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Relatório dos auditores independentes sobre as
demonstrações financeiras
Aos Administradores e Acionistas da
SPE Boa Vista 2 Energia S.A
São Paulo - SP
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da SPE Boa Vista 2 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
SPE Boa Vista 2 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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KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG
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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, 27 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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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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SPE Boa Vista 2 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
Outros créditos

Nota
explicativa

4
5

Total do ativo circulante
Não circulante
Empréstimos a receber
Imobilizado
Intangível

Total do ativo não circulante

Total do ativo

31/12/2016

31/12/2015

32.961
752
2

680
77
-

33.715

757

12.177
30.048
1.430

13.356
2.123
1.430

43.655

16.909

Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Fornecedores
Obrigações tributárias
Debêntures
Dividendos a pagar
Empréstimos com controladas

Nota
explicativa

9
6

77.370

Patrimônio líquido
Capital integralizado
Reserva de capital
Reserva de lucros
Prejuízos acumulados

17.666

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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315
54
55.556
10
55.935

Total do passivo circulante
6
7
8

31/12/2016

31/12/2015

18
25
147
190

10
7.382
14.019
34

3.843
14.019
(386)

Total do patrimônio líquido

21.435

17.476

Total do passivo e patrimônio líquido

77.370

17.666

SPE Boa Vista 2 Energia S.A.
Demonstrações do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015
(Em milhares de Reais - R$)

Nota
explicativa

31/12/2016

31/12/2015

(212)
-

(629)
(2)

Total

(212)

(631)

Resultado operacional antes dos efeitos financeiros

(212)

(631)

Despesas operacionais
Gerais e administrativas
Outras despesas operacionais, líquidas

11
11

Receitas financeiras
Despesas financeiras

12
12

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

13

Lucro líquido do exercício

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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829
(84)

1.067
-

533

436

(103)

(80)

430

356

SPE Boa Vista 2 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
Lucro líquido do exercício
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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31/12/2015

430

356

-

-

430

356

SPE Boa Vista 2 Energia S.A.
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015
(Em milhares de Reais - R$)
Reserva de lucros

Reserva de
Capital

Capital
integralizado
Saldos em 31 de dezembro de 2014 (não auditado)

Reserva
legal

(Prejuízos)/

Reserva de
lucros

lucros
acumulados

Total

-

-

-

(742)

2.959

140
2
-

13.817
202
-

-

-

356

13.957
204
356

Saldos em 31 de dezembro de 2015

3.843

14.019

-

-

(386)

17.476

Aumento de capital via AFAC em 10 de março de 2016
Lucro líquido do exercício
Proposta da administração:
Constituição de reserva legal
Dividendos mínimos
Constituição de reserva de lucros

3.539
-

-

-

-

430

3.539
430

-

-

3

-

-

31

(3)
(10)
(31)

Saldos em 31 de dezembro de 2016

7.382

14.019

3

31

Aumento de capital via AFAC em 26 de março de 2015
Aumento de capital via AFAC em 04 de maio de 2015
Lucro líquido do exercício

3.701

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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-

-

(10)
21.435

SPE Boa Vista 2 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
(Aumento) redução nos ativos operacionais:
Outros créditos
Impostos a recuperar

31/12/2015

533

436

(2)
(675)

(77)

Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores
Outras contas a pagar
Obrigações tributárias

297
29

(43)
147
25

Caixa gerado pelas atividades operacionais

182

408

Imposto de renda e contribuição social pagos

(103)
79

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais

408

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

(27.925)
1.179

(517)
(13.356)

Caixa líquido (aplicado)/ gerado pelas atividades de investimento

(26.746)

(13.873)

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Debêntures
Aumento de capital
Reserva de capital
Empréstimos com coligadas

55.556
3.539
(147)

117
14.019
-

Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento

58.948

14.136

Aumento líquido do saldo de caixa e equivalentes de caixa

32.281

671

Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício
No fim do exercício

680
32.961

9
680

Aumento líquido do saldo de caixa e equivalentes de caixa

32.281

671

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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SPE Boa Vista 2 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 SPE Boa Vista 2 Energia S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações de capital fechado,
com prazo de duração indeterminado, constituída em 12 de maio de 2008, com sede na Avenida
Doutor Cardoso de Melo, 1184, São Paulo - SP, com o objetivo de explorar o projeto da
Pequena Central Hidrelétrica Boa Vista 2.

