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Relatório dos auditores independentes sobre as
demonstrações financeiras
Aos Administradores e Acionistas da
Pedra Cheirosa II Energia S.A.
São Paulo – SP
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da Pedra Cheirosa II Energia S.A.
(“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 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, compreendendo as políticas contábeis significativas e
outras informações elucidativas.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da
Pedra Cheirosa II Energia S.A. em 31 de dezembro de 2016, o desempenho de suas
operações e os seus 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 financeiras”. 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.
Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e de
acordo com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo
International Accounting Standards Board – IASB, assim como pelos controles internos
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações
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International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça.

KPMG Auditores Independentes, a Brazilian entity and a member firm of the
KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.
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financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, 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 financeiras, 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.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras,
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 financeiras.
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
financeiras, 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 às 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 financeiras 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.

KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e firmamembro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça.

KPMG Auditores Independentes, a Brazilian entity and a member firm of the
KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.
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•

Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações
financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de
apresentação adequada.
Comunicamo-nos com a administração 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, 28 de março de 2017
KPMG Auditores Independentes
CRC 2SP014428/O-6

José Luiz Ribeiro de Carvalho
Contador CRC 1SP141128/O-2

Daniel Aparecido da Silva Fukumori
Contador CRC 1SP245014/O-2
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KPMG Auditores Independentes, a Brazilian entity and a member firm of the
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International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.
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Pedra Cheirosa II Energia S.A.
Balanços patrimoniais em 31 de Dezembro de 2016 e 2015
(Em milhares de Reais - R$)

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Impostos a recuperar
Adiantamentos a fornecedores

Nota
explicativa
4
5

Total do circulante

31/12/2016

31/12/2015

46.818
552
2

571
38
-

47.372

Passivo e Patrimônio líquido
Circulante
Fornecedores
Debêntures
Obrigações tributárias
Dividendos a pagar

Nota
explicativa

Total do não circulante

Total do ativo

6
7

23
229

53.382

252

37.727
1.061

20.244
735

Total do patrimônio líquido

38.788

20.979

Total do passivo e patrimônio líquido

92.170

21.231

9

-

609

11.667
33.131

10.630
9.992

44.798

20.622

92.170

31/12/2015

18
53.216
47
101

8

Total do circulante
Não circulante
Empréstimos a receber
Imobilizado

31/12/2016

Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de lucros

21.231

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Pedra Cheirosa II Energia S.A.
Demonstrações do resultado
Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015
(Em milhares de Reais - R$)
Nota
explicativa
Despesas Operacionais
Gerais e administrativas
Total

10

Prejuízo operacional antes dos efeitos financeiros
Receitas financeiras
Despesas financeiras

11
11

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
Imposto de renda e contribuição social

12

Lucro líquido do exercício
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

7

31/12/2016

31/12/2015

(73)
(73)

(8)
(8)

(73)

(8)

768
(84)

1.434
(2)

611

1.424

(184)

(460)

427

964

Pedra Cheirosa II Energia S.A.
Demonstrações do resultado abrangente
Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015
(Em milhares de Reais - R$)
31/12/2016

31/12/2015

Lucro líquido do exercício

427

964

Outros resultados abrangentes

-

-

427

964

Resultado abrangente

As notas explicativas são parte integrante das demosntrações financeiras.
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Pedra Cheirosa II Energia S.A.
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015
(Em milhares de Reais - R$)

Capital
integralizado
Saldos em 31 de dezembro de 2014

Reserva de capital
Reserva
Ações em
de capital
tersouraria

Reservas de lucros
Reserva
Reserva
legal
de lucros

Lucros
(prejuízos)
acumulados

10.466

-

-

-

163

9.778
-

-

-

-

(163)

964
-

9.778
964
(163)

-

-

-

48
-

687
-

(48)
(687)
(229)

(229)

Saldos em 31 de dezembro de 2015

20.244

-

-

48

687

-

Aumento de capital em 1º de fevereiro de 2016
Aumento de capital em 25 de abril de 2016
Constituição de reserva legal
Resgate a título de recompra para permanência em tesouraria
Lucro líquido do exercício
Proposta da administração:
Constituição de reserva legal
Constituição de reserva de lucros
Dividendos mínimos obrigatórios

17.456
27
-

2.702
-

-

-

427

-

-

21
-

305
-

Saldos em 31 de dezembro de 2016

37.727

2.702

69

992

Aumento de capital
Lucro líquido do exercício
Dividendos constituídos de anos anteriores
Proposta da administração:
Constituição de reserva legal
Constituição de reserva de lucros
Dividendos mínimos obrigatórios

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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(2.702)
(2.702)

