Guaimbê V Parque Solar S.A.
Demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2018, 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 Acionistas e Administradores da
Guaimbê V Parque Solar S/A
Barueri - SP
Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da Guaimbê V Parque Solar S/A (“Companhia”), que
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 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, Guaimbê V Parque Solar S.A. em 31 de
dezembro de 2018, 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.
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 Companhia, 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.
Outros assuntos
Auditoria dos valores correspondentes
As demonstrações contábeis da Companhia para o exercício findo em 31 de dezembro de 2017 foram
examinadas por outro auditor independente que emitiu relatório em 29 de agosto de 2018 com opinião
sem modificação sobre essas demonstrações financeiras.
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 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 Companhia 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 Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma
alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia 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.
 Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas, não, com o objetivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia.
 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração.
Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional
e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza
relevante em relação a eventos
ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade
operacional da Companhia. 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 Companhia 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 junho de 2019
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP034519/O-6

Marcos Antonio Quintanilha
Contador CRC – 1SP132776/O-3
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GUAIMBÊ V PARQUE SOLAR S.A.
BALANÇOS PATRIMONIAS
31 de dezembro de 2018 e 2017
(Valores expressos em milhares de reais – R$)
Notas

2018

2017

ATIVO CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa

4

7.799

117

Investimentos de curto pazo

4

2.250

-

Contas a receber de clientes

5

2.105

-

131

-

Tributos compensáveis
Outros créditos
TOTAL ATIVO CIRCULANTE

54

9

12.339

126

ATIVO NÃO CIRCULANTE
Tributos e contribuições sociais diferidos
Conta de ressarcimento
Imobilizado, líquido

10
6

Intangível, líquido
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE

TOTAL DO ATIVO

106
77

108.904

64.405

42

1.719

109.023

66.230

121.362

66.356

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
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GUAIMBÊ V PARQUE SOLAR S.A.
BALANÇOS PATRIMONIAS
31 de dezembro de 2018 e 2017
(Valores expressos em milhares de reais – R$)

Notas

2018

2017

PASSIVO CIRCULANTE
Fornecedores

7

8.406

17.352

Empréstimos, financiamentos e debêntures

8

-

40.726

Partes relacionadas

9

-

5.246

Tributos a pagar
Conta de ressarcimento
Adiantamento para futuro aumento de capital

32
10
9

Outras obrigações
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

810
-

1
97

66

131

9.314

63.553

113.397

3.009

12

Capital social subscrito e integralizado
Prejuízos acumulados
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

(1.349)

(206)

112.048

2.803

121.362

66.356

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
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GUAIMBÊ V PARQUE SOLAR S.A
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Valores expressos em milhares de reais – R$)
Notas
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

13

2018

2017

9.408

-

(162)

-

69

-

(212)

-

CUSTOS OPERACIONAIS
Custos com energia elétrica
Encargos do uso do sistema de transmissão e conexão
Outros encargos
Custos de operação
Serviços de terceiros
Material
Manutenção equipamentos de geração
Depreciação e amortização

6

(13)

-

(107)

-

(3.918)

-

Aluguéis e Arrendamentos

(155)

-

Outras despesas operacionais

(667)

(303)

(5.165)

(303)

4.243

(303)

TOTAL DOS CUSTOS OPERACIONAIS
LUCRO (PREJUÍZO) BRUTO
RESULTADO FINANCEIRO
Receitas financeiras

133

-

(5.413)

(9)

(5.280)

(9)

(1.037)

(312)

Contribuição social diferida

(27)

27

Imposto de renda diferido

(79)

79

(106)

106

(1.143)

(206)

Despesas financeiras
TOTAL DO RESULTADO FINANCEIRO

14

RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO

TOTAL DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO

15

PREJUÍZO LÍQUIDO DO EX ERCÍCIO

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
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GUAIMBÊ V PARQUE SOLAR S.A
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Valores expressos em milhares de reais – R$)

2018
Prejuízo líquido do exercício
TOTAL DE RESULTADOS ABRANGENTES DO EX ERCÍCIO, LÍQUIDO DE IMPOSTOS

2017

(1.143)

(206)

(1.143)

(206)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
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GUAIMBÊ V PARQUE SOLAR S.A
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Valores expressos em milhares de reais – R$)
2018

2017

Atividades operacionais:
Prejuízo líquido do exercício

(1.143)

(206)

Ajustes para conciliar o prejuízo líquido do exercício com o caixa das atividades operacionais:
Depreciação e amortização

3.918

-

Juros sobre financiamentos e debêntures

4.058

-

Juros sobre aplicações financeiras e cauções
Impostos diferidos
Baixa de ativo aintangível

(140)
106

(106)

1.677

-

(2.105)

-

(131)

-

Redução (aumento) dos ativos:
Contas a receber de clientes
Tributos compensáveis
Outros créditos

(45)

(9)

Aumento (redução) dos passivos:
Fornecedores

(8.946)

-

Tributos a pagar

160

Conta de ressarcimento

733

-

Outras obrigações

(65)

132

(1.923)

-

(189)

Pagamentos de imposto de renda e contribuição social

(129)

-

Pagamento de juros (encargos de dívidas) - líquido de juros capitalizados

(447)

-

Caixa líquido usado nas atividades operacionais

(2.499)

(189)

