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Relatório dos auditores independentes sobre as
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São Paulo - SP
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da Pedra Cheirosa I Energia S.A.
(“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 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 I Energia S.A. em 31 de dezembro de 2017, 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 dos auditores 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.

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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Principais assuntos de auditoria
Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional,
foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos
foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras como um
todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras e, portanto,
não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.
Redução ao valor recuperável (impairment) de ativos não financeiros relacionados à
autorização
(Consulte as notas explicativas 2.4, 3.5 e 8 às demonstrações financeiras)
A Companhia possui o montante de R$ 179.892 nas demonstrações financeiras de 31 de
dezembro de 2017 relativo ao ativo imobilizado. A Companhia efetua a análise de
existência de indicadores (“triggers”) de perda por redução ao valor recuperável de seus
ativos, e realiza testes de recuperabilidade para os ativos onde indicadores foram
identificados, utilizando-se do método de fluxo de caixa descontado para mensuração do
valor em uso. Devido ao grau de julgamento envolvido e ao impacto que eventuais
alterações nas premissas poderiam ter no valor desses ativos nas demonstrações
financeiras, consideramos esse assunto significativo em nossos trabalhos de auditoria.
Como nossa auditoria conduziu esse assunto
Avaliamos o desenho e efetividade dos controles internos chave relacionados com a
preparação e revisão dos planos de negócios, orçamentos e análises do valor recuperável
disponibilizados pela Companhia. Avaliamos a adequação das metodologias e premissas
utilizadas pela Companhia para determinar a existência de indicadores de que os ativos
não financeiros relacionados à autorização possam ter sofrido desvalorização. Com o
auxílio de nossos especialistas em finanças corporativas, (i) avaliamos a razoabilidade das
principais premissas e dados técnicos utilizados pela Companhia para a realização do
teste de recuperabilidade de seus ativos, tais como taxa de desconto, volume e preço de
venda de energia, períodos de continuidade das operações e gastos para reparação dos
equipamentos; e (ii) realizamos uma análise de sensibilidade das principais premissas
utilizadas nos modelos matemáticos. Adicionalmente, avaliamos também a adequação das
divulgações nas demonstrações financeiras, em especial as relativas às premissas e
julgamentos utilizados no teste do valor recuperável de seus ativos.
No decorrer da nossa auditoria identificamos ajustes que afetariam a mensuração e a
divulgação dos ativos não financeiros relacionados à autorização, os quais não foram
registrados e divulgados pela administração, por terem sido considerados imateriais. Com
base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos acima sumarizados,
consideramos que são aceitáveis as mensurações dos ativos não financeiros ligados à
autorização no contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjunto, relativas ao
exercício findo em 31 de dezembro de 2017.

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.
4

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
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 dos auditores 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.

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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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.



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.
Fornecemos também à administração declaração de que cumprimos com as exigências
éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos
todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar,
consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas
salvaguardas.
Dos assuntos que foram objeto de comunicação com a administração, determinamos
aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das
demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os
principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de
auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto,
ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não
deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal
comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da
comunicação para o interesse público.
São Paulo 23 de março de 2018
KPMG Auditores Independentes
CRC 2SP014428/O-6

Daniel Aparecido da Silva Fukumori
Contador CRC 1SP245014/O-2

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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Pedra Cheirosa I Energia S.A.
Balanços patrimoniais em 31 de Dezembro de 2017 e 2016
(Em milhares de Reais - R$)

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Adiantamento a fornecedores
Impostos a recuperar
Despesas antecipadas
Outros créditos

Nota
explicativa

31/12/2017

4
5

6

31/12/2016

7.719
22.700
959
682
20.886

19.833
2
597
-

52.946

20.432

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

Nota
explicativa

9
10
7

Total do circulante
Total do circulante
Não circulante
Empréstimos a receber
Imobilizado

Não circulante
Adiantamento para futuro aumento capital
7
8

Total do não circulante

179.892

10.888
75.262

179.892

86.150

Total do não circulante
Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de capital
Reservas de lucros
Total do patrimônio líquido

Total do ativo

232.838

106.582

7

Total do passivo e patrimônio líquido

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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31/12/2017

31/12/2016

60.109
65.855
1.125
4.981
917

5.450
58.115
789
77
3

132.987

64.434

8.580

-

8.580

-

41.479
34.067
15.725

41.135
1.013

91.271

42.148

232.838

106.582
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Pedra Cheirosa I Energia S.A.
Demonstrações do resultado
Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016
(Em milhares de Reais - R$)

Nota
explicativa

31/12/2017

31/12/2016

Receita operacional líquida

12

34.484

-

Custo de geração de energia elétrica

13

(10.135)

-

24.349

-

Lucro bruto
Despesas Operacionais
Gerais e administrativas

13

Total
Lucro (Prejuízo) operacional antes dos efeitos financeiros
Receitas financeiras
Despesas financeiras

14
14

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

15

Lucro líquido do exercício

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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(142)

(199)

(142)

(199)

24.207

(199)

658
(3.947)

741
(90)

20.918

452

(1.302)

(129)

19.616

323

Pedra Cheirosa I Energia S.A.
Demonstrações do resultado abrangente
Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016
(Em milhares de Reais - R$)

31/12/2017

31/12/2016

Lucro líquido do exercício

19.616

323

Outros resultados abrangentes

-

-

19.616

323

Resultado abrangente

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Pedra Cheirosa I Energia S.A.
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016
(Em milhares de Reais - R$)

Reservas de capital
Capital
integralizado

Reserva
de capital

Saldos em 31 de dezembro de 2015

22.090

-

Aumento de capital em 1º fevereiro de 2016
Aumento de capital em 25 de abril de 2016
Resgate da ações em 25 de abril de 2016
Lucro líquido do exercício
Proposta da administração:
Constituição de reserva legal
Dividendos mínimos
Constituição de reserva de lucros