-

Total

(21)
(305)
(101)
-

10.629

20.979
17.456
27
2.702
(2.702)
427
(101)
38.788

Pedra Cheirosa II Energia S.A.
Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015
(Em milhares de Reais - R$)

31/12/2016
Fluxo de Caixa das atividades operacionais
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
Encargos financeiros de empréstimos e financiamentos

611
6.114

(Aumento) redução nos ativos operacionais:
Impostos a recuperar
Adiantamentos a fornecedores
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores
Obrigações tributárias
Pagamento do imposto de renda e contribuição social

1.424
-

(514)
(2)

16
-

18
(93)
(67)

(490)
-

6.067

Caixa líquido (aplicado nas) atividades operacionais

31/12/2015

950

Fluxo de Caixa das atividades de investimento
Aquisição de imobilizado
Empréstimos a receber

(23.139)
(1.037)

(5.883)
(4.159)

Caixa líquido (aplicado nas) atividades de investimento

(24.176)

(10.042)

Aumento de capital social

17.483

9.778

Empréstimos e financiamentos

47.102

Fluxo de Caixa das atividades de financiamento

(229)

Dividendos pagos

(163)

Caixa líquido (gerado pelas) atividades de financiamento

64.356

9.615

Aumento líquido do saldo de caixa e equivalentes de caixa

46.247

523

No início do exercício
No fim do exercício

571
46.818

48
571

Aumento líquido do saldo de caixa e equivalentes de caixa

46.247

523

Caixa e equivalentes de caixa

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Pedra Cheirosa II Energia S.A.
Demonstrações financeiras em
31 de dezembro de 2016 e 2015

Notas explicativas às demonstrações financeiras
(Em milhares de Reais - R$, exceto quando indicado)

1

Informações gerais
A Pedra Cheirosa II Energia S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado,
com prazo de duração indeterminado, constituída em 23 de março de 2009, com sede na Avenida
Dr. Cardoso de Melo, 1.184 – 7º andar, Vila Olímpia, São Paulo – SP, tem o propósito específico
gerar, como produtora independente, energia elétrica, a partir de fontes alternativas,
predominantemente a eólica, destinada à comercialização na modalidade de produção
independente de energia.
A Companhia tem previsão para iniciar suas operações no primeiro trimestre de 2018.

Capital circulante líquido negativo
Em 31 de dezembro de 2016, a Companhia apresentou nas demonstrações financeiras o capital
circulante líquido negativo no montante de R$6.010, decorrente principalmente de debêntures
contratadas até que haja a liberação do financiamento para a construção dos parques junto ao
BNDES. Tais valores serão liquidados em setembro de 2017 através da liberação deste
financiamento que está prevista para o primeiro semestre de 2017. Dessa forma, esse cenário de
capital circulante líquido negativo não será mantido, considerando que o financiamento será de
longo prazo.

1.1

Projeto de geração eólica
Em 31 de dezembro de 2016, a Companhia possui a seguinte autorização outorgada pela
ANEEL para exploração de energia movida à biomassa:
Projeto Eólico

Status

Resolução original

Data

Prazo

Capacidade de
energia
instalada (MW)

1

REA 359/2014

23/07/2014

35 anos

24,0

Pedra Cheirosa II
(1)

Construção

O prazo da autorização é contado a partir da data da sua assinatura.

2

Apresentação das demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras foram aprovadas pela Diretoria Executiva em 28 de março de 2017.

2.1

Base de preparação
As demonstrações financeiras foram preparadas em conformidade às normas internacionais de
contabilidade (“IFRS” – Internacional Financial Reporting Standards), emitidas pelo International
Accounting Standards Board – IASB, e também de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil.

2.2

Base de mensuração
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico como base de valor
e ainda por determinados instrumentos financeiros mensurados pelos seus valores justos, quando
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Pedra Cheirosa II Energia S.A.
Demonstrações financeiras em
31 de dezembro de 2016 e 2015

requerido nas normas. O custo histórico geralmente é baseado no valor justo das contraprestações
pagas em troca de ativos.

2.3

Moeda funcional e de apresentação
As demonstrações financeiras da Companhia são apresentadas em reais (R$), que é sua moeda
funcional e de apresentação. Todos os saldos foram arredondados para o milhar mais próximo,
exceto quando indicado de outra forma.

2.4

Principais estimativas e julgamentos contábeis críticos
A preparação das demonstrações financeiras exige que a Administração da Companhia faça
julgamentos e adote estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os
valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas.
Por definição, as estimativas contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos
resultados reais. Desta forma, a Administração da Companhia revisa as estimativas e premissas
adotadas de maneira contínua. Os ajustes oriundos no momento destas revisões são reconhecidos
no período em que as estimativas são revisadas e também aplicadas de maneira prospectiva.
As contas contábeis que requerem a adoção de premissas e estimativas, que estão sujeitas a um
maior grau de incertezas e que apresentam um risco de resultar em um ajuste material caso essas
premissas e estimativas sofram mudanças significativas são:
•
•
•

3

Impostos a recuperar (nota explicativa nº 5).
Imobilizado (nota explicativa n° 7).
Instrumentos financeiros (nota explicativa n° 13).

