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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos Administradores e Quotistas da
AES Florestal Ltda.
São Paulo - SP

Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da AES Florestal Ltda. (“Empresa”), que compreendem
o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado,
dos resultados 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 Florestal 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, 14 de dezembro de 2020
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S. CRC2SP034519/O-6

Adilvo França Junior
Contador CRC- 1B
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AES FLORESTAL LTDA.
BALANÇOS PATRIMONIAIS
31 de dezembro de 2019 e 2018
(Valores expressos em milhares de reais – R$)
ATIVO CIRCULANTE

Notas

2019

2018

PASSIVO CIRCULANTE

Caixa e equivalentes de caixa

4

49

3

Investimentos de curto prazo

4

926

972

54

46

1.029

1.021

Tributos e contribuições sociais compensáveis
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE

Notas

2019

2018

Fornecedores

5

Tributos e contribuições sociais

-

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE

1

5

1

PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Provisões para processos judiciais

5

TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ATIVO NÃO CIRCULANTE
Cauções e depósitos vinculados
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE
TOTAL DO ATIVO

Capital social subscrito e integralizado
5

16

13

16

13

8
7.035

7.035

16

12

Prejuízos acumulados

(6.011)

(6.016)

16

12

TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO

1.024

1.019

1.045

1.033

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

1.045

1.033

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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AES FLORESTAL LTDA.
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Valores expressos em milhares de reais – R$, exceto lucro por quota)

Notas

2019

2018

DESPESAS OPERACIONAIS
Serviços de terceiros

(46)

Outras despesas operacionais

-

(1)

TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS

(46)

(6)

RESULTADO BRUTO

(46)

(6)

Receitas financeiras

53

54

Despesas financeiras

(1)

(5)

RESULTADO FINANCEIRO

TOTAL DO RESULTADO FINANCEIRO

8

53

6

47

RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO
Imposto de renda
Contribuição social
TOTAL DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO

(1)

(5)

(1)

(8)

9

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

Lucro por quota

(1)

52

(3)

5

39

0,0007

0,0055

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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AES FLORESTAL 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

5

39

TOTAL DOS RESULTADOS ABRANGENTES DO EXERCÍCIO, LÍQUIDO DE IMPOSTOS

5

39

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

5

AES FLORESTAL LTDA.
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Valores expressos em milhares de reais – R$)
Lucros
Descrição

Notas

Capital social

Total do patrimônio

(Prejuízos)

líquido

acumulados
Saldos em 31 de dezembro de 2017

7.035

Lucro líquido do exercício

-

Saldos em 31 de dezembro de 2018

7.035

Lucro líquido do exercício
Saldos em 31 de dezembro de 2019

(6.055)
39
(6.016)

7

7.035

5
(6.011)

980
39
1.019
5
1.024

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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AES FLORESTAL 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 do exercício

5

39

(53)

(55)

Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício com o caixa das atividades operacionais:
Receita de aplicação financeira em investimentos de curto prazo
Atualização monetária

(3)

Atualização da provisão para processos judiciais

1

(1)
-

Provisão/Reversão para processos judiciais

2

3

Variação dos ativos e passivos operacionais

5

11

(43)

(3)

Pagamentos de imposto de renda e contribuição social

(5)

(31)

Restituição de imposto de renda e contribuição social

6

-

Juros resgatados de investimentos de curto prazo

8

145

Caixa líquido gerado nas atividades operacionais

(34)

111

-

(930)

Atividades de investimentos:
Aplicações em investimento de curto prazo
Resgate de investimento de curto prazo

83

Cauções e depósitos vinculados

(3)

810
(3)

Caixa líquido usado nas atividades de investimentos

80

(123)

Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa

46

(12)

3

15

49

3

Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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AES FLORESTAL LTDA.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
31 de dezembro de 2019 e 2018
(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)

1.