19.011
34
-

3.372
-

-

-

Saldos em 31 de dezembro de 2016

41.135

3.372

344
-

34.067
-

-

-

41.479

37.439

Aumento de capital em 28 de novembro de 2017
Lucro líquido do exercício
Proposta da administração:
Dividendos mínimos obrigatórios
Constituição de reserva de lucros
Saldos em 31 de dezembro de 2017

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Reservas de lucros

Ações em
tesouraria
-

Reserva
legal

Reserva
de lucros

Lucros
(prejuízos)
acumulados

Total

50

717

-

-

-

323

16
-

230

66

947

-

42.148

-

-

-

19.616

34.411
19.616

-

-

14.712

(4.904)
(14.712)

(4.904)
-

66

15.659

(3.372)
(3.372)

(3.372)

(16)
(77)
(230)

-

22.857
19.011
3.406
(3.372)
323
(77)
-

91.271

Pedra Cheirosa I Energia S.A.
Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016
(Em milhares de Reais - R$)

31/12/2017

31/12/2016

20.918

452

4.602
7.394

-

(22.700)
2
(362)
(682)
(20.886)

(2)
(554)
-

Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores
Obrigações tributárias
Outros passivos

54.659
(495)
914

5.222
739
(121)

Caixa gerado pelas atividades operacionais

43.364

5.736

346
(471)

(129)

43.239

5.607

(109.232)
10.888

(62.165)
(963)

(98.344)

(63.128)

Aumento de capital social e reserva de capital
Captação de empréstimos e debêntures
Pagamento de dividendos
Adiantamento para futuro aumento de capital

34.411
8.580

19.045
58.115
(239)
-

Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento

42.991

76.921

(12.114)

19.400

19.833
7.719

433
19.833

(12.114)

19.400

Fluxo de Caixa das atividades operacionais
Lucro líquido antes do imposto de renda e da contribuição social
Ajustes para reconciliar o prejuízo do exercício com o caixa gerado pelas (aplicado nas)
atividades operacionais:
Depreciação e amortização
Encargos e correção monetária de debêntures
(Aumento) redução nos ativos operacionais:
Contas a receber
Adiantamento a fornecedores
Impostos a recuperar
Despesas antecipadas
Outros créditos

Amortização do custo de capitalização de debêntures
Pagamento de imposto de renda e contribuição social pagos
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais

Fluxo de Caixa das atividades de investimento
Aquisição de imobilizado
Empréstimos a receber
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento

Fluxo de Caixa das atividades de financiamento

(Redução) Aumento líquida (o) do saldo de caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício
No fim do exercício
(Redução) Aumento líquida (o) do saldo de caixa e equivalentes de caixa

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Pedra Cheirosa I Energia S.A.
Demonstrações financeiras em
31 de dezembro de 2017

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

1

Informações gerais
A Pedra Cheirosa I Energia S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado,
constituída em 19 de maio de 2009, com sede na avenida Dr. Cardoso de Melo, 1.184, no
Estado de São Paulo, com o propósito específico de gerar, como produtora independente,
energia elétrica, a partir de fontes alternativas, predominantemente a eólica, destinada à
comercialização na modalidade de produção independente de energia.
Conforme Despacho nº 1.826, emitido pela ANEEL em 27 de junho de 2017, estabeleceu-se o
início de operação comercial das 12 unidades geradoras de 2.100 KW cada, totalizando 25.200
KW de capacidade instalada do Parque Eólico Pedra Cheirosa I, localizado no município de
Itarema, Estado do Ceará.

Capital circulante líquido negativo
Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia apresentou capital circulante líquido negativo no
montante de R$80.041 (R$44.002 em 31 de dezembro de 2016), decorrente principalmente da
contratação das debêntures de curto prazo até que haja a liberação do financiamento de longo
prazo junto ao BNB, para as obras de construção do parque eólico Pedra Cheirosa I, a qual a
Administração tem expectativa de liberação ainda no 1º semestre de 2018, que serão aplicados
na liquidação do atual endividamento de curto prazo, e também pelo saldo a quitar de
fornecedores, o qual corresponde ao faturamento das obras de construção do parque. Dessa
forma, esse cenário de capital circulante líquido negativo não será mantido, considerando que o
financiamento será de longo prazo e o fornecedor da obra será quitado em janeiro/2018.
A Administração da Companhia, não obstante os fatos descritos anteriormente, entende que as
suas operações serão conduzidas normalmente considerando que esse endividamento será
normalmente liquidado com a geração futura de caixa pela Companhia, decorrente de sua
própria atividade.

Projeto de geração eólica
Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia possui a seguinte autorização outorgada pela
ANEEL para exploração de energia movida à eólica:
Projeto Eólico
Pedra Cheirosa I

Resolução original

Data

Prazo

Capacidade de energia
instalada (MW)

REA 387/2014

04/08/2014

35 anos

25,2

O prazo da autorização é contado a partir da data da sua assinatura.
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Pedra Cheirosa I Energia S.A.
Demonstrações financeiras em
31 de dezembro de 2017

Contratos de venda de energia
Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia possuía o seguinte contrato de venda de energia de
longo prazo:
Tipo

Energia contratada
(MWm)

Preço contratado
(R$/MWh)

Mercado Livre

15,5

234,20

Empreendimento
Pedra Cheirosa I

2

Apresentação das demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras foram aprovadas pela Diretoria Executiva em 23 de março de
2018.

Declaração de conformidade
As demonstrações financeiras foram elaboradas 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).
A Administração declara que todas as informações relevantes próprias das demonstrações
financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas e correspondem as utilizadas pela
Administração na sua gestão.
Após a sua emissão, somente os acionistas tem o poder de alterar as demonstrações financeiras.