Atividades de investimentos:
Aplicações em investimentos de curto prazo

(2.110)

-

(48.417)

(11.238)

(50.527)

(11.238)

Ingressos de novos empréstimos e debêntures

64.000

10.447

Aumento de capital

11.954

1.024

Aquisição de imobilizado
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos
Atividades de financiamentos:

Adiantamento para futuro aumento de capital
Pagamento de empréstimos e debêntures (principal)
Pagamento de empréstimos (partes relacionadas)
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamentos
Aumento de caixa e equivalentes de caixa
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa

(10.000)
(5.246)

71
-

60.708

11.542

7.682

115

117

2

7.799

117

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
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GUAIMBÊ V PARQUE SOLAR S.A
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Valores expressos em milhares de reais – R$)

Descrição

Notas

Saldos em 31 de dezembro de 2016

acumulados

1.024

Prejuízo líquido do exercício
12

Aumento de capital

12

-

1.024

3.009

(206)

113.397

líquido

1.985

(206)

-

Total do
patrimônio

-

-

110.388

Prejuízo líquido do exercício
Saldos em 31 de dezembro de 2018

Prejuízos

1.985

Aumento de capital

Saldos em 31 de dezembro de 2017

Capital social

(1.143)
(1.349)

(206)
2.803
110.388
(1.143)
112.048

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
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GUAIMBÊ V PARQUE SOLAR S.A.
Notas explicativas às demonstrações contábeis
31 de dezembro de 2018 e 2017
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

1

INFORMAÇÕES GERAIS
A Guaimbê V Parque Solar S.A. (“Companhia”), com sede na Cidade de Guaimbê, estado de São
Paulo, na Estrada Vicinal Guaimbê/ Lins (GMB-010), Governador Mario Covas, Km 28 – s/nº Fazenda
Primavera – CEP 16.480-000, é uma sociedade por ações de capital fechado. 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 Companhia detém autorização outorgada pela ANEEL obtida após
6º Leilão de Energia de Reserva realizado em outubro de 2014, com energia contratada por 20
anos, capacidade instalada de 30 MW e garantia física de 5,9 MWm. A construção da planta foi
encerrada em abril de 2018.
Em 04 de setembro de 2018, a Companhia, que, anteriormente, era controlada diretamente pela
Cobra Brasil Serviços, Comunicações e Energia S.A., subsidiária brasileira do grupo espanhol ACS
Group, passou a ser controlada indiretamente pela AES Tietê Energia S.A. (“AES Tietê”) e pela The
AES Corporation (sediada nos Estados Unidos da América). A Companhia é controlada diretamente
pela Guaimbê Solar Holding S.A..
Da autorização
No dia 31 de outubro de 2014, a Companhia foi declarada vencedora do 6° Leilão para Contratação
de Energia de Reserva, promovido pela ANEEL (nº 08/2014-ANEEL).
Em julho 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$220,80/MWh (R$279,90 em 31 de dezembro de 2018) atualizados de acordo com o IPCA
do período.
O prazo da autorização de produção da Companhia, efetivado através das outorgas do Diário Oficial
da União, publicada em 15 de junho de 2015, pela portaria nº 257, é de 35 anos, com término em
15 de junho de 2050.
A Companhia firmou um compromisso irrevogável e irretratável de uso de direito de superfície,
assinado em 25 de abril de 2014, com prazo de 35 anos para instalação de sua usina fotovoltaica,
onde prevê um pagamento anual à título de uso exclusivo em relação à geração de energia
fotovoltaica no terreno de propriedade.
A comercialização de energia reserva regulado (CER) está contratada conforme abaixo:

Energia anual contratada (MWh)

Contrato

LER 2014

Compradora

CCEE

Prazo

Energia anual

Preço Médio

contratada MWh

atualizado MWh

51.684

279,90

Inicial

Final

out/17

set/37

Índice de

Mês de

correção

reajuste

IPCA

outubro
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GUAIMBÊ V PARQUE SOLAR S.A.
Notas explicativas às demonstrações contábeis
31 de dezembro de 2018 e 2017
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

2

BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Em 14 de junho de 2019, a Diretoria da Companhia autorizou a conclusão das demonstrações contábeis
referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, submetendo-as nesta data à aprovação do
Conselho de Administração.

2.1

Declaração de conformidade
As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as normas internacionais de
contabilidade (International Financial Reporting Standards – IFRS), emitidas pelo International
Accounting Standards Board – IASB, e as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os
pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs).
As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem os Pronunciamentos, Interpretações e
Orientações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, os quais foram aprovados
pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM e pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC.
As demonstrações contábeis da Companhia foram elaboradas de acordo com as políticas contábeis
adotadas no Brasil, compreendendo: a Lei das Sociedades por Ações, que incorporam os
dispositivos das leis 11.638/07 e 11.941/09; os pronunciamentos, as orientações e as
interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e aprovados pelo
Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”).
A Companhia considerou as orientações contidas na Orientação Técnica OCPC 07 na elaboração
das suas demonstrações contábeis. Desta forma, as informações relevantes próprias das
demonstrações contábeis estão evidenciadas nas notas explicativas e correspondem às utilizadas
pela Administração da Companhia na sua gestão.

2.2

Base de preparação e apresentação
Continuidade operacional
Em 31 de dezembro de 2018, com base nos fatos e circunstâncias existentes nesta data, a
Administração avaliou a capacidade da Companhia 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.