Informações gerais
A AES Florestal Ltda. (“AES Florestal” ou “Empresa”) é uma sociedade por quotas de
responsabilidade limitada, constituída em 14 de junho de 1999, controlada diretamente pela
AES Brasil Ltda. (conforme nota explicativa nº 07) e indiretamente pela The AES Corporation
(“AES Corp.”), tendo como objeto social a exploração, produção, preservação, fabricação,
compra e venda no mercado interno e externo de postes de iluminação elétrica e/ou
produtos derivados da madeira, o cultivo de eucaliptos para utilização em tal fabricação e
outros produtos oriundos da exploração da madeira em geral e seus assemelhados (mel,
carvão) e a participação no capital social de outras sociedades.
A sede da Empresa está localizada na Rodovia SP 294 – Comandante João Ribeiro de Barros,
km 348, Distrito industrial Claudio Guedes Misquiati, sala 03, na cidade de Bauru, Estado de
São Paulo, Brasil.
Plano operacional para continuidade dos negócios da Empresa
Em 31 de dezembro de 2019, a Empresa não possuía qualquer tipo de operação. A
Administração da Empresa entende que não há riscos que possam afetar a continuidade. A
Empresa possui uma política de gerenciamento de caixa, incluindo determinação de saldo
mínimo de caixa, de forma a assegurar a disponibilidade de recursos financeiros.
A Administração, tendo por base projeções de fluxo de caixa dos próximos doze meses e
considerando o baixo nível de compromissos de curto prazo previstos e seu nível atual de
disponibilidades, entende que não haverá insuficiência de caixa no curto prazo.

2.

Base de preparação e apresentação das informações
Em 16 de dezembro de 2020, a Administração da Empresa autorizou a conclusão das
demonstrações contábeis individuais, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro
de 2019, submetendo-as nesta data à aprovação das sócias.

2.1

Declaração de conformidade
As demonstrações contábeis individuais da Empresa foram elaboradas e estão apresentadas,
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem os
Pronunciamentos, Interpretações e Orientações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).
A Empresa considerou as orientações contidas na Orientação Técnica OCPC 07 na elaboração
das suas demonstrações contábeis individuais. Desta forma, as informações relevantes
próprias das demonstrações contábeis individuais estão evidenciadas nas notas explicativas
e correspondem às utilizadas pela Administração da Empresa na sua gestão.

2.2

Base de preparação e apresentação
Estas demonstrações contábeis individuais foram preparadas com base no pressuposto de
continuidade. Como forma de mitigar seu risco de liquidez, a Empresa possui uma política
de gerenciamento de caixa, incluindo determinação de saldo mínimo de caixa, de forma a
assegurar a disponibilidade de recursos financeiros.

2.3

Moeda funcional e de apresentação
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AES FLORESTAL LTDA.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
31 de dezembro de 2019 e 2018
(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)

As demonstrações contábeis individuais 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 aplicadas na preparação destas demonstrações contábeis
individuais estão definidas abaixo. Estas políticas foram aplicadas de modo consistente em
todos os exercícios apresentados.

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.
Não houve impacto nas demonstrações contábeis individuais na adoção desta norma, visto
que a Empresa não possue contratos de arrendamento em 31 de dezembro de 2019.
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
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AES FLORESTAL LTDA.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
31 de dezembro de 2019 e 2018
(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)
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:
•
•
•
•

4.

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.

Caixa e equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo
2019

2018

Caixa e equivalentes de caixa
Numerário disponível

49

3

49

3

2019

2018

Investimentos de curto prazo
Certificado de depósito bancário (i)

(i)

5.

926

972

926

972

Os investimentos de curto prazo, constituídos basicamente por certificados de depósitos
bancários (CDBs), foram remunerados em média, a 83% do Certificado de Depósito
Interbancário – CDI no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 (83% para o exercício findo
em 31 de dezembro de 2018).
Provisão para processos judiciais

5.1 Processos com probabilidade de perda classificada como provável
As provisões para processos judiciais e os respectivos cauções e depósitos vinculados, estão
compostos da seguinte forma:
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AES FLORESTAL LTDA.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
31 de dezembro de 2019 e 2018
(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)
Passivo (Não Circulante)

Ativo (Não Circulante)

Provisões para processos judiciais

Cauções e depósitos vinculados

2019

2018

2019

2018

Processo fiscal (a)

16

13

16

12

Total

16

13

16

12

A Administração da Empresa, com base na opinião dos seus assessores legais e outras
evidências, faz análise periódica dos principais assuntos que podem representar riscos e
consequente determinação da necessidade de provisão, objetivando a cobertura desses
riscos. As provisões para processos judiciais foram constituídas com base em avaliação dos
riscos de perdas em processos que a Empresa é parte, cuja probabilidade de perda é
considerada provável.
(a)