Base de mensuração
As demonstrações financeiras foram elaboradas considerando o custo histórico como base de
valor, exceto determinados ativos e passivos financeiros que foram mensurados ao valor justo.

Moeda funcional e moeda de apresentação
A moeda funcional da Companhia é o Real e as demonstrações financeiras são apresentadas em
reais, arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.

Uso de estimativas e julgamentos
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 informações sobre as incertezas relacionadas a premissas e estimativas que possuem um
risco significativo de resultar em um ajuste material nos saldos contábeis de ativos e passivos
períodos subsequentes estão incluídas nas seguintes contas contábeis:


Imobilizado (nota explicativa nº 8) - aplicação das vidas úteis definidas e principais premissas
em relação aos valores recuperáveis.
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Pedra Cheirosa I Energia S.A.
Demonstrações financeiras em
31 de dezembro de 2017



3

Instrumentos financeiros (nota explicativa nº 16) - principais premissas utilizadas na
mensuração do valor justo.

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.

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.



Capital social
As ações ordinárias 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.

Arrendamentos
No começo de um contrato deve-se determinar se ele é ou contém um arrendamento. Os
arrendamentos são classificados como financeiros sempre que os termos do contrato de
arrendamento transferirem substancialmente todos os riscos e benefícios da propriedade do bem
para o arrendatário. Todos os outros arrendamentos são classificados como operacional.
Os pagamentos referentes aos arrendamentos operacionais são reconhecidos como despesa pelo
método linear pelo período de vigência do contrato, exceto quando outra base sistemática é mais
representativa para refletir o momento em que os benefícios econômicos do ativo arrendado são
consumidos.
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A Companhia participa de transações de arrendamento operacionais relacionados ao uso de
terrenos dos parques eólicos.

Adiantamento para futuro aumento de capital
Adiantamentos de recursos recebidos da controladora e destinados a aporte de capital que são
concedidos em caráter irrevogável. São reconhecidos pelo valor justo e classificados como
passivo não circulante quando a quantidade de ações a serem emitidas não é conhecida. Em
contra partida, os na controladora também são reconhecidos pelo valor justo, classificados como
ativo não circulante e apresentados na rubrica de Investimentos.

Imobilizado
Os ativos imobilizados são registrados ao custo de aquisição, construção ou formação e estão
deduzidos da depreciação acumulada e, quando aplicável, pelas perdas acumuladas de redução
ao valor recuperável. Incluem, ainda, quaisquer outros custos para colocar os ativos no local e
em condição necessária para que este estejam 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
componente reposto. Os custos de manutenção são reconhecidos no resultado conforme
incorridos.
A depreciação é calculada pelo método linear, a taxas médias anuais variáveis, levando em
consideração a vida útil estimada dos bens e também a orientação do órgão regulador. 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 e/ou 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 despesas gerais e administrativas, na rubrica “Outros”.

Redução ao valor recuperável (“impairment”)


Ativos financeiros
Um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é avaliado a cada
data de apresentação para apurar se há evidência objetiva de que tenha ocorrido perda no seu
valor recuperável, que pode ocorrer após o reconhecimento inicial desse ativo e que tenha um
efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projetados.
A Companhia avalia a evidência de perda de valor para recebíveis e títulos de investimentos
mantidos até o vencimento, para todos os títulos significativos. Recebíveis mantidos até o
vencimento que não são individualmente importantes são avaliados coletivamente quanto à
perda de valor por agrupamento desses títulos com características de risco similares.
Ao avaliar a perda de valor recuperável de forma coletiva, a Companhia utiliza tendências
históricas da probabilidade de inadimplência, do prazo de recuperação e dos valores de perda
incorridos, ajustados para refletir o julgamento da Administração quanto às premissas sobre se
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as condições econômicas e de crédito atuais são tais que as perdas reais provavelmente serão
maiores ou menores que as sugeridas pelas tendências históricas.



Ativos não financeiros
Os ativos não financeiros com vida útil indefinida são testados anualmente para a verificação se
seus valores contábeis não superam os respectivos valores de realização.
Os demais ativos sujeitos à amortização e/ depreciação são submetidos ao teste de “impairment”
sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indiquem que o valor contábil possa não
ser recuperável.
O valor da perda corresponderá ao excesso do valor contábil comparado ao valor recuperável do
ativo, representado pelo seu valor em uso.

Provisões
O valor reconhecido como provisão é a melhor estimativa das considerações requeridas para
liquidar a obrigação no fim de cada período de relatório, considerando-se os riscos e as
incertezas relativos à obrigação. Quando a provisão é mensurada com base nos fluxos de caixa
estimados para liquidar a obrigação, seu valor contábil corresponde ao valor presente desses
fluxos de caixa (em que o efeito do valor temporal do dinheiro é relevante).
Quando alguns ou todos os benefícios econômicos requeridos para a liquidação de uma provisão
são esperados que sejam recuperados de um terceiro, um ativo é reconhecido se, e somente se, o
reembolso for virtualmente certo e o valor puder ser mensurado de forma confiável.

Reconhecimento de receita
A receita operacional advinda do curso normal das atividades da Companhia é medida pelo
valor justo da contraprestação recebida ou a receber. A receita operacional é reconhecida
quando existe evidência convincente de que os riscos e benefícios mais significativos foram
transferidos para o comprador, de que for provável que os benefícios econômicos financeiros
fluirão para a Companhia, de que os custos associados possam ser estimados de maneira
confiável e de que o valor da receita operacional possa ser mensurado de maneira confiável.
A receita proveniente da venda da geração de energia é registrada com base na energia
assegurada e com tarifas especificadas nos termos dos contratos de fornecimento ou no preço de
mercado em vigor, conforme o caso.

