizado em moeda corrente nacional é de
R$6.565, o qual está representado por 6.565.385 quotas, todas nominativas escriturais no valor
nominal de R$1,00 cada uma.
Em reunião da diretoria realizada em 02 de maio de 2019, foi deliberado aumento de capital
social da Empresa no montante de R$ 1.565, mediante emissão de 1.565.285 novas quotas.
A seguir está apresentada a composição do capital social em 31 de dezembro de 2019 e 2018:
2019
Quantidade

2018
%

Quantidade

%

Quotistas
AES Tietê Energia S.A.
AES Holdings Brasil Ltda.
Total

10

6.565.385
6.565.385

100,00

5.000.099

100,00

100,00

1
5.000.100

100,00

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
2019

2018

Eficiência energética (i)

1.171

422

Instalação (ii)

1.402

541

Manutenção

-

19

Construção (Nota 13)

1.227

Construção Terceiros

-

Outras receitas
Receita operacional bruta
PIS e Cofins
ICMS
ISS
Receita operacional líquida

12.632
69

236
4.036
(124)
(9)
(128)
3.775

13.683
(185)
(242)
13.256

(i)

Receitas provenientes de contratos de eficiência energética referem-se a adequação e
modernização nos sistemas elétricos para maior eficiência e redução de custos dos clientes.

(ii)

Receitas provenientes de instalação referem-se a soluções completas em montagem e
manutenção de cabines primárias e subestações.
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11 SERVIÇO DE TERCEIROS
2019

2018

Serviço de terceiros
Serviços de contratos (i)

(4.434)

(10.061)

(541)

(23)

Estudos e projetos
Créditos PIS e COFINS

468

Consultoria

(70)

(34)

Despesas com viagem

(45)

(47)

Transporte

(15)

(45)

Comunicação

(7)

(47)

Refeições

(9)

(13)

(70)

(424)

(4.723)

(9.650)

Outros
Total

1.044

(i)

Os valores de serviços de contratos referem-se basicamente, a serviços contratados de terceiros
para a construção e montagem de uma subestação, esta construção está relacionada ao
contrato de prestação de serviços entre a Empresa e a Boa Hora 3 Geradora de Energia S.A.

12

RESULTADO FINANCEIRO
2019

2018

Receitas Financeiras
Renda de aplicações financeiras

26

Atualização de créditos tributários

185

7

PIS e COFINS sobre receita financeira

-

(5)

Outras

(9)

6

Total

-

34

176

Despesas Financeiras
Outras

(30)

(40)

Total

(30)

(40)

Total Líquido

13

4

136

PARTES RELACIONADAS

13.1 Transações com partes relacionadas
2019

2018

Ativo
Contas a receber partes relacionadas
Boa Hora 3 (i)

-

1.347

-

1.347

2019

2018

Resultado
Receita operacional liquida
Boa Hora 3 (i)

1.227

12.632

1.227

12.632
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(i) Contrato de prestação de serviços no montante de R$ 14.249 entre a Empresa e a Boa Hora
3 Geradora de Energia S.A. (Boa Hora 3), Companhia sob controle comum, tendo como finalidade
o fornecimento de mão de obra para a construção de uma subestação para conexão do Complexo
Solar Boa Hora. A vigência deste contrato foi prorrogada até abril de 2019, conforme aditivo
firmado em 26 de dezembro de 2018. Em 31 de dezembro de 2018, o saldo de contas a receber
com partes relacionadas, proveniente da medição da prestação de serviço, foi de R$ 1.347.
14

SEGUROS
Em 31 de dezembro de 2019, a cobertura de seguros, considerada suficiente pela Administração
da Empresa cobrir eventuais sinistros e responsabilidade civil, é resumida como segue:
Período de vigência
Risco

de

até

Importância segurada

Vida em grupo

01/01/2020

01/01/2021

25 X salário, com o máximo de R$ 1.562

Responsabilidade civil geral

01/04/2019

01/04/2020

40.000

Riscos ambientais

01/04/2019

01/04/2020

10.000

Responsabilidade civil de administradores- D&O

01/04/2019

01/04/2020

100.000

Os limites de proteção são compartilhados entre algumas empresas do Grupo AES. Para todos
os seguros, o prêmio é pago individualmente por cada empresa, conforme o critério de rateio
aplicável a cada apólice.
15
15.1

INSTRUMENTOS FINANCEIROS E GERENCIAMENTO DE RISCOS
Instrumentos financeiros

15.1.1 Valor justo e classificação dos instrumentos financeiros
Os principais instrumentos financeiros, classificados de acordo com as práticas contábeis
adotadas pela Empresa são como segue:
2019

2018

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

4

Investimentos de curto prazo

4

Contas a receber de clientes
Contas a receber de partes relacionadas

Valor contábil

Valor justo

478

478

-

-

Valor contábil

Categoria

Valor justo

Notas

5
13

Total

Nível 2

136
-

136
-

614

614

89

89

1.432

1.432

274

Custo amortizado
Valor justo por meio de outros resultados abrangentes

274

Custo amortizado

1.347

1.347

Custo amortizado

3.142

3.142

PASSIVO (Circulante e não circulante)
Fornecedores

73

73

38

38

Total

73

73

38

38

Custo amortizado

A rubrica Investimentos de curto prazo é composta basicamente por certificados de depósitos
bancários (CDBs) e fundo de investimento, os quais são marcados a mercado mensalmente com
base na curva da taxa CDI para a data final do exercício, conforme definido em sua data de
contratação.
Para as demais rubricas, o valor contábil dos instrumentos financeiros é uma aproximação
razoável do valor justo. Logo, a Empresa optou por divulgá-los com valores equivalentes ao
valor contabilizado.
14.1.2 Hierarquia do valor justo
A tabela abaixo apresenta os instrumentos financeiros registrados a valor justo, conforme
método de mensuração:
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2019