2.3

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 Companhia. A moeda funcional foi determinada em função do
ambiente econômico primário de suas operações.
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GUAIMBÊ V PARQUE SOLAR S.A.
Notas explicativas às demonstrações contábeis
31 de dezembro de 2018 e 2017
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

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

(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 classificados como 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.

(b)

Contas a receber de clientes
A Companhia 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)

Instrumentos financeiros
Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos quando a Companhia for parte das disposições
contratuais dos instrumentos.
Os ativos e passivos financeiros são inicialmente mensurados pelo valor justo. Os custos das
transações diretamente atribuíveis à aquisição ou emissão de ativos e passivos financeiros (exceto
por ativos e passivos financeiros reconhecidos ao valor justo no resultado) são acrescidos ou
deduzidos do valor justo dos ativos ou passivos financeiros, se aplicável, após o reconhecimento
inicial.

(d)

Passivos financeiros
São mensurados ao custo amortizado utilizando o método de juros efetivos.
A Companhia procedeu à avaliação do IFRS 9-CPC48 e concluiu que não há mudança de política
contábil pela adoção da norma.
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GUAIMBÊ V PARQUE SOLAR S.A.
Notas explicativas às demonstrações contábeis
31 de dezembro de 2018 e 2017
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

3.2

Imobilizado
Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de
depreciação acumulada e perdas para redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas,
quando necessário.
O custo dos ativos construídos pela própria entidade inclui o custo de materiais e mão de obra
direta, quaisquer outros custos para colocar o ativo no local e condição necessária para que esses
sejam capazes de operar da forma pretendida pela Administração.
A depreciação é calculada pelo método linear, por componente. O valor residual e vida útil dos
ativos e o método de depreciação são revisados no encerramento de cada exercício e ajustados de
forma prospectiva, quando for o caso.
A Companhia utiliza as taxas definidas pela ANEEL para depreciação dos itens do ativo imobilizado
por julgá-las adequadas e que refletem a vida útil desses bens. Entretanto, a Companhia revisa
anualmente a vida útil e o valor residual estimado dos bens do ativo imobilizado para avaliar sua
razoabilidade dos valores, pois a depreciação será limitada ao prazo de autorização, ou ao longo
da vida útil estimada dos ativos, dos dois o menor.
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 alguma
manutenção relevante é feita, o seu custo é reconhecido no valor contábil do imobilizado se os
critérios de reconhecimento forem satisfeitos. Todos os demais custos de reparos e manutenção
são reconhecidos na demonstração do resultado, quando incorridos.
A Companhia possui provisão para desmantelamento de ativos às quais referem-se aos custos e
despesas a serem incorridos, assim como a obrigação que a entidade deverá liquidar, no futuro,
para retirada de serviço dos seus ativos de longo prazo da Companhia. A mensuração inicial é
reconhecida como um passivo descontado a valor presente e, posteriormente, através do
acréscimo de despesas financeiras ao longo do tempo. O custo de desativação de ativos equivalente
ao passivo inicial é capitalizado como parte do valor contábil do ativo sendo depreciado durante
o período de vida útil do ativo.

3.3

Provisão para redução ao provável valor de realização dos ativos não circulantes ou de longa
duração (ativo imobilizado)
A Companhia 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.
No caso de existência de eventos ou mudanças que possam indicar deterioração no valor
recuperável, o cálculo do valor em uso é baseado no modelo de fluxo de caixa descontado. Os
fluxos de caixa derivam do orçamento de curto prazo e das projeções de longo prazo,
correspondentes ao período de concessão e não incluem atividades de reorganização com a as
quais Companhia ainda não tenham se comprometido ou investimentos futuros significativos que
melhorarão a base de ativos da unidade geradora de caixa objeto de teste. O valor recuperável é
sensível à taxa de desconto utilizada no método de fluxo de caixa descontado, bem como os
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recebimentos de caixa futuros esperados e à taxa de crescimento utilizada para fins de
extrapolação.
Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018, a Administração avaliou que não há qualquer
indicativo de que os valores contábeis se seus ativos não circulantes ou de longa duração, não
serão recuperados através de operações futuras.
3.4

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
Companhia inclui 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.

3.5

Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos

(a) Imposto de renda e contribuição social correntes
O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente são 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, e
consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a
30% do lucro real do exercício.
(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 revisão. A expectativa
de geração de lucros tributáveis futuros é determinada por estudo técnico aprovado pelos órgãos
de Administração da Companhia.
3.6

Reconhecimento da receita
A receita de venda inclui somente os ingressos de benefícios econômicos recebidos e a receber
pela Companhia. As quantias cobradas por conta de terceiros, tais como tributos sobre vendas não
são benefícios econômicos, portanto, não estão apresentadas nas Demonstrações do Resultado.
Uma receita não é reconhecida se houver incerteza significativa sobre a sua realização.
A Companhia procedeu à avaliação do IFRS 15-CPC47 e concluiu que não há mudança de política
contábil pela adoção da norma.
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(a)

Receita de suprimento de energia elétrica
A receita de venda de energia elétrica é reconhecida no resultado de acordo com as regras do
mercado de energia elétrica, as quais estabelecem a transferência dos riscos e benefícios sobre a
quantidade contratada de energia para o comprador. A apuração do volume de energia entregue
para o comprador ocorre em bases mensais, conforme as bases contratadas. A receita de
suprimentos de energia elétrica inclui também as transações no mercado de curto prazo. Os
contratos de energia estabelecem limites para os desvios positivos ou negativos com aplicação de
bônus ou penalidades. As especificidades do reconhecimento da receita e mais detalhes sobre os
critérios de ressarcimento estão descritos na nota explicativa nº 10.