Resumo das principais política contábeis
As principais políticas contábeis utilizadas na preparação dessas demonstrações financeiras estão
descritas a seguir. Essas políticas foram aplicadas de maneira consistente em todos os períodos
apresentados.
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Pedra Cheirosa II Energia S.A.
Demonstrações financeiras em
31 de dezembro de 2016 e 2015

3.1
•

Instrumentos financeiros
Ativos financeiros
São reconhecidos inicialmente na data em que foram originados ou na data da negociação em que
a Companhia se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento. O
desreconhecimento de um ativo financeiro ocorre quando os direitos contratuais aos respectivos
fluxos de caixa do ativo expiram ou quando os riscos e benefícios da titularidade do ativo
financeiro são transferidos.
A Companhia possui somente ativos financeiros classificados como “Empréstimos e recebíveis”,
que são ativos com pagamentos fixos ou determináveis que não são cotados em um mercado ativo.
São reconhecidos inicialmente pelo valor justo e, após o reconhecimento inicial, avaliados pelo
custo amortizado através do método dos juros efetivos, deduzidos de perdas por redução ao valor
recuperável.

•

Passivos financeiros
São reconhecidos inicialmente na data em que são originados ou na data de negociação em que a
Companhia se torna parte das disposições contratuais do instrumento. A Companhia possui
somente passivos financeiros reconhecidos inicialmente pelo valor justo, deduzidos de quaisquer
custos de transação atribuíveis, e, posteriormente, registrados pelo custo amortizado através do
método dos juros efetivos.
Os ativos e passivos financeiros somente são compensados e apresentados pelo valor líquido
quando existe o direito legal de compensação dos valores e haja a intenção de liquidação, em uma
base líquida, ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

•

3.2

Capital social
As ações são classificadas como patrimônio líquido. Os custos adicionais diretamente atribuíveis
à emissão de ações e opções de ações são reconhecidos como dedução do patrimônio líquido,
líquidos de quaisquer efeitos tributários.

Imobilizado
Os ativos imobilizados são registrados ao custo de aquisição, construção ou formação e estão
deduzidos da depreciação acumulada e, quando aplicável, pelas perdas de redução ao valor
recuperável acumuladas. Incluem, ainda, quaisquer outros custos para colocar o ativo no local e
em condição necessária para que este esteja em condição de operar da forma pretendida pela
Administração, e os custos de empréstimos sobre ativos qualificáveis durante a construção do
empreendimento.
No caso de substituição de componentes do ativo imobilizado, o novo componente é registrado
pelo custo de aquisição (reposição) caso seja provável que traga benefícios econômicos para a
Companhia e se o custo puder ser mensurado de forma confiável, sendo baixado o valor do
componente reposto. Os custos de manutenção são reconhecidos no resultado conforme
incorridos. A depreciação é calculada pelo método linear, a taxas anuais variáveis de 5% a 6%,
levando em consideração a vida útil estimada dos bens. Os ativos estão sendo depreciados por

essas taxas, desde que a vida útil estimada dos bens não ultrapasse o prazo da autorização,
quando, então, são depreciados por este prazo.
Os ganhos e as perdas na alienação/baixa de um ativo imobilizado são apurados pela comparação

13

Pedra Cheirosa II Energia S.A.
Demonstrações financeiras em
31 de dezembro de 2016 e 2015

dos recursos advindos da alienação com o valor contábil do bem e são reconhecidos ao líquido,
dentro de outras receitas/despesas operacionais.

3.3

Provisões
As provisões são reconhecidas em virtude de um evento passado, quando há uma obrigação legal
ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável e se for provável a exigência de um
recurso econômico para liquidar essa obrigação. Quando aplicável, as provisões são apuradas
através do desconto dos fluxos de desembolso de caixa futuros esperados a uma taxa que
considera as avaliações atuais de mercado e os riscos específicos para o passivo.