Processos fiscais – PIS/COFINS sobre receitas financeiras: A Empresa discute judicialmente
os efeitos do Decreto 8.426/15 que trata da tributação de PIS/COFINS sobre receitas
financeiras a partir de 1º de julho de 2015, e até que seja proferida decisão de mérito sobre
a ação. Em 1º de agosto de 2015, a Empresa obteve liminar suspendendo os pagamentos de
PIS/COFINS relacionados ao referido Decreto. Por se tratar de obrigação legal, foi constituída
provisão relativa a estes valores. Em 11 de abril de 2016, foi proferida sentença desfavorável
aos interesses da empresa e, consequentemente, revogando a medida liminar anteriormente
concedida. Diante disto, a Empresa depositou judicialmente os valores em discussão,
retroagindo a agosto de 2015, bem como passou a efetuar os depósitos mensais de PIS e
COFINS. Além disso, foi interposto recurso de apelação pela Empresa. Em abril de 2017, foi
proferida decisão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Empresa.
Em decorrência, foram interpostos os recursos especial e extraordinário, os quais encontramse pendentes de julgamento. Enquanto não há decisão autorizando a não aplicação das novas
regras do decreto, a Empresa vem efetuando depósitos judiciais nos montantes
correspondentes aos tributos incidentes sobre as receitas financeiras. A Administração da
Empresa, com base na opinião de seus assessores jurídicos, estima que este processo será
concluído até 2021.
As movimentações das provisões para processos judiciais foi como segue:
31.12.2017
Processo fiscal
Total
Circulante

Ingressos

Atualizações

31.12.2018

9

3

1

13

9

3

1

13

-

-

Não circulante

9

13

Total geral

9

13

31.12.2018
Processo fiscal
Total
Circulante

Ingressos

Atualizações

31.12.2019

13

2

1

16

13

2

1

16

-

-

Não circulante

13

16

Total geral

13

16
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AES FLORESTAL LTDA.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
31 de dezembro de 2019 e 2018
(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)
5.2

Processos com probabilidade de perda classificada como possível
A Empresa apresenta a seguir a contingência passiva relativa a ações ambientais, cuja
probabilidade de perda foi classificada como possível pela Administração. A avaliação dessa
probabilidade está embasada em relatórios preparados por consultores jurídicos da Empresa.
Ações ambientais
A Empresa e a AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S.A. - AES Sul(*), estão envolvidas em
um único caso relativo a passivos ambientais, localizado em uma Unidade de Tratamento de
Madeira (UTM) recebida pela Empresa em novembro de 1997, após o processo de privatização
da Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE, e que foi operada pela AES até dezembro
de 2005. Em fevereiro de 2006, em virtude de problemas no processo de privatização a
Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE retomou a posse do ativo.
Durante o período em que esteve na posse da Unidade de Tratamento de Madeira (UTM) de
Barreto, no município de Triunfo - RS, a Empresa identificou a existência de passivo
ambiental na área da Fábrica, relativo à época em que a Companhia Estadual de Energia
Elétrica - CEEE havia operado a UTM, decorrente de produtos químicos usados no processo
produtivo. A Empresa comunicou os fatos às autoridades competentes (Ministério Público
Estadual e Órgão Ambiental Estadual (FEPAM - Fundação Estadual de Proteção Ambiental
Henrique Luiz Roessler).
Após a comunicação da existência do passivo, o Ministério Público Estadual instaurou um
Inquérito Civil nº 24/2005, que instruiu Ação Civil Pública ajuizada em 13/03/2008 em face
da Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE, Companhia Estadual de Distribuição de
Energia Elétrica - CEEE-D, a Empresa e a AES Sul(*) (empresas que operaram a Fábrica até a
descoberta do passivo ambiental).
Antes do ajuizamento da Ação Civil Pública pelo Ministério Público foi contratada uma
empresa de consultoria ambiental para dar continuidade aos estudos ambientais,
estruturando todos os documentos e avaliações ambientais que foram desenvolvidos.
Adicionalmente ao estudo técnico, o trabalho da empresa de consultoria envolveu a
realização dos planos de contenção da contaminação através da remoção dos focos ativos de
contaminação. Estes planos são compostos por atividades técnicas a serem desenvolvidas e
cronograma físico-financeiro. O valor estimado para a realização do plano de contenção da
contaminação, previsto no relatório técnico foi de R$29.380.
Em outubro de 2011, foi deferida medida liminar exclusivamente contra a Companhia
Estadual de Energia Elétrica - CEEE determinando a contenção e remoção dos focos de
contaminação. Em 18 de outubro de 2012, mediante inspeção na área pelo perito designado
pelo Juiz, acompanhado do assistente técnico da AES Sul(*) e de seus assessores jurídicos, foi
possível constatar que a empresa contratada pela Companhia Estadual de Energia Elétrica CEEE iniciou efetivamente os trabalhos de contenção e remoção do passivo ambiental. Diante
deste fato, os assessores jurídicos da AES Sul (*) emitiram parecer legal entendendo pela
probabilidade de perda possível do caso. Desta forma, a provisão no valor de R$ 7.346, antes
constituída foi revertida no exercício findo em 31 de dezembro de 2012.
Estima-se, com base nos documentos analisados pelos técnicos da Empresa, que o custo da
contenção e remoção do passivo ambiental realizado pela Companhia Estadual de Energia
Elétrica - CEEE, foi de R$ 60.000. Portanto, o risco total envolvido para as empresas da AES
envolvidas no caso é de R$ 60.000, sendo cabíveis 50% deste valor para a AES Sul (*) e 50% para
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a AES Florestal. Os trabalhos foram encerrados pela Companhia Estadual de Energia Elétrica
- CEEE em maio de 2014.
Em 31 de dezembro de 2019, a ação encontra-se em fase de instrução, aguardando a
conclusão da perícia judicial.
(*)