(b)

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.

3.7

Contratos de arrendamento
A Companhia possui contratos de arrendamento mercantil classificados como operacionais. Os
pagamentos são reconhecidos como despesas na demonstração do resultado, de forma linear, ao
longo do prazo do arrendamento mercantil.

3.8

Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas
Na elaboração das demonstrações contábeis, a Companhia 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 Companhia adota premissas derivadas de sua experiência e outros fatores que
entende como razoáveis e relevantes nas circunstâncias. As premissas adotadas pela Companhia
são revisadas periodicamente no curso ordinário dos negócios.
As principais premissas e estimativas utilizadas na elaboração das demonstrações contábeis são
apresentadas a seguir:

(a)

Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa - PECLD
São constituídas com base na estimativa das prováveis perdas que possam ocorrer na cobrança dos
créditos, principalmente relacionados sobre venda de energia ocorridas no mercado de curto prazo
e bilaterais. O critério utilizado atualmente pela Companhia para constituir a perda estimada em
créditos de liquidação duvidosa é de análise individual de contas julgadas de difícil recebimento.

(b)

Vida útil dos bens do imobilizado
A Companhia utiliza as taxas definidas pela ANEEL para depreciação dos itens do ativo imobilizado
por julgá-las adequadas e que refletem a vida útil desses bens. Entretanto, a Companhia revisa
anualmente a vida útil e o valor residual estimado dos bens do ativo imobilizado para avaliar sua
razoabilidade.
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(c)

Provisão para processos judiciais e outros
De acordo com a nota explicativa nº 3.4, a Companhia reconhece provisão para processos judiciais
e outros com base na avaliação da probabilidade de perda. As estimativas e premissas utilizadas
no registro das provisões para processos judiciais e outros são revisadas, no mínimo,
trimestralmente.

(d)

Perda por redução ao valor recuperável de ativos não circulantes ou de longa duração
A Companhia 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 (nota
explicativa nº 3.3). 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.
O cálculo do valor em uso é baseado no modelo de fluxo de caixa descontado. Os fluxos de caixa
derivam do orçamento de curto prazo e das projeções de longo prazo, correspondentes ao período
de concessão e não incluem atividades de reorganização com as quais a Companhia ainda não
tenha se comprometido ou investimentos futuros significativos que melhorarão a base de ativos da
unidade geradora de caixa objeto de teste. O valor recuperável é sensível à taxa de desconto
utilizada no método de fluxo de caixa descontado, bem como os recebimentos de caixa futuros
esperados e à taxa de crescimento utilizada para fins de extrapolação.
Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018, a Administração avaliou que não há qualquer
indicativo de que os valores contábeis não serão recuperados através de operações futuras.

(e)

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. A
análise do valor justo de instrumentos financeiros e mais detalhes sobre como eles são calculados
estão descritos na nota explicativa nº 17.

(f)

Perdas estimadas para custos de desmantelamento
Perdas estimadas que se enquadram no reconhecimento dos custos de desmantelamento nos
passivos de caráter ambiental são estimados com base em estudos, que contemplam os riscos e
incertezas envolvidos, consideração dos acontecimentos futuros e a expectativa de dispêndio
necessário para liquidar a obrigação presente na data do balanço.

3.9

Novos pronunciamentos que entrarão em vigor em 01 de janeiro de 2019
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Dentre os novos pronunciamentos que entrarão em vigor em 01 de janeiro de 2019, a Companhia
somente espera impacto significativo na adoção do CPC 06 (R2) – Operações de arrendamento
mercantil, demonstrado abaixo:
IFRS 16 – Operações de Arrendamento Mercantil. Substitui o CPC 06 (R1)/IAS 17: 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.
Na adoção inicial deste pronunciamento, a Companhia optou por utilizar o método retrospectivo
modificado, sem reapresentar os valores comparativos para o ano anterior à primeira adoção. Para
implementação deste pronunciamento, ao longo do ano de 2018, a Companhia criou projeto
interno e demandou esforços para implementação de sistema de TI e novos controles internos.
Os contratos incluídos no escopo de reconhecimento e mensuração foram de aluguel de terrenos
totalizando 1 contrato. Para esse arrendamento, a Companhia passará a reconhecer o passivo dos
pagamentos futuros e o direito de uso do ativo arrendado para os contratos de arrendamento
mercantil. Adicionalmente, reconhecerá um custo de depreciação/amortização dos ativos de
direito de uso e despesa de juros sobre obrigações de arrendamento. Até 31 de dezembro de 2018,
os pagamentos eram reconhecidos como despesas na demonstração do resultado, de forma linear,
ao longo do prazo do arrendamento mercantil.
Para definição dos contratos a serem avaliados, a Companhia empregou os seguintes critérios: (i)
contratos de arrendamento com duração igual ou superior a 12 meses; (ii) contratos de
arrendamento de valor relevante.
Para determinação do valor justo de arrendamento, aplicou-se a uma taxa de desconto de 14,85%
a.a. aos pagamentos mínimos previstos, considerando-se o prazo de vigência do contrato de
arrendamento, da autorização ou da concessão, o que for menor.
Com base nas informações atualmente disponíveis, a Companhia espera reconhecer na mensuração
inicial do ativo de direito de uso e do passivo de arrendamento, consolidados, em 1º de janeiro de
2019, um montante de R$1.228.
As seguintes alterações de normas e interpretações não deverão ter um impacto significativo nas
demonstrações contábeis da Companhias.
- IFRIC 23/ICPC 22: Incerteza sobre Tratamentos de Tributos sobre o Lucro.
- IFRS 9: Alterações de Características de Pré-Pagamento com Remuneração Negativa.
- CPC 18(R2): Alterações de Investimento em Coligada, em Controlada e em Empreendimento
Controlado em Conjunto.
- CPC 33 / IAS 19: Alterações no Plano, Reduções ou Liquidação do Plano.
- Ciclo de melhorias anuais nas normas IFRS 2015-2017.
- Alterações nas referências à estrutura conceitual nas normas IFRS.
- IFRS 17 Contratos de Seguros.
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4

CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA E INVESTIMENTOS DE CURTO PRAZO
Caixa e equivalentes de caixa

2018

2017

Numerários disponíveis

7.799

117

Subtotal

7.799

117

Investimentos de curto prazo
CDB-DI
Subtotal
Total

2018

2017

2.250

-

2.250

-

10.049

117

O saldo de aplicação financeira em 31 de dezembro de 2018 está representado por operações com
CDB com liquidez diária e com rentabilidade média no exercício findo em 31 de dezembro de 2018
de 70,68% do Certificado de Depósito Interbancário – CDI.

5

CONTAS A RECEBER DE CLIENTES
2018
Mercado de curto prazo

2017
973

-

LER 2014 - CCEE

1.132

-

Total

2.105

-

Os Contratos de Energia de Reserva que operam o LER 2014, tem prazo médio de recebimento de
30 dias. As transações de energia no mercado de curto prazo 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 2018, a Companhia possui saldos pendentes de recebimentos,
principalmente devido à inadimplência do setor causada por liminares que impedem a liquidação
financeira de valores impactados pelo GSF. Em 31 de dezembro de 2018, o total de saldos
vincendos é de R$ 1.132 e o total de saldos vencidos há mais de 90 dias é de R$ 973.
Com base em uma avaliação das garantias e histórico de recebimentos, a Companhia 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 Companhia.
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6

IMOBILIZADO, LÍQUIDO

(a)

A composição do ativo imobilizado é a seguinte:
2018
Taxas médias anuais de
depreciação (%)

Custo

acumulada

Saldo líquido

Saldo líquido

Edificações, obras civis e benfeitorias

3,1%

4.673

(137)

4.536

Máquinas e equipamentos

3,5%

108.149

(3.781)

104.368

-

112.822

(3.918)

108.904

-

Imobilizado em serviço
Imobilizado em curso

-

Total Imobilizado

(b)

2017
Depreciação

-

112.822

-

-

(3.918)

64.405

108.904

64.405

Movimentação do ativo imobilizado
A movimentação do ativo imobilizado nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 é
como segue:
2017

Adições

Transferências

2018

Edificações, obras civis e benfeitorias

-

-

4.673

4.673

Máquinas e equipamentos

-

-

108.149

108.149

(112.822)

Em curso

64.405

48.417

Subtotal

64.405

48.417

Depreciação
Total líquido

64.405

-

(3.918)

112.822

-

44.499

-

(3.918)
108.904

A Companhia não identificou indícios de perda do valor recuperável de seus ativos imobilizados.
A ANEEL, em conformidade ao marco regulatório brasileiro, é responsável por estabelecer a vida
útil econômica dos ativos de geração do setor elétrico, com revisões periódicas nas estimativas.
As taxas estabelecidas pela Agência são reconhecidas como uma estimativa razoável da vida útil
dos ativos. Dessa forma, essas taxas foram utilizadas como base para depreciação do ativo
imobilizado.

7

FORNECEDORES
2018
Materiais e serviços
Partes relacionadas (nota nº 9)
Total

8

2017
8.406

17.196

-

156

8.406

17.352

EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBÊNTURES
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Empréstimos e financiamentos
Em 13 de julho de 2017, a Companhia assinou um contrato de Cédula de Crédito Bancário – Conta
Hot com o banco Itaú Unibanco S.A com um limite de crédito de R$10.000 com incidência de taxa
de juros ao mês de 100% da CETIP acrescido de 0,173% ao mês referente a Renovação automática
da Cédula de Crédito e teve como vencimento o dia 12 de julho de 2018.
Debêntures
A Companhia firmou, em 22 de setembro de 2017, um acordo de emissão de Debêntures privadas
e não conversíveis em ações com a AES Tietê Energia S.A., “AES”, no montante de R$94.000. Em
julho de 2018, a Companhia concluiu a emissão das debêntures. Em 04 de setembro de 2018, data
da aquisição da Companhia pela AES, o valor atualizado das debêntures era de R$ 98.337. Em
setembro de 2018, após a aquisição, houve capitalização dessas debêntures, no montante de R$
98.337 (R$ 94.000 de principal e R$ 4.337 de encargos financeiros).
A movimentação do saldo de empréstimos, financiamentos e debêntures é como segue:
Descrição