3.4

Imposto de renda e contribuição social
As despesas de imposto de renda e contribuição social são calculadas e registradas conforme
legislação vigente. Os impostos sobre a renda são reconhecidos na demonstração do resultado,
exceto para os casos em que estiverem diretamente relacionados a itens registrados diretamente
no patrimônio líquido ou na reserva de ajustes de avaliação patrimonial, reconhecidos líquidos
desses efeitos fiscais.
O imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber/compensar esperado sobre o lucro ou prejuízo
tributável.
Conforme facultado pela legislação tributária a Companhia optou pelo regime de tributação com
base no lucro real. A base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social é calculada à
razão de 34% sobre lucro bruto proveniente da prestação de serviços e de 100% das receitas
financeiras, sobre as quais se aplicam as alíquotas regulares de 15%, acrescida do adicional de
10%, para o imposto de renda e de 9% para a contribuição social. Por esse motivo, não registraram
imposto de renda e contribuição social diferidos sobre prejuízos e diferenças temporárias e não
estão inseridas no contexto da não cumulatividade na apuração do Programa de Integração Social
- PIS e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS.

3.5

Novas normas, alterações e interpretações de normas
Uma série de novas normas ou alterações de normas e interpretações serão efetivas para exercícios
iniciados após 1º de janeiro de 2017. A Companhia e suas controladas não adotaram essas
alterações na preparação destas demonstrações financeiras. A Companhia não planeja adotar estas
normas de forma antecipada.
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Pronunciamento

Descrição

Vigência

IFRS 9 - Instrumentos financeiros

Refere-se ao projeto de substituição da
IAS 39 - Instrumentos Financeiros:
Reconhecimento e Mensuração.

Exercícios iniciados em ou
após 1º de janeiro de 2018.

IFRS 15 - Receitas com clientes

Refere-se à convergência do IASB
("International Accounting Standards
Board "), sobre o reconhecimento de
receita.

Exercícios iniciados em ou
após 1º de janeiro de 2018.

IFRS 16 - Arrendamentos

Refere-se à contabilização de
arrendamento no balanço patrimonial.

Exercícios iniciados em ou
após 1º de janeiro de 2019.

Modificações à IAS 7/ CPC 26 Apresentação das demonstrações
contábeis

Iniciativa de divulgação.

Exercícios iniciados em ou
após 1º de janeiro de 2017.

A Administração da Companhia iniciou uma avaliação preliminar e entende que a aplicação dos
pronunciamentos mencionados a serem adotados nas suas demonstrações financeiras nas datas
exigidas pode ter algum efeito sobre os saldos reportados anteriormente. No entanto, não é
possível fornecer estimativa razoável desse efeito até que seja efetuada revisão detalhada à época
da efetiva adoção.
O Comitê de Pronunciamentos Contábeis ainda não emitiu pronunciamento contábil ou alteração
nos pronunciamentos vigentes correspondentes a todas as novas IFRS. Portanto, a adoção
antecipada dessas IFRS não é permitida para entidades que divulgam as suas demonstrações
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

4

Caixa e equivalentes de caixa

(a)

31/12/2016

31/12/2015

Saldo de caixa e bancos
Aplicações financeiras:
Fundos de investimento (a)

6

4

46.812

567

Total

46.818

571

Representa valores aplicados no Fundo Exclusivo da controladora CPFL Renováveis, o qual foi constituído em
setembro de 2012 e tem como característica aplicações pós-fixadas lastreadas no CDI, substancialmente em CDBs,
títulos públicos federais, debêntures compromissadas de instituições financeiras de grande porte e fundos de
investimentos de baixo risco e alta liquidez. A taxa média de remuneração destes fundos é 101,45% (104,31% em
2015) do CDI na data do balanço.

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de
curto prazo e compõem-se do saldo de caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras
com liquidez imediata, em montante sujeito a um insignificante risco de mudança de valor. São
instrumentos financeiros classificados como empréstimos e recebíveis (nota explicativa n° 13.1)
e estão registrados pelo valor do custo, acrescido dos rendimentos auferidos até as datas dos
balanços, o qual corresponde ao valor justo do instrumento financeiro.
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5

6

Impostos a recuperar
31/12/2016

31/12/2015

Imp ostos de renda e contribuição social a comp ensar (a)
Imp osto de renda retido na fonte - IRRF (b)
COFINS a recup erar
PIS a recup erar

12
516
21
3

22
16

Total

552

38

(a)

O saldo da rubrica “Imposto de Renda e Contribuição Social a compensar” refere-se à antecipações e retenções excedentes, os
quais se tornaram saldo negativo, a serem compensados com outros impostos.

(b)

O saldo da rubrica “Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF” refere-se a retenções sobre aplicações financeiras, foi gerado a
partir das operações da Companhia e não depende de decisões judiciais nem administrativas para sua realização, e é compensado
com o pagamento do imposto devido.