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 do exercício.
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Conforme facultado pela legislação tributária, a sociedade optou pelo regime de tributação com
base no lucro presumido. A base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social é
calculada à razão de 8% no cálculo do imposto de renda e 12% no cálculo da contribuição sobre
a receita bruta proveniente da venda de energia elétrica 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.

Novas normas, alterações e interpretações de normas
Diversas novas normas e emendas às normas e interpretações IFRS foram emitidas pelo IASB e
ainda não entraram em vigor para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017. A
Companhia não adotou as normas novas ou revisadas a seguir:

IFRS 9 / CPC 48 - Instrumentos financeiros
O IFRS 9 / CPC 48 será aplicável para os exercícios iniciados em ou após 1º de janeiro de 2018.
Esta norma estabelece novos requerimentos para classificação e mensuração de ativos e
passivos financeiros. Os ativos financeiros serão classificados em três categorias: (i)
mensurados ao valor justo por meio do resultado; e (ii) mensurados pelo custo amortizado,
baseado no modelo de negócio pelo qual eles são mantidos e nas características de seus fluxos
de caixa contratuais e; (iii) mensurado ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes.
Com relação aos passivos financeiros, a principal alteração relacionada aos requerimentos já
estabelecidos pelo IAS 39 / CPC 38 requer que a mudança no valor justo do passivo financeiro
designado ao valor justo contra o resultado, que seja atribuível a mudanças no risco de crédito
daquele passivo, seja apresentada em outros resultados abrangentes e não na demonstração do
resultado, a menos que tal reconhecimento resulte em uma incompatibilidade na demonstração
do resultado.
Em relação ao impairment de ativos financeiros, o IFRS 9 requer o modelo de expectativa de
perda no crédito, ao contrário do modelo de perda efetiva do crédito mencionada no IAS 39 /
CPC 38. O modelo de expectativa de perda no crédito requer que a Companhia registre
contabilmente a expectativa de perdas em créditos e mudanças nessas expectativas a cada data
de reporte para refleti-las desde o reconhecimento inicial. Ou seja, não é mais necessário que o
evento ocorra para que seja reconhecida a perda no crédito.
No que tange às modificações relacionadas à contabilização de hedge, o IFRS 9 mantem os três
tipos de mecanismo de contabilização de hedge previstos no IAS 39, mas traz maior
flexibilidade no que tange os tipos de transações elegíveis à contabilização de hedge, mais
especificamente a ampliação dos tipos de instrumentos que se qualificam como instrumentos de
hedge e os tipos de componentes de risco de itens não financeiros elegíveis à contabilização de
hedge. Adicionalmente, o teste de efetividade foi renovado e substituído pelo princípio de
“relacionamento econômico”. Ainda, a avaliação retroativa da efetividade do hedge não é mais
necessária e ocorreu a introdução de exigências adicionais de divulgação relacionadas às
atividades de gestão de riscos de uma entidade.
A Administração da Companhia realizou uma avaliação dos potenciais impactos na adoção da
norma IFRS 9 - Instrumentos Financeiros, e concluiu não terem impactos relevantes nessas
demonstrações financeiras.
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IFRS 15 / CPC 47 e Esclarecimentos ao IFRS 15 - Receita de contratos com clientes
O IFRS 15 / CPC 47 estabelece um modelo simples para contabilização de receitas provenientes
de contratos com clientes e substituirá o guia atual de reconhecimento da receita presente no
IAS 18 / CPC 30 (R1) - Receitas, IAS 11 / CPC 17 (R1) - Contratos de Construção e as
interpretações relacionadas.
Esta norma estabelece que uma entidade deve reconhecer a receita para representar a
transferência (ou promessa) de bens ou serviços a clientes de forma a refletir a consideração de
qual montante espera trocar por aqueles bens ou serviços. A norma introduz um modelo para o
reconhecimento da receita que considera cinco passos: (i) identificação do contrato com o
cliente; (ii) identificação da obrigação de desempenho definida no contrato; (iii) determinação
do preço da transação; (iv) alocação do preço da transação às obrigações de desempenho do
contrato e (v) reconhecimento da receita se e quando a companhia cumprir as obrigações de
desempenho.
Pelos novos requerimentos do IFRS 15, a entidade reconhece a receita somente quando (ou se) a
obrigação de desempenho for cumprida, ou seja, quando o “controle” dos bens ou serviços de
uma determinada operação são efetivamente transferidos ao cliente. Adicionalmente, esta norma
estabelecerá um maior detalhamento nas divulgações relacionadas aos contratos com clientes.
O IFRS 15 será aplicável para períodos anuais iniciados em ou após 1º de janeiro de 2018.
A Administração da Companhia realizou uma avaliação dos potenciais impactos na adoção da
norma IFRS 15 - Receitas com clientes, e concluiu não terem impactos relevantes nessas
demonstrações financeiras.

IFRS 16 / CPC 06 (R2) - Arrendamentos
Emitida em 13 de janeiro de 2016, estabelece, na visão do arrendatário, nova forma de registro
contábil para os arrendamentos atualmente classificados como arrendamentos operacionais, cujo
registro contábil passa a ser realizado de forma similar aos arrendamentos classificados como
financeiros. No que diz respeito aos arrendadores, praticamente mantém os requerimentos do
IAS 17 / CPC 06 (R1), incluindo apenas alguns aspectos adicionais de divulgação.
O IFRS 16 / CPC 06 (R2) será aplicável para períodos anuais iniciados em ou após 1º de janeiro
de 2019.
A Administração da Companhia está avaliando os potenciais impactos da adoção deste novo
pronunciamento.