2017

Ingressos

Encargos

Capitalização

Pagamento de

Pagamento de

financeiros

(principal)

principal

juros

2018

Debêntures - 1ª Emissão

20.186

-

1.342

(21.528)

-

-

-

Debêntures - 2ª Emissão

10.093

-

583

(10.676)

-

-

-

Debêntures - 3ª Emissão

-

22.000

1.310

(23.310)

-

-

-

Debêntures - 4ª Emissão

-

42.000

823

(42.823)

-

-

-

10.447

-

-

(10.000)

(447)

-

(10.000)

(447)

-

Empréstimos e financiamentos (i)
Total

40.726

64.000

4.058

(98.337)

(i) No balanço de 31 de dezembro de 2017 o saldo de empréstimos e financiamentos no valor de
R$10.447 foi demonstrado na rubrica de “empréstimos e financiamentos”.

9

PARTES RELACIONADAS
Contas a pagar com partes relacionadas
2018

2017

Cobra Brasil Serviços, Comunicações e Energia S.A (III)

-

156

Cobra Brasil Serviços, Comunicações e Energia S.A (I)

-

5.246

Cobra Brasil Serviços, Comunicações e Energia S.A (II)

-

97

-

5.499

(I)

Em 30 de janeiro de 2018, a Companhia assinou um contrato de mútuo com a empresa
Cobra Brasil Serviços, Comunicações e Energia S.A com um limite de crédito no valor
máximo de R$100.000 sem incidência de taxa de juros. O contrato foi celebrado por prazo
determinado, vigente da data da sua assinatura até o dia 31 de dezembro de 2018.

(II)

Adiantamento para futuro aumento de Capital.

(III) Contrato de prestação de serviço de construção da usina fotovoltaica
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CONTA DE RESSARCIMENTO - CCEE
Conforme estabelecido nos Contratos de Energia de Reserva (LER 2014) celebrados entre a
Companhia 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.
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 em 31 de dezembro de 2018 e 2017.
ATIVO
2018
Circulante

2017
-

Não Circulante
Total

PASSIVO

77
-

2018

2017

-

810

-

-

-

-

810

-

A movimentação dos saldos de ressarcimentos é como segue:
2017

Provisão

Amortização

CCEE

-

77

-

77

Total ativo

-

77

-

77

2017

Provisão

CCEE

-

884

(74)

810

Total passivo

-

884

(74)

810

Amortização

2018

2018
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PROVISÕES PARA PROCESSOS JUDICIAIS E OUTROS
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017 não foi constituída provisão 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.

12

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social
Em 31 de dezembro de 2018, a Guaimbê Solar Holding S.A é a única acionista da Companhia, com
capital social subscrito e integralizado de R$ 113.397, representado por 113.397.305 ações
ordinárias, nominativas e sem valor nominal.
Em 31 de julho de 2018, foi aprovado em Assembléia Geral Extraordinária, o aumento de capital
de R$ 2.355, com a emissão de 2.355.209 novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal,
passando o capital social de R$ 3.009 para R$ 5.365.
Em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 28 de setembro de 2018, foi aprovado
aumento de capital no montante de R$ 98.337, com a capitalização das debêntures, sendo
R$94.000 de principal e R$4.337 de encargos financeiros, passando o capital social de R$ 5.365
para R$ 103.702, com a emissão de 98.337.140 novas ações ordinárias nominativas, sem valor
nominal.
Em 28 de dezembro de 2018, foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinária, o aumento do
capital social da Companhia no valor de R$9.696, com a emissão de 9.695.664 novas ações
ordinárias nominativas e sem valor nominal, passando o capital social de R$ 103.702 para R$
113.397.
Lucro (prejuízo) por ação
O prejuízo por ação básico é calculado por meio da divisão do prejuízo líquido do período atribuído
aos detentores de ações ordinárias da Companhia pela quantidade média ponderada de ações
ordinárias disponíveis durante o exercício. A Companhia não possui diluição de ações.
2018
Prejuízo líquido do exercício

(1.143)

2017
(206)

Prejuízo por ação básico:
Média ponderada das ações ordinárias disponíveis (em milhares)

29.401

3.009

Prejuízo por ação básico (em R$)

(0,039)

(0,068)

A Companhia não possui ações ordinárias potenciais com efeitos diluidores, e por este motivo o
lucro básico é igual ao diluído.
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RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia procedeu à avaliação do IFRS 15-CPC47 e não identificou
impactos relevantes em suas demonstrações contábeis, como resultado na aplicação deste
pronunciamento.
2018
Receita com energia elétrica faturada
Ressarcimento de energia
Receita operacional bruta

2017
11.190
(733)

10.457

-

(-) Pis e Cofins

(1.049)

-

Total

9.408

-

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 (“conta de ressarcimento”)
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 10.