Partes relacionadas
Ativo
31/12/2016

Passivo

31/12/2015

31/12/2016

Resultado

31/12/2015

31/12/2016

31/12/2015

Ativo
Ativo circulante:
Caixa e equivalentes de caixa
(nota nº 4)
Banco Bradesco

46.823

567

-

-

4.590

127

Subtotal

46.823

567

-

-

4.590

127

678

610

-

-

60

6

Ativo não circulante:
Mata Velha (b)

10.989

10.020

-

-

968

577

Subtotal

CPFL Renováveis (a)

11.667

10.630

-

-

1.028

583

Total

58.490

11.197

-

-

5.618

710

(a)
(b)

Referem-se a contratos de mútuo com a Controladora CPFL Renováveis, com vencimento até maio de 2017 e remuneração de
TJLP + 2% ao ano, para capital de giro.
Referem-se a contrato de mútuo com a SPE Mata Velha, com vencimento até outubro de 2017 e remuneração de TJLP + 2%
ao ano, para capital de giro.

Pessoal-chave da Administração
A Companhia optou por não realizar pagamentos de remuneração do pessoal-chave da
Administração através da Companhia no exercício findo em 31 de dezembro de 2016. A
remuneração da Administração da Companhia é paga pela Controladora CPFL Energias
Renováveis S.A.
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A Companhia não tem nenhuma obrigação adicional de pagamento de benefícios pós-emprego,
bem como não oferecem outros benefícios de longo prazo, tais como licença por tempo de serviço
e outros benefícios por tempo de serviço. A Companhia também não oferece outros benefícios no
desligamento de seus membros da alta administração, além daqueles definidos pela legislação
trabalhista vigente no Brasil.

7

Imobilizado
Em curso

Total

Saldo em 31/12/2014

4.109

4.109

Adições

5.883

5.883

Saldo em 31/12/2015

9.992

9.992

Em curso
Saldo em 31/12/2015

Total

9.992

9.992

Adições

23.139

23.139

Saldo em 31/12/2016

33.131

33.131

No exercício findo em 31 de dezembro de 2016, a Companhia não identificou nenhum evento que
pudesse gerar a necessidade de registro de provisão para redução ao valor recuperável dos seus
ativos.

8

Debêntures
31/12/2016

31/12/2015

Princip al
Encargos

47.102
6.114

-

Total

53.216

-

No exercício findo em 31 de dezembro de 2016, a Companhia concluiu a oferta pública de
distribuição da 1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com
garantia real e garantia adicional fidejussória, em série única. Foram emitidas 4.780 debêntures,
com valor nominal de R$10, no montante de R$47.800 e remuneração equivalente à 2,85% mais
as taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros. O prazo de vencimento total é de 18
meses, com amortização em uma única parcela na data do vencimento. Os recursos líquidos
obtidos pela Companhia por meio dessa emissão foram destinados para suprir as necessidades de
aporte de recursos no projeto da qual a Emissora é detentora.
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31/12/2016
Saldo em
31/12/15

Liberações

Juros

Custo de
Cap tação

Saldo em
31/12/16

Debêntures

-

47.800

6.114

(698)

53.216

Total

-

47.800

6.114

(698)

53.216

9

Patrimônio líquido

a.

Capital social
Em 31 de dezembro de 2016, o capital social subscrito e integralizado monta a R$37.727
(R$20.244 em 31 de dezembro de 2015), representado por 35.649.279 ações ordinárias
nominativas (19.643.462 em 2015), sem valor nominal.

b.

Composição acionária
A composição acionária da Companhia é a seguinte:
Acionistas
CPFL Energias Renováveis S.A.
SIIF Energies do Brasil Ltda.

c.

31/12/2016
Ordinárias
%

31/12/2015
Ordinárias
%

35.649.278
1

99,999997%
0,000003%

19.463.461
1

99,999995%
0,000005%

35.649.279

100%

19.463.462

100%

Aumento de capital
Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 1º de fevereiro de 2016, foi aprovado o
aumento de capital social da Companhia no valor de R$17.456 mediante a emissão de 16.160.419
novas ações ordinárias sem valor nominal, ao preço de emissão por ação no valor de 1,00
atingindo o preço de emissão total de R$1.08017, destinado integralmente à conta de capital
social, passando o capital de R$20.244 para R$37.700.
Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 25 de abril de 2016, foi aprovado o aumento
de capital social da Companhia no valor de R$2.729 mediante a emissão de 25.399 novas ações
ordinárias sem valor nominal, ao preço de emissão por ação no valor de 1,00 atingindo o preço
de emissão total de R$107,44518, destinado integralmente à conta de capital social. Do valor total
das novas ações emitidas, R$27 foram destinados à conta de capital social, passando o capital de
R$37.700 para R$37.727.
O valor de R$2.702 correspondente ao ágio pago na subscrição das novas ações, foram destinados
à conta de reserva de capital da Companhia e posteriormente resgatado do importe de R$2.702,
da conta de Reserva de Capital da sociedade, com a consequente entrega da integralidade deste
valor ao acionista CPFL Energias Renováveis S.A., a título de recompra de 2.348.823 ações
ordinárias nominativas, escriturais e sem valor nominal para permanência em tesouraria, nos
termos do art. 30, §1°, alínea “b”, da Lei 6.404/76, com a expressa anuência da acionista SIIF
Energies do Brasil Ltda.
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d.