4

(a)

Caixa e equivalentes de caixa
31/12/2017

31/12/2016

Saldos de caixas e bancos
Aplicações financeiras:
Fundos de investimento (a)

11

16

7.708

19.817

Total de caixa e equivalentes de caixa

7.719

19.833

Representam valores aplicados no Fundo Atlântica, 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 e 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 101,53% (101,45% em 2016) do
CDI na data do balanço.
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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.

5

(*)

Contas a Receber de Clientes
31/12/2017

31/12/2016

Concessionárias e permissionárias*

22.700

-

Total

22.700

-

Mercado livre

Composição por vencimento do contas a receber:
31/12/2017

31/12/2016

A vencer:
0 - 30 dias
31-60 dias

21.758
942

-

Total

22.700

-

A Administração da Companhia entendeu não ser necessária a constituição de provisão para
créditos de liquidação duvidosa por não haver expectativa de perdas em toda a carteira de
recebíveis.

6

(a)

Outros Créditos
31/12/2017

31/12/2016

Rateio custo de construção parque (a)

20.886

-

Total

20.886

-

Refere-se ao direito a receber de parte relacionada Pedra Cheirosa II, decorrente do rateio dos custos para construção
do parque eólico Pedra Cheirosa (nota explicativa nº 7).
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7

Partes relacionadas
A Companhia tem como controlador a CPFL Energias Renováveis S.A. (“CPFL Renováveis”).
A CPFL Renováveis tem como controlador a CPFL Geração de Energia S.A. (“CPFL
Geração”). A CPFL Energia S.A. detém 100% do capital social da CPFL Geração e possui as
seguintes empresas como acionistas controladores:


State Grid Brazil Power Participações S.A.
Companhia controlada indiretamente pela State Grid Corporation of China, companhia estatal
chinesa cujo principal negócio é desenvolver e operar empresas no setor energético.



ESC Energia S.A.
Companhia controlada pela State Grid Brazil Power Participações S.A.
Foram considerados como partes relacionadas os acionistas controladores, controladas e
coligadas
.
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As principais transações estão relacionadas a seguir:
Ativo

Passivo

Resultado

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2016

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

7.715

17.817

-

-

428

3.752

Subtotal

7.715

17.817

-

-

428

3.752

Contas a receber (nota nº 5)/Receitas (nota nº 12):
Atlântica I
Atlântica II
Atlântica IV
Costa Branca
CPFL Renováveis
Juremas
Macacos
Morro dos Ventos II
Pedra Preta

208
205
207
156
10.967
68
103
115
58

-

-

-

416
410
413
312
18.714
136
206
172
115

-

Subtotal

12.085

-

-

-

20.894

-

Outros Créditos (nota nº 6):
Pedra Cheirosa II (a)

20.886

-

-

-

-

-

Subtotal

20.886

-

-

-

-

-

Total

40.686

17.817

-

-

21.321

3.752

Não circulante:
Empréstimos a receber (b):
Mata Velha
CPFL Renováveis

-

293
10.595

-

-

4
353

26
934

Total

-

10.888

-

-

356

960

Passivo
Circulante
Fornecedores
CPFL Serviços

-

-

-

127

(2.009)

(127)

Subtotal

-

-

-

127

(2.009)

(127)
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Ativo

Passivo

Resultado

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2016

Dividendos a Pagar:
CPFL Renováveis

-

-

4.981

77

-

-

Subtotal

-

-

4.981

77

-

-

Outros Passivos:
CPFL Renováveis (c)

-

-

916

-

(107)

-

Subtotal

-

-

916

-

(107)

-

Total
Não circulante
Adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC):
CPFL Renováveis

-

-

5.897

204

(2.117)

(127)

-

-

8.580

-

-

-

Total

-

-

8.580

-

-

-

(a)

Refere-se ao direito a receber de parte relacionada Pedra Cheirosa II, decorrente do rateio dos custos para construção do parque eólico Pedra Cheirosa.

(b)

Referia-se a contratos de mútuo com a controladora CPFL Renováveis e a coligada Mata Velha, com vencimentos até outubro de 2017 e remuneração de TJLP+2% a.a., para capital de giro.

(c)

Refere-se principalmente aos rateios de despesas de mão-de-obra e fiança bancária.
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Pessoal-chave da Administração
A Companhia optou por não realizar pagamentos de remuneração do pessoal-chave da
Administração nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016. 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.

8

Imobilizado
Terrenos

Edificações, obras
civis e benfeitoria

Máquinas e
equipamentos

Em curso

Total

Saldo em 31/12/2015

-

-

-

13.097

13.097

Custo histórico
Depreciação acumulada

-

-

-

13.097
-

13.097
-

Adições

-

-

-

62.165

62.165

Saldo em 31/12/2016

-

-

-

75.262

75.262

Custo histórico
Depreciação acumulada

-

-

-

75.262
-

75.262
-

Taxa média de depreciação - %

-

-

-

-

-

Terrenos

Edificações, obras
civis e benfeitoria

Máquinas e
equipamentos

Em curso

Total

Saldo em 31/12/2016

-

-

-

75.262

75.262

Custo histórico
Depreciação acumulada

-

-

-

75.262
-

75.262
-

Adições
Transferências*
Depreciação

2.438
(57)

33.454
(1.152)

148.602
(3.393)

109.232
(184.494)
-

109.232
(4.602)

Saldo em 31/12/2017

2.381

32.302

145.209

-

179.892

Custo histórico
Depreciação acumulada

2.438
(57)

33.454
(1.152)

148.602
(3.393)

-

184.494
(4.602)

5

5

5

-

-

Taxa média de depreciação - %
(*)

Transferências em decorrência de unitizações.
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No exercício findo em 31 de dezembro de 2017, foi registrado no custo operacional na rubrica
depreciação e amortização, o montante de R$4.602.