6.

Em 31 de outubro de 2016, foi concluída a venda da AES Sul (atualmente RGE Sul
Distribuidora de Energia S.A.) para a CPFL Jaguariúna S.A. De acordo com o contrato de
compra e venda executado, a AES Guaíba II Empreendimentos Ltda. assumirá eventual
quota de responsabilidade da AES Sul em relação a este litígio.

Partes relacionadas
Remuneração da alta administração
Considerando que a Empresa é uma sociedade não operacional, as atividades desenvolvidas
por seus administradores não são remuneradas pela Empresa. Os administradores são
remunerados em suas respectivas empresas do Grupo AES Brasil.

7.

Patrimônio Líquido
Capital Social
Em 31 de dezembro de 2019, o capital social integralizado da Empresa é de R$7.035 (R$7.035
em 31 de dezembro de 2018), o qual está representado por 7.035.414 quotas (7.035.414 em
31 de dezembro de 2018), todas nominativas escriturais no valor nominal de R$1,00 cada
uma.
A seguir está apresentada a composição do capital social em 31 de dezembro de 2019 e 2018:
2019
Quantidade

2018
%

Quantidade

%

Quotistas
AES Brasil Ltda.
AES Brazil International Holdings Ltd.
Total das quotas

7.035.413
1
7.035.414

100,0
100,0

7.035.413
1
7.035.414

100,0
100,0

Destinação do resultado
Os lucros líquidos de R$5 e R$39, apurados nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019
e 2018, respectivamente, foram destinados à absorção de prejuízos acumulados de exercícios
anteriores, de forma que, em 31 de dezembro de 2019, a Empresa passa a registrar o prejuízo
acumulado de R$6.011.
8.

Resultado Financeiro
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2019

2018

Receitas financeiras
Renda de aplicações financeiras
Atualização monetária dos depósitos judiciais

53

55

1

1

Atualização monetária - créditos tributários
(-) PIS/COFINS sobre receita financeira

2
(3)

1
(3)

Total

53

54

Despesas financeiras

9.

Atualização monetária de processo judicial (5.1)

(1)

(1)

Total

(1)

(1)

Resultado financeiro

52

53

Imposto de renda e contribuição social
Conciliação da despesa de imposto de renda e contribuição social

2019
IRPJ

2018
CSLL

IRPJ

CSLL

Composição dos tributos no resultado:
Na rubrica de tributos:
Correntes
Total

1

-

5

3

1

-

5

3

47

47

Demonstração do cálculo dos tributos:
Resultado antes dos tributos

6

6

Adições (exclusões):
Provisão para processo fiscal

2

2

3

3

Prejuizo fiscal /Base de cálculo negativa

8

8

50

50

Base de cálculo
(-) Compensação do Prejuízo Fiscal/Base Negativa

8

8

50

50

(2)

(2)

(15)

(15)