14

RESULTADO FINANCEIRO
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2018

2017

Receitas financeiras
Renda de aplicações financeiras

140

Pis e Cofins sobre receita financeira

-

(7)

Total

-

133

-

Despesas financeiras
Encargos de dívidas

(4.058)

Juros capitalizados

-

871

Variação cambial - fornecedores

(1.092)

-

(79)

-

Seguros garantia

(640)

-

Outras

(415)

(9)

Total

(5.413)

(9)

Total líquido

(5.280)

(9)

Multas moratórias, compensatórias e sancionatórias

15

COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E A CONCILIAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA E
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
2018
IRPJ
a) Composição dos tributos no resultado:
Na rubrica de tributos:
Diferidos
Total
b) Demonstração do cálculo dos tributos:
Resultado antes dos tributos
Adições (exclusões):
Diferenças temporárias sem imposto diferido constituído
Total das adições (exclusões)
Resultado ajustado
Alíquota
IRPJ e CSLL correntes
IRPJ e CSLL diferidos
Total da despesa com IRPJ e CSLL
Alíquota efetiva

16

2017
CSLL

IRPJ

CSLL

(79)
(79)

(27)
(27)

79
79

27
27

(1.037)

(1.037)

(312)

(312)

368
368
(669)
25%
(79)
(79)

368
368
(669)
9%
(27)
(27)

(312)
25%
79
79

(312)
9%
27
27

-7,7%

-2,6%

25,5%

8,5%

INSTRUMENTOS FINANCEIROS E GERENCIAMENTO DE RISCOS

16.1 Valor justo e classificação dos instrumentos financeiros
Em 31 de dezembro de 2018 a Companhia procedeu à avaliação do IFRS 9-CPC48 e não identificou
impactos relevantes em suas demonstrações contábeis, como resultado na aplicação deste
pronunciamento.
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Os principais instrumentos financeiros, classificados de acordo com as práticas contábeis adotadas
pela Companhia são como segue:
2018

2017

Mensuração do
valor justo
ATIVO (circulante e não circulante)

Categoria

Valor contábil

Valor justo

Valor contábil

Valor justo

7.799

7.799

117

117

Custo amortizado

2.250

2.250

-

-

Valor justo por meio do resultado

2.105

2.105

-

-

Custo amortizado

12.154

12.154

8.406

Notas

Caixa e equivalentes de caixa

4

Investimentos de curto prazo

4

Contas a receber de clientes

5

Total

Nível 2

117

117

PASSIVO (circulante e não circulante)
Fornecedores

7

8.406

17.352

17.352

Custo amortizado

Empréstimos, financiamentos e debêntures

8

-

-

40.726

40.726

Custo amortizado

Partes relacionadas (I)

11

-

-

5.246

5.246

Custo amortizado

Partes relacionadas (II)

11

97

97

Custo amortizado

63.421

63.421

Total

8.406

8.406

O caixa e equivalentes de caixa estão classificados como 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.
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 Companhia e suas controladas optaram por divulgá-los com valores
equivalentes ao valor contabilizado.
16.2 Hierarquia do valor justo
A mensuração dos instrumentos financeiros, demonstrada na nota acima, 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 e 2017, não houve transferência
decorrente de avaliação de valor justo entre os níveis.
16.3 Gerenciamento de riscos
A Companhia 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 Companhia, podendo causar um efeito em suas operações,
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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 Companhia 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 Companhia, 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 Companhia está exposta, definir padrões a serem
seguidos pela Companhia no que tange Gestão de Riscos, supervisionar e controlar relatórios de
risco e definir gestores e responsáveis pelos riscos nas áreas de negócio.
Controles Internos
A área de Controles Internos tem como principal atribuição assessorar as áreas de negócio na
revisão de processos e implementação de controles para garantir exatidão das informações
financeiras e o cumprimento das leis, normas, regulamentos e/ou procedimentos internos.
Auditoria Interna
A Companhia 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 Companhia, o segundo avalia as demonstrações contábeis e
os controles associados e o terceiro os controles de segurança da informação, todos em
conformidade com a Lei norte-americana Sarbanes-Oxley, exigências da legislação brasileira,
normas regulatórias do setor elétrico e normas e procedimentos internos. Em caso de identificação
de pontos de melhoria, a Companhia 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 Companhia. 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 Companhia 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 Companhia, 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.
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(b)

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

(b.1) Risco de crédito
Consiste no risco de a Companhia 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 Companhia 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 Companhia utiliza a classificação das agências Fitch Ratings (Fitch), Moody’s ou Standard &
Poor’s (S&P) para identificar os bancos elegíveis de composição da carteira de investimentos.
Quaisquer instituições financeiras que apresentem, em pelo menos uma das agências de risco,
rating inferior ao estabelecido (AA-), em escala nacional em moeda local, não poderão fazer parte
da carteira de investimentos.
O valor contábil dos ativos financeiros representa a exposição máxima do crédito. A exposição
máxima ao risco do crédito na data base de 31 de dezembro de 2018 é a seguinte:

2018
Caixa e equivalentes de caixa

7.799

Investimentos de curto prazo

2.250

Contas a receber de clientes

2.105

Total

12.154

(b.2) Risco de liquidez
O risco de liquidez acontece com a dificuldade de cumprir com obrigações contratadas em datas
previstas.
A Companhia 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
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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 Companhia, bem como a operacionalização e controle destas posições.
Todos os vencimentos futuros referentes aos passivos financeiros da Companhia são menores que
três meses.
(c)

Outros riscos considerados relevantes

(c.1) Risco de regulação
As atividades da Companhia, assim como de seus concorrentes são regulamentadas e fiscalizadas
pela ANEEL. Qualquer alteração no ambiente regulatório poderá exercer impacto sobre suas
atividades.
(d)

Risco de mercado
A utilização de instrumentos financeiros, pela Companhia, tem como objetivo proteger seus ativos
e passivos, minimizando a exposição a riscos de mercado, principalmente no que diz respeito às
oscilações de taxas de juros, índices de preços e moedas. A Companhia não tem pactuado contratos
de derivativos para fazer hedge contra esses riscos, porém os mesmos são monitorados
periodicamente pela Administração. A Companhia também não prática aplicações de caráter
especulativo ou quaisquer outros ativos de riscos.