2018

Mensuração

Valor
justo

Nivel 1

Nivel 2

Mensuração

Valor
Nivel 3

justo

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

ATIVO
Investimentos de curto prazo

-

-

-

-

1.432

-

1.432

-

Total - Ativo

-

-

-

-

1.432

-

1.432

-

A mensuração dos instrumentos financeiros está agrupada em níveis de 1 a 3, com base no grau
em que seu valor justo é cotado:
Nível 1 – preços cotados nos mercados ativos para ativos e passivos idênticos;
Nível 2 – outras técnicas para as quais todos os dados que tenham efeito significativo sobre o
valor justo registrado sejam observáveis, direta ou indiretamente; e
Nível 3 – técnicas que usam dados que tenham efeito significativo no valor justo registrado que
não sejam baseados em dados observáveis no mercado.
Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018, não houve transferência decorrente
de avaliação de valor justo entre os níveis 1 e 2.
14.2

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)

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

(a.1) Risco de crédito
Consiste no risco da 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 são aprovadas mediante análise de crédito e os maiores clientes são acompanhados
periodicamente.
Caixa e equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo
Risco associado às aplicações financeiras depositadas em instituições financeiras que estão
suscetíveis às ações do mercado e ao risco a ele associado, principalmente à falta de garantias
para os valores aplicados, podendo ocorrer perda destes valores.
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.
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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 ao estabelecido (AA-), em escala nacional em moeda local, não poderão fazer
parte da carteira de investimentos.
Quanto aos valores de exposição máxima por instituições financeiras, vale o mais restritivo dos
seguintes critérios definidos pela Empresa: (i) Critério de Caixa: Aplicações de no máximo 20%
(Patrimônio Líquido (PL) da instituição financeira inferior a R$6.000.000) até 25% (PL superior
a R$6.000.000) do total da carteira por instituição financeira. (ii) Critério de Patrimônio Líquido
da Empresa: Aplicações de no máximo 20% de seu PL por instituição financeira; e (iii) Critério
de PL da instituição financeira recebedora de recursos: Cada instituição financeira poderá
receber recursos de no máximo 3% (PL inferior a R$6.000.000) até 5% (PL superior a
R$6.000.000) de seu PL. Vale o mais restritivo dos critérios i, ii e iii.
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
Caixa e equivalentes de caixa

478

Contas a receber de clientes

136

Total da exposição

614

(a.2) Risco de liquidez
O risco de liquidez acontece com a dificuldade de cumprir com obrigações contratadas em datas
previstas.
O controle de liquidez e do fluxo de caixa da Empresa é monitorado diariamente pelas áreas de
gestão da Empresa, de modo a garantir que a geração operacional de caixa e a captação prévia
de recursos, quando necessária, sejam suficientes para a manutenção do seu cronograma de
compromissos, não gerando riscos de liquidez para a Empresa.
(b)

Outros riscos considerados relevantes

(b.1) Risco de alterações na legislação tributária do Brasil
O Governo Federal poderá implementar alterações no regime fiscal que afetam a Empresa.
Estas alterações podem incluir desde mudanças nas alíquotas até a cobrança de tributos
temporários ou permanentes, cuja arrecadação seja associada a determinados propósitos
governamentais específicos. Uma vez que algumas dessas medidas resultem em aumento da
carga tributária, poderão influenciar a lucratividade e o resultado financeiro da Empresa.
Somente a partir da divulgação do eventual ajuste fiscal é que a Empresa terá condições de
avaliar eventuais impactos em seu negócio, inclusive no que se refere à manutenção de seus
preços, seus fluxos de caixa projetados ou sua lucratividade.
16

EVENTOS SUBSEQUENTES
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.
No exercício findo em 31 de dezembro de 2019, a crise provocada pela pandemia ainda não
existia e desta forma, não causou impacto nos resultados financeiros e nas operações da
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Empresa, uma vez que a extensão do impacto econômico da pandemia começou a se
materializar em nossos mercados na segunda quinzena de março de 2020. Mesmo com a
severidade da crise, não houve ainda nenhum evento que tenha impactado os negócios da
Empresa.
O COVID-19 pode ter o efeito de aumentar riscos e incertezas aos quais a Empresa está exposta,
como risco de crédito, liquidez, com impacto em nosso nível de endividamento, potenciais
inadimplências, nossa necessidade de gerar fluxos de caixa suficientes e nossa capacidade de
levantar capital suficiente para financiar projetos de desenvolvimento.
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. A maioria de nosso pessoal administrativo e de gestão é capaz de trabalhar
remotamente e não tivemos problemas significativos que afetam nossas operações ou a
capacidade de manter controles internos eficazes e produzir informações financeiras
confiáveis.
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