Redução ao valor recuperável dos ativos (Impairment)
A Companhia efetuou a análise de existência de indicadores (“triggers”) de perda por redução
ao valor recuperável de seus ativos, tal como a existência de capital circulante líquido negativo.
Em decorrência da existência dessa situação, a Companhia realizou testes de recuperabilidade
para os seus ativos, utilizando-se do método de fluxo de caixa descontado para mensuração do
valor em uso, não tendo identificado a necessidade de constituição de tal provisão.
O valor recuperável foi calculado com base no valor em uso de seus ativos não financeiros
utilizando a abordagem do fluxo de caixa livre para o acionista, técnica de avaliação que reflete
o fluxo de caixa futuro do projeto. Para este exercício a Administração se baseou em premissas
do orçamento plurianual, informações de mercado disponíveis e em desempenho em períodos
anteriores. As premissas utilizadas para cálculo do fluxo de caixa descontado, incluíram: (i)
taxas de desconto; (ii) expectativas de volume de geração de energia; (iii) expectativas em
relação aos preços futuros de energia; (iv) disponibilidade de capacidade de geração de energia;
(v) período de autorização e (vi) outras condições de mercado.
Sobre a taxa de desconto, a Companhia utilizou a metodologia CAPM para estimar o custo de
capital do acionista para cada unidade geradora de caixa, sendo composta por: (i) estimativa da
taxa livre de risco (utilizou-se como parâmetro o retorno do título do governo americano para 20
anos T-Bond); (ii) diferencial de inflação entre a projeção para os Estados Unidos e Brasil;
coeficiente Beta calculado utilizando peers do setor de energia renovável; (iii) prêmio de risco
de mercado calculado pela diferença do retorno médio do índice SP&500 e a taxa livre de risco;
(iv) adição do risco de tamanho calculado pela Duff & Phelps e (v) adição do risco país
calculado pela média do índice Emerging Markets (EMBI+BR) apurado pelo Banco JP Morgan
(EMBI+).

9

(a)

Fornecedores
31/12/2017

31/12/2016

Materiais e serviços (a)
Suprimento de energia elétrica

56.753
3.356

5.450
-

Total

60.109

5.450

O saldo em 31 de dezembro de 2017 refere-se, principalmente, a imobilizado adquirido para finalização das obras da
Companhia.

A Companhia coloca em prática suas políticas de gerenciamento dos riscos financeiros para
garantir que todas as obrigações sejam pagas conforme os termos originalmente acordados.
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Debêntures
31/12/2017
Circulante
Agente Financiador

Encargos

Principal

1.617

64.238

ITAÙ

31/12/2016

Total
circulante

Não circulante
principal

Total

Total

65.855

-

65.855

58.115

A movimentação de debêntures está representada como segue:
Saldo em
31/12/2015
Saldo em
31/12/2016

Liberações

Juros

Custo de
captação

Amortização de custo
de captação

Saldo em
31/12/2016

52.200

6.676

(761)

-

58.115

Liberações

Juros

Custo de
captação

Amortização de custo
de captação

Saldo em
31/12/2017

-

7.394

(207)

553

65.855

58.115

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 5.220 debêntures,
com valor nominal de R$10, no montante de R$52.200 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.
No exercicio findo em 31 de dezembro de 2017, a Companhia aditou a 1ª emissão de debêntures
simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia fidejussória
adicional, em série única. O aditamento postergou o vencimento em 6 meses, e alterou a
remuneração para CDI + 1,22% a.a.. O saldo de juros apurado na data do aditamento foi
incorporado ao principal da dívida.

11
a.

Patrimônio líquido
Capital social
Em 31 de dezembro de 2017, o capital social subscrito e integralizado monta a quantia de
R$41.479 (R$41.135 em 31 de dezembro de 2016), representado por 42.341.888 (42.078.728
em 31 de dezembro de 2016) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. Cada ação tem
direito a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais da Companhia.
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A composição acionária da Companhia é a seguinte:
31/12/2017

b.

31/12/2016

Acionistas

Ordinárias

%

Ordinárias

%

CPFL Energias Renováveis S.A.
SIIF Energies do Brasil Ltda
Ações em Tesouraria

39.223.128
1
3.118.759

99,999997%
0,000003%
-

38.959.968
1
3.118.759

99,999997%
0,000003%
-

Total

42.341.888

100%

42.078.728

100%

Aumento de capital
Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28 de novembro de 2017, foi aprovado o
aumento de capital social da Companhia no valor de R$34.411 mediante a emissão de 263.160
novas ações ordinárias sem valor nominal, sendo destinado R$344 à conta de capital social e
R$34.067 destinado a conta de reserva de capital.

c.

Reserva de capital
Em 31 de dezembro de 2017 a Companhia possuía o montante total de R$34.067 referente a
reserva de capital.

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. A Companhia poderá deixar de constituir a reserva legal no exercício em que o saldo
dessa reserva, acrescido do montante de reservas de capital, exceder 30% do capital social. Em
31 de dezembro 2017, a Companhia possuía reserva legal no montante de R$66 (R$66 em 31 de
dezembro de 2016).

e.

Reserva de lucros
A reserva 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 31 de
dezembro de 2017, a Companhia possuía o montante de R$15.659 (R$947 em 31 de dezembro
de 2016).

f.

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.