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 capital circulante líquido negativo
no montante de R$ 22.220, 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 hidrelétrica
Em 31 de dezembro de 2016, a Companhia possui a seguinte autorização outorgada pela
ANEEL para exploração de energia movida à geração hídrica:
Projeto PCH
Boa Vista II

Status

Resolução original

1

Portaria 502

Data
06/11/2015

Prazo
35 anos

Capacidade de
energia
instalada (MW)
26,5

(1) Construção

2

Apresentação das demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras foram aprovadas pela Diretoria Executiva em 27 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.
As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária
brasileira e os pronunciamentos técnicos, as orientações e as interpretações técnicas emitidos pelo
Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários
- CVM.
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Demonstrações financeiras em
31 de dezembro de 2016 e 2015

A Companhia também se utiliza das orientações contidas no Manual de Contabilidade do Setor
Elétrico Brasileiro e das normas definidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”),
quando estas não são conflitantes com as práticas contábeis adotadas no Brasil e/ou com as
práticas contábeis internacionais.
A Administração afirma que todas as informações relevantes próprias das demonstrações
financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela
administração na sua gestão.

2.2

Base de mensuração
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico como base de valor
e ajustadas para refletir o valor justo de ativos adquiridos em combinação de negócios e ainda por
determinados instrumentos financeiros mensurados pelos seus valores justos, quando 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 a 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:
•

Impostos a recuperar (nota explicativa n° 5).

•

Imobilizado (nota explicativa n° 7).

•

Intangível (nota explicativa nº 8).

•

Instrumentos financeiros (nota explicativa n° 14).
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3

Resumo das principais políticas 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.

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 não
reconhecimento 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:

a) 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 principais 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 quotas e opções de quotas 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, os custos de desmontagem e de restauração do local onde esses ativos estão
localizados e os custos de empréstimos sobre ativos qualificáveis.
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
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componente reposto. Os custos de manutenção são reconhecidos no resultado conforme
incorridos.
A depreciação será calculada pelo método linear, a taxas anuais variáveis, levando em
consideração a vida útil estimada dos bens. Os ativos serão depreciados por essas taxas, desde
que a vida útil estimada dos bens não ultrapasse o prazo da concessão/autorização, quando, então,
serão depreciados por este prazo. A Companhia não possui as taxas de depreciação determinadas,
pois até o momento possui apenas imobilizado em curso.
Os ganhos e as perdas na alienação/baixa de um ativo imobilizado são apurados pela comparação
dos recursos advindos da alienação com o valor contábil do bem e são reconhecidos ao líquido,
dentro de outras receitas/despesas operacionais.

3.3

Intangível
Inclui os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos direito de exploração, softwares e
servidão. O ativo intangível que corresponde a softwares é amortizado com base no prazo
remanescente de autorização.
Outros ativos intangíveis que são adquiridos pela Companhia e que têm vidas úteis finitas são
mensurados pelo custo, deduzido da amortização acumulada e quaisquer perdas acumuladas por
redução ao valor recuperável.

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 o lucro da
Companhia, 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 e 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

Resultado por ação
O resultado por ação básico é calculado por meio do resultado do exercício atribuível aos
acionistas controladores da Companhia e a média ponderada das ações ordinárias em circulação
no respectivo exercício.
O lucro (prejuízo) por ação diluído é calculado por meio do resultado do período atribuível aos
acionistas controladores da Companhia e a média ponderada das ações ordinárias em circulação
no respectivo período, considerando os efeitos dilutivos e de instrumentos conversíveis em ações,
quando existentes.
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3.6

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 não adotou essas alterações na preparação
destas demonstrações financeiras. A Companhia não planeja adotar estas normas de forma
antecipada.
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
31/12/2016

31/12/2015

Caixa e bancos conta movimento
Ap licações financeiras:
Fundos de investimento (a)

5

9

32.956

671

Total

32.961

680

(a)

Representa valores aplicados no Fundo Exclusivo da CPFL Renováveis, o qual foi constituído em setembro de 2012 e tem como
característica aplicações pós-fixadas lastreadas no CDI, substancialmente em CDBs, Letras Financeiras, títulos públicos federais,
debêntures compromissadas de instituições financeiras de grande porte e fundos de investimentos de baixo risco e alta liquidez.
A taxa de remuneração deste fundo 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
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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° 14) 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.

5

Impostos a recuperar
31/12/2016
Imp osto de renda retido na fonte - IRRF (a)
Imp ostos de renda e contribuição social a compensar

707
45

Total

752

31/12/2015
77
77

(a) 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.