Base de cálculo

6

6

35

35

Alíquota nominal

15%

9%

15%

9%

1

-

5

3

Total tributos no resultado

A Empresa não registra impostos diferidos sobre prejuízos fiscais, base negativa de
contribuição social e diferenças temporárias, enquanto suas operações não apresentarem
expectativa de base tributável de resultado. Em 31 de dezembro de 2019, a Empresa acumula
prejuízos fiscais, bases negativas de contribuição social e diferenças temporárias, conforme
segue:

2019

2018

Prejuízo fiscal

(13.129)

(13.127)

Base de cálculo negativa

(13.129)

(13.127)

(15)

(11)

Diferenças temporárias

14

AES FLORESTAL LTDA.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
31 de dezembro de 2019 e 2018
(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)

10. Seguros
Em 31 de dezembro de 2019, a cobertura de seguros estabelecida pela Administração da
Empresa, para cobrir eventuais sinistros e responsabilidade civil, é resumida como segue:

Período de vigência
Risco
Responsabilidade de Executivos

de

até

01/04/2019

01/04/2020

Importância segurada
10.000

A AES Brasil Ltda. possui o Seguro D&O – Responsabilidade Civil de Administradores e
Diretores, com limite máximo de indenização de R$ 10 milhões que garante cobertura para os
executivos da AES Brasil Ltda e AES Florestal.
11. Instrumentos financeiros e gestão de riscos
11.1 Instrumentos financeiros
11.1.1 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

ATIVO (Circulante e não circulante)

2018

Mensuração do

Valor

Valor

Valor

Valor

valor justo

Contábil

Justo

Contábil

Justo

Categoria

Notas

Caixa e equivamente de caixa

4

Investimentos de curto prazo

4

Cauções e depósitos vinculados

5

Total

Nível 2

49

49

3

3

926

926

972

972

16

16

12

12

991

991

987

987

Custo amortizado
Valor justo por meio do resultado
Custo amortizado

A rubrica investimentos de curto prazo é composta basicamente por certificado de depósito
bancário, o qual é marcado 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.
11.3 Gerenciamento de riscos
A Empresa está exposta principalmente a risco de crédito, risco de mercado e risco de
liquidez. 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. Os principais fatores de riscos estão descritos a seguir:
(a)

Riscos resultantes de instrumentos financeiros
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A Empresa possui exposição para os seguintes riscos resultantes de instrumentos financeiros:
(a.1) Risco de crédito
Consiste no risco de a Empresa incorrer em perdas devido à uma contraparte do instrumento
financeiro não cumprir com suas obrigações contratuais. O risco é basicamente proveniente
de investimentos de curto prazo.
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 os respectivos
ratings nas 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 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 em 31 de dezembro de 2019 é a seguinte:
2019
Caixa e equivalentes de caixa

49

Aplicação financeira (Investimentos de curto prazo)

926

Total da exposição

975

(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.
Conforme mencionado anteriormente, a Empresa atualmente não possui fonte de
recebimento de caixa por não apresentar operações. Como forma de mitigar seu risco de
liquidez, a Empresa possui uma política de gerenciamento de caixa, incluindo determinação
de saldo mínimo de caixa, de forma a assegurar a disponibilidade de recursos financeiros.
Caso seja identificada necessidade de caixa no futuro, a Empresa dependerá de aporte de
recursos por parte de suas sócias.
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12. 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 a
condição financeira e fluxo de caixa da Empresa. 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, mesmo com a severidade
da crise, não houve ainda nenhum evento que tenha impactado os resultados financeiros 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, taxa de juros e a capacidade de geração de fluxos
de caixa suficiente.
À medida que a pandemia do COVID-19 avança, a Administração 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, foi criado um
Comitê de Gestão de Riscos e Crise, liderado pela Diretoria de Tesouraria e Riscos.
Nesse sentido, a Empresa continua a revisar e modificar nossos planos à medida que as
condições mudam. Apesar dos esforços para gerenciamento e remediação dos impactos para
a Empresa, o impacto final também depende de fatores além do nosso conhecimento e
controle, incluindo a duração e a gravidade desta pandemia, bem como ações de terceiros
para conter sua disseminação e mitigar seus efeitos na saúde pública.
A Empresa continua respondendo 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 afetem nossas
atividades ou a capacidade de manter controles internos eficazes e produzir informações
financeiras confiáveis.
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