Lucro líquido do exercício ajustado
(-) Reserva legal (baseada no lucro líquido ajustado)
Base de cálculo dos dividendos
Dividendos mínimos obrigatórios - 25%
Constituição de reserva de lucros
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31/12/2017

31/12/2016

19.616

323

-

(16)

19.616
(4.904)
(14.172)

307
(77)
(230)
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Receita operacional líquida
31/12/2017

31/12/2016

Receita de venda de energia*
Deduções da receita bruta:
PIS/COFINS

35.791

-

(1.306)

-

Receita operacional líquida

34.484

-

31/12/2017

31/12/2016

(3.450)
(527)
(1.057)
(11)
(390)
(4.602)
(98)

-

(10.135)

-

Despesas gerais e administrativas:
Despesas de ocupação
Material
Serviços profissionais
Arrendamentos
Impostos e Taxas
Outros

(12)
(8)
(107)
(15)

(11)
(2)
(144)
(13)
(29)
-

Total

(142)

(199)

(*)

Mercado livre

13

Custos de geração de energia elétrica e despesas gerais e
administrativas
Custo:
Custo de compra de energia
Encargos de uso do sistema
Custo de operação das usinas
Materiais
Arrendamentos
Depreciação e amortização
Outros custos de operação
Total
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Receitas (despesas) financeiras
31/12/2017

31/12/2016

435
(320)
356
187
-

3.752
(3.752)
959
(219)
1

658

741

Despesas financeiras
Juros sobre debêntures
Gasto com emissão de debêntures
Juros capitalizados no imobilizado
Fiança bancária/Comissões e corretagens
IOF
Despesa decorrente de liquidações CCEE
Outras

(7.394)
(553)
4.202
(2)
(44)
(125)
(31)

(6.676)
(19)
6.695
(11)
(79)

Total

(3.947)

(90)

Receitas financeiras
Receita de aplicação financeira
Juros capitalizados no imobilizado
Juros sobre mútuo
PIS e COFINS sobre receita financeira
Receita decorrente de liquidações CCEE
Outras
Total

15

Imposto de renda e contribuição social
A Administração da Companhia adotou o regime de tributação com base no lucro presumido
para apuração do imposto de renda e da contribuição social para o exercício findo em 2017
(lucro real no exercício findo em 2016) pois entendeu ser o regime mais apropriado a
Companhia após a realização do planejamento tributário anual.
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.
31/12/2017

31/12/2016

IRPJ

CSLL

IRPJ

CSLL

35.791
8%

35.791
12%

8%

12%

2.863
658

4.295
658

741

741

Base de Cálculo
Alíquotas vigentes
Expectativa de crédito (débito) de imposto de renda
e contribuição social às alíquotas vigentes
Ajuste decorrente do adicional do IR e de exercícios anteriores

3.521
25%

4.953
9%

741
25%

741
9%

(880)
24

(446)
-

(185)
97

(67)
26

Imposto de renda e contribuição social - receita (despesa)

(856)

(446)

(88)

(41)

(2,3%)

(1,2%)

(12,0%)

(5,5%)

Receita Operacional
Alíquota aplicada sobre a receita bruta
Receitas Financeiras

Alíquota efetiva - %
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Instrumentos financeiros
Gestão do risco de capital
A Companhia administra seu capital, para assegurar a continuidade de 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
avaliação. 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.

Classificação dos instrumentos financeiros
Os instrumentos financeiros, são mensurados conforme descrito abaixo:

(i)

Valor justo por meio do resultado
Um instrumento é classificado pelo valor justo por meio do resultado se for mantido para
negociação, ou seja, designado como tal quando do reconhecimento inicial, e se a Companhia
gerencia os investimentos e tomam as decisões de compra e venda com base em seu valor justo
de acordo com a estratégia de investimento e gerenciamento de risco documentado. Após
reconhecimento inicial, custos de transação atribuíveis são reconhecidos nos resultados quando
incorridos. O principal instrumento financeiro classificado nesta categoria é:



(ii)

Caixa e equivalentes de caixa (nota explicativa nº 4)

Empréstimos e recebíveis
São designados para essa categoria somente os ativos não derivativos com pagamentos fixos ou
determináveis que não estão cotados em um mercado ativo, reconhecidos inicialmente pelo
valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após seu reconhecimento
inicial são mantidos do custo amortizado por meio do método dos juros efetivos, decrescidos de
qualquer perda por redução do valor recuperável. Os principais instrumentos financeiros
classificados nesta categoria são:



Contas a receber (nota explicativa nº 5)



Empréstimos a receber (nota explicativa nº 7)

29

Pedra Cheirosa I Energia S.A.
Demonstrações financeiras em
31 de dezembro de 2017

(iii)

Outros passivos financeiros
São designados para essa categoria somente os ativos e passivos financeiros cujo o registro é o
montante pelo qual os mesmos são mensurados em seu reconhecimento inicial, menos as
amortizações de principal, mais os juros acumulados calculados com base no método da taxa de
juros efetiva menos qualquer redução por ajuste ao valor recuperável ou impossibilidade de
pagamento. Os principais instrumentos financeiros classificados nesta categoria são:



Partes relacionadas (nota explicativa nº 7)



Fornecedores (nota explicativa nº 9)



Debêntures (nota explicativa nº 10)



Outros passivos

Valorização dos instrumentos financeiros
A hierarquização dos instrumentos financeiros por meio do valor justo regula a necessidade de
informações mais consistentes e atualizadas com o contexto externo da Companhia. São
exigidos como forma de mensuração para o valor justo dos instrumentos financeiros:
(i)

Nível 1 - Preços negociados em mercados ativos para ativos ou passivos idênticos;

(ii)

Nível 2 - Diferentes dos preços negociados em mercados ativos incluídos no que são
observáveis para o ativo ou passivo, direta ou indiretamente:



Debêntures de curto e longo prazo:
31/12/2017
Mensuradas ao custo
Moeda nacional
Debêntures

Nível 2

Total

(iii)

Contábil

Valor Justo

65.855

65.370

65.855

65.370

Nível 3 - Para o ativo ou passivo que são baseados em variáveis não observáveis no mercado.
São geralmente obtidas internamente ou em outras fontes não consideradas no mercado.

Considerações sobre riscos
Risco de crédito
Decorre da possibilidade de a Companhia sofrer 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,
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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 debêntures.

Risco de taxa 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
pós-fixadas.