Reserva legal
De acordo com o previsto no artigo 193 da Lei nº 6.404/76, 5% do lucro líquido do exercício
deverá ser utilizado para constituição de reserva legal, que não pode exceder 20% do capital
social. Em 2016, a Companhia constituiu reserva de lucros no montante de R$21 (R$48 em 2015).

e.

Reserva de lucros
A reserva de retenção de lucros tem como objetivo principal atender aos planos de investimentos
previstos em orçamento de capital para expansão da capacidade de geração da Sociedade. Em
2016, a Companhia possui o montante de R$305 (R$687 em 2015).

f.

Distribuição de dividendos
Os acionistas têm direito a dividendos mínimos obrigatórios correspondentes a 25% do lucro
líquido do exercício, ajustado conforme o artigo 202 da Lei nº 6.404/76. De acordo com as
práticas contábeis internacionais, CPC 24 - Evento Subsequente e ICPC 08 (R1) - Contabilização
da Proposta de Pagamento de Dividendos, apenas o dividendo mínimo obrigatório pode ser
provisionado.
31/12/2016

31/12/2015

Lucro líquido do exercício ajustado
(-) Reserva legal (baseada no lucro líquido ajustado)

427
(21)

964
(48)

Base de cálculo dos dividendos

406

916

(101)

(229)

305

687

Dividendos mínimos obrigatórios - 25%, antes da
constituição da reserva de lucros a realizar
Constituição da reserva de lucros
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10

Despesas operacionais
31/12/2016

11

Serviços p rofissionais
Arrendamentos
Outros

(67)
(1)
(5)

Total

(73)

(8)

31/12/2016

31/12/2015

1.028
(261)
1

583
127
724
-

768

1.434

(6.114)
6.132
(89)
(6)
(7)

(2)

(84)

(2)

Total
Despesas financeiras:
Juros sobre empréstimos e debêntures
Juros capitalizados no imobilizado
Gastos com emissão de debêntures
IOF
Outras
Total

12.1

(8)
-

Receitas (despesas) financeiras

Receitas financeiras:
Juros sobre mútuo
Receita de aplicação financeira
M ultas e correções contratuais
PIS e COFINS sobre receita financeira
Outras

12

31/12/2015

Imposto de renda e contribuição social
Imposto de renda e contribuição social correntes
A Administração da Companhia adotou o regime de tributação com base no lucro real para
apuração do imposto de renda e da contribuição social.
O quadro a seguir demonstra a reconciliação do efeito tributário sobre o lucro antes do imposto
de renda e da contribuição social aplicando-se as alíquotas válidas para a Companhia e os efeitos
vigentes nos respectivos períodos.
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13

31/12/2016

31/12/2015

Prejuízo antes do imp osto de renda e da contribuição social

611

1.424

Base de cálculo
Alíquota vigente
Exp ectativa de crédito/(débito) de imp osto de renda
e contribuição social às alíquotas vigentes
Ap roveitamento de créditos decorrentes de sua realização
Ajustes decorrentes do adicional do IR e de anos anteriores

611
34%

1.424
34%

(208)

(484)

24

24

Imp osto de renda e contribuição social - receita/(desp esa)

(184)

(460)

Imp ostos - corrente
Imp ostos - diferido
Imp ostos líquidos

(184)
(184)

(460)
(460)

Alíquota efetiva - %

(30,1%)

(32,3%)

Instrumentos financeiros
Gestão de risco de capital
A Companhia segue as orientações da CPFL Renováveis quanto à gestão de risco de capital.
A CPFL Renováveis administra seu capital, para assegurar continuidade com suas atividades
normais, ao mesmo tempo em que maximizam o retorno a todas as partes interessadas ou
envolvidas em suas operações, por meio da otimização do saldo das dívidas e do patrimônio.
A Companhia mantém operações com instrumentos financeiros. A Administração desses
instrumentos é efetuada por meio de estratégias operacionais e controles internos visando
assegurar liquidez, rentabilidade e segurança. A política de controle consiste em acompanhamento
permanente das taxas vigentes no mercado. A Companhia não efetua aplicações de caráter
especulativo em derivativos nem em outros ativos de risco.
Os valores de realização estimados de ativos e passivos financeiros da Companhia foram
determinados por meio de informações disponíveis no mercado e metodologias apropriadas de
avaliações. Entretanto, considerável julgamento foi requerido na interpretação dos dados de
mercado para produzir a estimativa do valor de realização mais adequado. Como consequência,
as estimativas a seguir não indicam, necessariamente, os montantes que poderão ser realizados no
mercado de troca corrente. O uso de diferentes metodologias de mercado pode ter um efeito
material nos valores de realização estimados.