(d.1) Risco de inflação
Em caso de deflação, as concessionárias terão suas receitas reduzidas. Em caso de repentino
aumento da inflação, a Companhia poderia não ter as suas receitas ajustadas tempestivamente e,
com isso, incorrer em impactos nos resultados.
(d.2) Risco de captação
A Companhia poderá enfrentar dificuldades na captação de recursos com custos e prazos de
reembolso que sejam adequados ao seu perfil de geração de caixa e/ou suas obrigações de
reembolso de dívida.
(d.3) Instabilidade cambial
Eventuais medidas futuras do governo brasileiro, inclusive redução das taxas de juros, intervenção
no mercado de câmbio e ações para ajustar ou fixar o valor do Real poderão desencadear aumento
de inflação.
Em decorrência de diversas pressões, a moeda brasileira tem sofrido constantes variações com
relação ao dólar e outras moedas fortes ao longo das últimas quatro décadas. Durante todo esse
período, o governo brasileiro implementou diversos planos econômicos e utilizou diversas políticas
cambiais, incluindo desvalorizações repentinas, minidesvalorizações, sistemas de mercado de
câmbio flutuante, controles cambiais e mercado de câmbio duplo.
A desvalorização do Real em relação ao dólar pode criar pressão inflacionária adicional no Brasil e
acarretar aumentos das taxas de juros, podendo afetar de modo negativo a economia brasileira
como um todo, bem como afetar adversamente a Companhia.
(e)

Riscos operacionais
Os riscos operacionais são aqueles inerentes à própria execução do negócio da Companhia e podem
decorrer das decisões operacionais e de gestão da Companhia ou de fatores externos, tais como
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aqueles decorrentes de exigências legais e regulatórias e de padrões geralmente aceitos de
comportamento empresarial.
(e.1) Risco técnico
A infraestrutura da Companhia é dimensionada de acordo com orientações técnicas impostas por
normas locais e internacionais. Ainda assim, algum evento de caso fortuito ou força maior pode
causar impactos econômicos e financeiros maiores do que os previstos pelo projeto original. Nestes
casos, os custos necessários para a recolocação das instalações em condições de operação devem
ser suportados pela Companhia.
(e.2) Riscos regulatórios
A Companhia está sujeita à extensa legislação e regulação governamental emitida pelos seguintes
órgãos: Ministério de Minas e Energia - MME, ANEEL, ONS e Ministério do Meio Ambiente.
(e.3) Risco de seguros
A Companhia contrata seguros de risco operacional e de responsabilidade civil para sua usina
fotovoltáica. A Companhia adota os critérios de contratação dos seguros de risco operacional e
responsabilidade civil com o intuito de utilizar as melhores práticas adotadas por outras empresas
representativas do setor, que consistem em segurar os equipamentos mais relevantes e significativos
para a operação, mantendo-os com elevados níveis de segurança aos potenciais sinistros.
(f) Gerenciamento do capital
A política da Administração é manter uma sólida base de capital para manter a confiança do
investidor, do setor e do mercado, e manter o desenvolvimento futuro do negócio. A Administração
monitora os retornos sobre capital, que a Companhia define como resultados de atividades
operacionais divididos pelo patrimônio líquido total. A Administração também monitora o nível de
dividendos para acionistas ordinários.

17

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

18

2019

2020

2021

2022

2023

Após 2023

Total

Arrendamentos

174

174

174

174

174

4.542

5.412

Total

174

174

174

174

174

4.542

5.412

SEGUROS
A controladora indireta AES Tietê Energia S.A, contrata cobertura de seguros para todas as
empresas sob seu controle, incluindo a Companhia. Em 31 de dezembro de 2018, essa cobertura
consolidada de seguros, considerada suficiente pela Administração da Companhia para cobrir
eventuais sinistros e responsabilidade civil, é resumida como segue:
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Período de vigência
Risco

de

até

Importância segurada

Riscos operacionais

31/12/2018

31/12/2019

3.750.000

Seguro terrorismo

31/12/2018

31/12/2019

1.125.000

Responsabilidade civil geral

01/04/2018

01/04/2019

40.000

Riscos ambientais

01/04/2018

01/04/2019

10.000

Responsabilidade civil de administradores- D&O

01/04/2018

01/04/2019

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.
Em abril de 2019, as apólices de seguros de responsabilidade civil, riscos ambientais e
responsabilidade civil de administradores – D&O foram renovadas, com período de vigência de
01/04/2019 a 01/04/2020, com as mesmas importâncias seguradas.
O seguro terrorismo é complementar ao seguro de riscos operacionais e faz parte do programa de
proteção dos ativos do Grupo AES Brasil.
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