Análise de sensibilidade
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: baseado em premissas macroeconômicas obtidas no mercado para 31 de dezembro de
2018 (CDI em 6,89% a.a., TJLP em 6,00% a.a., IGPM em 4,57% a.a. e TR em 0,60% a.a.);

(ii)

Cenário II: redução/elevação dos índices em 25% e;

(iii)

Cenário III: redução/elevação dos índices em 50%.
A projeção dos efeitos decorrentes da aplicação desses cenários no resultado financeiro para os
próximos 12 meses seria a seguinte:
Cenário II
Elevação
de índice
em 25%

Redução de
índice em
50%

Elevação
de índice
em 50%

Indexador

Exposição

Cenário I

Redução
de índice
em 25%

CDI

7.708

539

404

674

270

809

7.708

539

404

674

270

809

(66.270)

(5.430)

(4.275)

(6.586)

(3.119)

(7.741)

Subtotal

(66.270)

(5.430)

(4.275)

(6.586)

(3.119)

(7.741)

Variação

(58.562)

(4.891)

(3.870)

(5.912)

(2.850)

(6.932)

Instrumentos
Ativo Financeiro
Aplicação Fundos*

Passivo Financeiro
Empréstimos e Financiamentos DEBÊNTURES

(*)

Cenário III

CDI+1,37%

As aplicações em Fundos tem uma remuneração média de 101,53% do CDI (a.a).

Risco de vencimentos antecipados
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 está detalhado na nota explicativa
nº 10.
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Risco de liquidez
O risco de liquidez evidencia a capacidade da Companhia em liquidar as obrigações assumidas.
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.

Análise de liquidez
As tabelas incluem os fluxos de caixa dos juros e do principal. Para os fluxos de caixa com juros
pós-fixados, 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.
31/12/2017

17

Menos de
1 mês

1-3 meses

3 meses
a 1 ano

1-3
anos

4-5
anos

Mais de
5 anos

Total

Fornecedores
Debêntures - principal e
encargos

54.635

5.473

-

-

-

-

60.109

-

66.875

-

-

-

-

66.875

Total

54.635

72.348

-

-

-

-

126.984

Compromissos
Arrendamentos
Os arredamentos são classificados como operacionais, uma vez que os termos de contratos de
arrendamento não transferem substancialmente todos os riscos e benefícios da propriedade do
bem para o arrendatário. Os pagamentos referentes aos arrendamentos operacionais são
reconhecidos como despesa pelo método linear pelo período de vigência do contrato.
Até 31 de dezembro de 2017 a Companhia possuía contrato de arrendamentos de terras, com as
seguintes características:

Pedra Cheirosa I

Assinatura do
contrato

Área (ha)

Prazo

R$ mil a pagar para
o ano de 2018

Índice
reajuste

jul/13

287

25 anos

298

IGP-M
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A seguir o cronograma de pagamento dos compromissos de arrendamentos:
Vencimento

Total

2019
2020
2021
2022
2023 a 2027
2028 a 2032
2033 a 2038

325
340
356
372
2.122
2.574
3.083

Total

9.172

Outros Compromissos
Em 31 de dezembro de 2017 a Companhia possuía os seguintes compromissos relacionados a
contratos de longo prazo.

18

Descrição

2018

2019

2020

2021

2022

A partir
de 2023

Total

Contratos de construção de usinas
Contratos de prestação de serviço de
manutenção e operação de usina

2.796

-

-

-

-

-

2.796

1.591

1.860

2.126

2.126

2.225

10.455

20.383

Total

4.387

1.860

2.126

2.126

2.225

10.455

23.179

Eventos subsequentes
Mecanismo de Compensação de Sobras e Deficits (MCSD)
Em 19 de janeiro de 2018 a Companhia recebeu a autorização da CCEE (Câmara de
Comercialização de Energia Elétrica), para participar do MCSD durante o 1º semestre de 2018.
O resultado final da CCEE na descontratação e venda de energia incentivada foi o seguinte:
Volume descontratado do ACR: 13,60 MWm
Preço Médio de Venda R$265,00
A Companhia estima que o ganho pela participação no MCSD durante o exercício de 2018 seja
de R$10.900, dependendo do volume de energia gerado.
Tal evento não gerou impactos em 31 de dezembro de 2017, tendo um impacto prospectivo.

Liberação financiamento via Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste
- FNE com o Banco Nordeste do Brasil - BNB
Em 08 de março de 2018 a Companhia recebeu o 1o desembolso do seu financiamento com o
Banco Nordeste do Brasil - BNB , com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do
Nordeste - FNE, no montante de R$84.167, com encargos fixos de 10,14% ao ano, bônus de
adimplemento de 15% e vencimento em 2037.

33

Pedra Cheirosa I Energia S.A.
Demonstrações financeiras em
31 de dezembro de 2017

Alteração Diretor Presidente e Diretor Financeiro
Em 23 de fevereiro de 2018, o Sr. Gustavo Henrique Santos de Sousa, Diretor Presidente,
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores interino e membro do Conselho de
Administração da Companhia, apresentou renúncia dos referidos cargos, e deixou a Companhia
em 02 de março de 2018
Em Reunião do Conselho de Administração realizada em 09 de março de 2018, foram eleitos os
Srs Fernando Mano da Silva como Diretor Presidente e Alessandro Gregori Filho como Diretor
Financeiro e de Relações com Investidores.
Ambos os executivos tomaram posse no dia 09 de março de 2018 e o cumprirão o mandato até o
dia 30 de abril de 2019.

***
Alessandro Gregori Filho
Diretor Financeiro e Relação com Investidores
Sergio Luiz da Silva Ribeiro
Superintendente Contábil e Fiscal
Daniela Ribeiro Mendes
Contadora responsável
CRC 1SP199348/O-0
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