13.1

Classificações dos instrumentos financeiros
Os instrumentos financeiros são classificados como:

a.

Ativos financeiros, tendo como categoria: (i) empréstimos e recebíveis;. A classificação é
realizada com base nos seguintes critérios:
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(i)

Empréstimos e recebíveis
São ativos financeiros, com pagamentos fixos ou determináveis, que não são cotados em mercado
ativo. Tais ativos financeiros são registrados ao custo histórico pelo método do custo amortizado.
A Companhia tem como principal ativo financeiro classificado nesta categoria:
•
•

b.

(ii)

Caixa e equivalentes de caixa (nota explicativa nº 4).
Empréstimos a receber (nota explicativa nº 6).

Passivos financeiros, tendo como categorias: (i) outros passivos financeiros. A classificação é
realizada conforme os seguintes critérios:

Outros passivos financeiros
São os demais passivos financeiros que não se enquadram na classificação anterior. Os passivos
financeiros referentes a esta classificação são reconhecidos e amortizados seguindo
essencialmente o método do custo amortizado.
O principal passivo financeiro classificado nesta categoria é:
•

Debêntures (nota explicativa nº 8)

Os instrumentos classificados nesta categoria referem-se passivos financeiros não derivativos,
que são mensurados, inicialmente, pelo valor justo deduzidos de quaisquer custos de transação
diretamente atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são
mensurados pelo custo amortizado utilizando o método dos juros efetivos.
As metodologias utilizadas são as seguintes:
•

Nível 1 - Caixa e equivalentes de caixa, fornecedores e fornecedores: devido à natureza de
curto prazo destes saldos, os valores registrados se aproximam dos valores justos dos
instrumentos na data destas demonstrações financeiras.

•

Nível 2 - Empréstimos, financiamentos e debêntures de curto e longo prazo:
31/12/2016
Contábil
Valor Justo

M ensuradas ao custo amortizado
M oeda nacional
Debêntures
Nível 2

53.216

48.473

Total

53.216

48.473

O valor de mercado de um título corresponde ao seu valor de vencimento (valor de resgate)
trazido a valor presente pelo fator de desconto (referente à data de vencimento do título) obtido
da curva de juros de mercado em reais.
Transações com partes relacionadas: devido às características específicas dos contratos assinados
entre a Companhia e sua controladora de mútuos de curto prazo assinados pela Companhia tem
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como finalidade financiar o seu capital de giro para construção de ativos de geração foram
considerados como valores justos.

13.2

Ativos registrados a valor justo no balanço patrimonial
A Companhia e sua controladora classificam seus instrumentos financeiros que são mensurados
pelo valor justo após o reconhecimento inicial, entre os Níveis 1 a 2, como descrito abaixo, com
base no grau observável da apuração do valor justo:
•
•

13.3

Mensurações de valor justo de Nível 1 são obtidas através de preços cotados (não ajustados)
em mercados ativos para ativos ou passivos idênticos;
Mensurações de valor justo de Nível 2 são obtidas por meio de outras variáveis além dos
preços cotados incluídos no Nível 1, que são observáveis para o ativo ou passivo
diretamente (ou seja, como preços) ou indiretamente (ou seja, com base em preços);

Considerações sobre riscos
Risco de crédito
Decorre da possibilidade de a Companhia e sua controladora sofrerem perdas decorrentes de
inadimplência de suas contrapartes ou de instituições financeiras depositárias de recursos ou de
investimentos financeiros. Para mitigar esses riscos, a Companhia adota como prática a análise
das situações financeiras e patrimoniais de suas contrapartes, assim como a definição de limites
de crédito e acompanhamento permanente das posições em aberto. No que tange às instituições
financeiras, a Companhia e sua controladora somente realizam operações com instituições
financeiras de baixo risco avaliadas por agências de “rating”.

Risco de estrutura de capital (ou risco financeiro)
Decorre da escolha entre capital próprio (aportes de capital e retenção de lucros) e capital de
terceiros que a Companhia faz para financiar suas operações (estrutura de capital). Para mitigar
os riscos de liquidez e a otimização do custo médio ponderado do capital, a Companhia monitora
permanentemente os níveis de endividamento de acordo com os padrões de mercado e o
cumprimento de índices (“covenants”) previstos em contratos de empréstimos e financiamentos
e debêntures.

Risco de taxas de juros
Decorre da possibilidade de a Companhia auferir perdas decorrentes de oscilações de taxas de
juros incidentes sobre seus ativos e passivos financeiros. Visando à mitigação desse tipo de risco,
a Companhia busca diversificar a captação de recursos em termos de taxas prefixadas ou pósfixadas.