6

Partes relacionadas
Ativo
31/12/2016

Passivo

31/12/2015

31/12/2016

Resultado

31/12/2015

31/12/2016

31/12/2015

Ativo
Circulante:
Caixa e equivalentes de
caixa (nota nº4)
Banco Bradesco

32.979

671

-

-

4.430

608

Subtotal

32.979

671

-

-

4.430

608

Não circulante:
Empréstimos a receber
Mata Velha (b)
PCH Holding 2 (a)

10.196
1.981

11.556
1.800

-

-

911
174

Subtotal

12.177

13.356

-

-

1.085

490

Total

45.156

14.027

-

-

5.515

1.098

Passivo
Circulante
Empréstimos com coligadas
CPFL Renováveis

-

-

-

147

-

-

Total

-

-

-

147

-

-

421
69

(a) Referem-se a contratos de mútuo com a controladora CPFL Renováveis, com vencimentos
até abril de 2024 e remuneração de TJLP+2% ao ano, para capital de giro.
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(b) Referem-se a contratos de mútuo com a SPE Mata Velha, com vencimentos até outubro de
2017 e remuneração de TJLP+2% ao ano, para capital de giro.

6.1

Pessoal-chave da Administração
A Companhia optou por não realizar pagamentos de remuneração do pessoal-chave da
Administração através da Companhia nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015.
A remuneração da Administração da Companhia é paga pela Controladora CPFL Energias
Renováveis.
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
Saldo em 31/12/2014
Adições
Saldo em 31/12/2015

1.606

1.606

517

517

2.123

2.123

Em curso
Saldo em 31/12/2015

Total

Total

2.123

2.123

Adições

27.925

27.925

Saldo em 31/12/2016

30.048

30.048

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, a Companhia não identificou nenhum evento que pudesse
gerar a necessidade de registro de provisão para redução ao valor recuperável dos ativos
imobilizados.

8

Intangível
Ativos Intangíveis

31/12/2016

31/12/2015

1.430

1.430

1.430

1.430

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, a Companhia não identificou nenhum evento que pudesse
gerar a necessidade de registro de provisão para redução ao valor recuperável dos ativos
intangíveis.
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9

Debêntures
31/12/2016
Saldo em
31/12/15

Liberações

Juros

Custo de
Cap tação

Saldo em
31/12/16

Debêntures

-

50.000

6.395

(839)

55.556

Total

-

50.000

6.395

(839)

55.556

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 5.000 debêntures,
com valor nominal de R$ 10, no montante de R$ 50.000 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.

10
a.

Patrimônio líquido
Capital social de acordo com a legislação societária brasileira
Em 31 de dezembro de 2016, o capital social subscrito e integralizado é de R$7.382 (R$3.843 em
31 de dezembro de 2015), representado por 4.618.220 (3.842.815 em 2015) ações ordinárias
nominativas, sem valor nominal. Cada ação tem direito a um voto nas deliberações das
Assembleias Gerais da Companhia.

b.

Composição acionária
A composição acionária da Companhia é a seguinte:
31/12/2016
Ordinárias

%

CPFL Energias Renováveis S.A.

4.618.219

99,99%

1
4.618.220

PCH Holding S.A.

c.

31/12/2015

Acionistas

Ordinárias

%

3.842.814

99,99%

0,01%

1

0,01%

100%

3.842.815

100%

Aumento de capital e reserva de capital
Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10 de março de 2016, foi aprovado o aumento
de capital social da Companhia, mediante a conversão de créditos para futuro aumento de capital
pela acionista CPFL Energias Renováveis S.A., no valor de R$3.539 mediante a emissão de
775.405 novas ações ordinárias ao preço de emissão por ação de R$4.5635.

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$3.
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e.

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 - Contabilização da
Proposta de Pagamento de Dividendos, apenas o dividendo mínimo obrigatório pode ser
provisionado.

Lucro líquido do exercício
(-) Parcela de p rejuízos acumulados absorvida
Lucro líquido do exercício ajustado
(-) Reserva legal (baseada no lucro líquido ajustado)
Base de cálculo dos dividendos
Dividendos mínimos obrigatórios - 25%, antes da
constituição da reserva de lucros a realizar
Constituição da reserva de lucros

f.

31/12/2016

31/12/2015

430
(386)
44
(3)

356
(356)
-

41

-

(10)

-

31

-

Reserva de lucros a realizar
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 Companhia. Em
2016, a Companhia possui o montante de R$31.

11

Despesas Administrativas
31/12/2016

31/12/2015

Serviços p rofissionais
Desp esas tributárias
Desp esas de ocup ação
Outros

(144)
(65)
(2)
(1)

(629)
(2)

Total

(212)

(631)
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12

Receitas (despesas) financeiras
Receitas financeiras:
Juros sobre mútuo
Receita de ap licação financeira
PIS e COFINS sobre receita financeira
Total
Desp esas financeiras:
Juros sobre emp réstimos e debêntures
Gasto com emissão de debêntures
Juros cap italizados no imobilizado
IOF
Outras
Total

13
13.1

31/12/2016

31/12/2015

1.085
(256)

490
577
-

829

1.067

(6.395)
(18)
6.413
(3)
(81)

-

(84)

-

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 exercícios.
31/12/2016

31/12/2015

Prejuízo antes do imp osto de renda e da contribuição social

533

436

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

533
34%

436
34%

(181)
54
24

(148)
44
24

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

(103)

(80)

Imp ostos - corrente
Imp ostos - diferido
Imp ostos líquidos

(103)
(103)

(80)
(80)

Alíquota efetiva - %

(19,3%)

(18,3%)
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14

Instrumentos financeiros
Gestão de risco de capital
A Companhia segue as orientações da controladora CPFL Energias Renováveis S.A “CPFL
Renováveis” quanto a 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.

14.1

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:

(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:
•
•

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

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

(ii)

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:
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•
•

Fornecedores
Debêntures (nota explicativa nº 9)

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.

•

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 como finalidade financiar o seu capital de giro para construção de ativos de
geração foram considerados como valores justos.

•

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

M ensuradas ao custo
M oeda nacional
Debêntures
Nível 2

55.556

50.605

Total

55.556

50.605

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.

14.2

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 3, como descrito abaixo, com
base no grau observável da apuração do valor justo:
•
•
•

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);
Mensurações de valor justo de Nível 3 são as obtidas por meio de técnicas de avaliação que
incluem variáveis para o ativo ou passivo, mas que não têm como base os dados observáveis
de mercado (dados não observáveis).
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14.3

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 e sua controladora adotam
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 sofrer 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.

Análise de sensibilidade do risco de taxa de juros
A Companhia realizou uma análise em seus instrumentos financeiros, com objetivo de ilustrar sua
sensibilidade a mudanças em variáveis de mercado. Supondo:
(i) Cenário I: estabilidade das taxas de juros e os respectivos indexadores anuais apurados na
data base de 31 de dezembro de 2016 (CDI em 13,63% a.a., TJLP em 7,5% a.a., IGPM em
7,19% a.a. e TR em 2,01% a.a.);
(ii) Cenário II: elevação dos índices em 25% e;
(iii) Cenário III: elevação dos índices em 50%.
A projeção dos efeitos decorrentes da aplicação desses cenários no resultado financeiro da
Companhia para os próximos 12 (doze) meses seria a seguinte:
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2016

Instrumentos
Ativo financeiro
Ap licação Fundos (a)

Indexador
CDI

Passivo Financeiro
Emp réstimos e Financiamentos BNDES

CDI+2,85%

Variação

Exp osição

Cenário I

Elevação
de índice
em 25%

Elevação
de índice
em 50%

32.956

4.557

5.696

6.835

(56.395)

(9.513)

(11.489)

(13.466)

(23.439)

(4.956)

(5.793)

(6.631)

(a) A aplicação em fundos não tem remuneração fixa. A remuneração média na data base foi de 101,45% do CDI.

Em 31 de dezembro de 2016, o custo total de captação foi de R$839.
A Companhia tem exposição líquida passiva, uma vez que têm mais instrumentos financeiros
passivos que ativos; desta forma a análise de sensibilidade dos instrumentos financeiros é feita
considerando a deterioração do cenário econômico, com aumento das taxas de juros.
Risco de vencimentos antecipados de empréstimos e financiamentos
A ocorrência de eventos de inadimplemento em alguns dos instrumentos de dívida da Companhia
poderá configurar o vencimento antecipado de outros instrumentos de dívida. O risco de
vencimento antecipado decorrente do não cumprimento das cláusulas restritivas “covenants”
financeiros atreladas às dívidas da Companhia.

14.4

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.
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.
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31/12/2016
M enos de
1 mês
Fornecedores
Debêntures

315
-

Total

315

1-3 meses

3 meses a
1 ano

1-3 anos

4-5 anos

M ais de 5
anos

-

55.556

-

-

-

-

55.556

-

-

-

Total
315
55.556
55.871

31/12/2015

15

M enos de
1 mês

1-3 meses

Fornecedores

18

-

Total

18

3 meses a
1 ano

1-3 anos

4-5 anos

M ais de 5
anos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total
18
18

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.

*

*

*
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