13.4

Análise de liquidez
A responsabilidade final pelo gerenciamento do risco de liquidez é da Diretoria Executiva, que
elaborou um modelo de gestão de risco de liquidez para o gerenciamento das necessidades de
captação e gestão de liquidez no curto, médio e longo prazos.
A Companhia gerencia o risco de liquidez mantendo reservas, linhas de crédito bancárias e linhas
de crédito para captação de empréstimos que julgue adequados, através do monitoramento
contínuo dos fluxos de caixa previstos e reais, e pela combinação dos perfis de vencimento dos
ativos e passivos financeiros.
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A tabela inclui os fluxos de caixa dos juros e do principal. Para os fluxos de caixa com juros pósfixados, o valor não descontado foi obtido com base nas curvas de juros no encerramento do
exercício. O vencimento contratual baseia-se na data mais recente em que a Companhia deve
quitar as respectivas obrigações.
31/12/2016
M enos de
1 mês

1-3 meses

3 meses a
1 ano

1-3 anos

4-5 anos

M ais de 5
anos

Fornecedores
Debêntures*

18
-

-

53.216

-

-

-

18
53.216

Total

18

-

53.216

-

-

-

53.234

Total

*Principal e encargos

14

Eventos subsequentes
Aquisição da totalidade de participação societária vinculada ao bloco de controle da CPFL
Energia S.A. (controladora indireta)
Em 23 de janeiro de 2017, a CPFL Energia divulgou Fato Relevante informando que recebeu,
naquela data, correspondência da State Grid Brazil Power Participações Ltda. (State Grid Brazil,
informando que:
Na presente data, foi realizado o fechamento do Contrato de Aquisição de Ações datado de 02 de
setembro de 2016 e celebrado entre a State Grid Brazil, a Camargo Correa S.A., a Caixa de
Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, a Fundação CESP, a Fundação Sistel
de Seguridade Social, a Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS, a Fundação
SABESP de Seguridade Social — SABESPREV, e certas outras. Como resultado, a State Grid
Brazil adquiriu das Vendedoras, diretamente ou indiretamente (através da aquisição de ações
representativas de 100% do capital social da ESC Energia S.A.) 556.164.817 ações ordinárias de
emissão da CPFL Energia S.A. (“CPFL Energia”), representativas de aproximadamente 54,64%
de seu capital votante e total. Em razão do Fechamento, a State Grid Brazil se tornou a
controladora da CPFL Energia, que por sua vez, é controladora da CPFL Energias Renováveis.
Todas as aprovações necessárias foram obtidas anteriormente a essa data.

Conforme fato relevante divulgado em 23 de fevereiro de 2017, a State Grid Brazil Power
Participações realizará uma oferta pública para a aquisição da totalidade das ações
ordinárias de titularidade dos acionistas remanescentes da CPFL Renováveis, excluindo
as ações ordinárias detidas direta ou indiretamente pela CPFL Energia S.A (“OPA por
Alienação de Controle”), juntamente com uma oferta pública unificada de aquisição de
ações ordinárias de emissão da Companhia visando a: (i) cancelar seu registro de
companhia aberta perante a CVM sob a categoria “A” e a sua conversão para a categoria
“B” (“OPA para Conversão de Registro”); e (ii) retirar a Companhia do Segmento
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Especial de Listagem da BM&FBOVESPA denominado Novo Mercado (“OPA para
Saída do Novo Mercado”), observando-se, para tanto a legislação aplicável.
Nesse sentido, foi divulgado nesta data que o ofertante protocolou em 22 de fevereiro de
2017 a documentação relativa à OPA Unifica perante a CVM, contemplando o preço por
ação previamente informado de R$ 12,20 (doze reais e vinte centavos), sujeito aos ajustes
previamente informados (“Preço da Oferta”). Ofertante esclareceu, ainda, que: (a) o
registro da OPA Unificada encontra-se em processo de análise pela CVM e (b) se reserva
o direito de lançar apenas a OPA por Alienação de Controle e cancelar a OPA para
Conversão de Registro e OPA para Saída do Novo Mercado caso o Preço da Oferta seja
inferior ao valor justo das ações da Companhia, apurado no laudo de avaliação a ser
elaborado para efeito da OPA para Conversão de Registro e OPA para Saída do Novo
Mercado, de acordo com a regulamentação aplicável.

*

*

*

Gustavo Henrique Santos de Sousa
Diretor Presidente/Diretor Financeiro e Relação com Investidores

Marcos Paulo Nascimento
Superintendente de Controladoria

Daniela Ribeiro Mendes
Contadora responsável
CRC 1SP199348/O-0
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