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BALANÇOS PATRIMONIAIS 

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 

(Em milhares de Reais)  

 

 

Ativo 

 

  Notas 
 

31/12/17 
 

31/12/16 

CIRCULANTE 
     

   Caixa e equivalentes de caixa 6 
 

6.734 
 

19.089 

   Clientes 7 
 

117.050 
 

77.725 

   Serviços em curso 8 
 

6.286 
 

2.750 

   Tributos e contribuições sociais 9 
 

2.542 
 

19.883 

   Almoxarifado 10 
 

1.777 
 

3.352 

   Ativos regulatórios 11 
 

58.673 
 

42.394 

   Direito de ressarcimento 12 
 

203.058 
 

80.739 

   Outros  13 
 

8.208 
 

8.632 

  
  

404.328 
 

254.564 

NÃO CIRCULANTE 
     

   Cauções e depósitos vinculados 14 
 

2.154 
 

21.026 

Outros 13 
 

             208  
 

                -    

   Imobilizado 15 
 

154.417 
 

20.114 

   Financeiro 16 
 

476.673 
 

273.962 

  
  

633.452 
 

315.102 

TOTAL DO ATIVO   
 

1.037.780 
 

569.666 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As notas explicativas da administração são partes integrantes das demonstrações 

financeiras. 
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BALANÇOS PATRIMONIAIS 

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 

(Em milhares de Reais)  

 

 

Passivo e Patrimônio Líquido (Passivo a descoberto) 

 

  Notas 
 

31/12/17 
 

31/12/16 

CIRCULANTE 
     

   Fornecedores 17 
 

1.537.226 
 

1.106.961 

   Financiamentos e empréstimos 18 
 

15.542 
 

                -    

   Tributos a recolher 19 
 

13.231 
 

361.027 

   Obrigações trabalhistas e sociais 20 
 

8.193 
 

13.055 

   Encargos setoriais 21 
 

38.788 
 

27.310 

   Passivo regulatório 22 
 

118.974 
 

99.158 

   Outros 23 
 

18.031 
 

3.960 

  
  

1.749.985 
 

1.611.471 

NÃO CIRCULANTE 
     

   Fornecedores 17 
 

                  -    
 

453.936 

   Financiamentos e empréstimos 18 
 

468.815 
 

                -    

   Provisões para contingência 24 
 

550.047 
 

446.710 

   Obrigações vinculadas à concessão 25 
 

35.087 
 

14.259 

  
  

1.053.949 
 

914.905 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PASSIVO A 

DESCOBERTO)      

   Capital social 26 
 

1.117.876 
 

1.078.009 

   Reserva de capital 
 

  8.881   8.560 

   Adiantamento para futuro aumento de capital 27                     -      39.867 

   Ajuste de Avaliação Patrimonial 28   128.271                   -    

   Prejuízos acumulados 
 

  (3.021.182)   (3.083.146) 

  
 

  (1.766.154)   (1.956.710) 

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

(PASSIVO A DESCOBERTO)    
1.037.780 

  
569.666 

 

 

 

 

 

 

 

As notas explicativas da administração são partes integrantes das demonstrações 

financeiras. 
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DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS 

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 

(Em milhares de Reais)  

 

 

  Notas   31/12/17 
 

31/12/16 

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 29   647.707 
 

364.100 

        
 

  

CUSTO OPERACIONAL     (653.859) 
 

(729.763) 

        
 

  

Custo com Energia Elétrica 30   (520.665) 
 

(359.933) 

Energia elétrica comprada para revenda     (520.665) 
 

(359.933) 

        
 

  

Custo de Operação 31   (133.194) 
 

(369.830) 

Pessoal, material e serviços de terceiros     (120.167) 
 

(156.252) 

Depreciação e amortização     (22.058) 
 

(13.612) 

Provisões     35.308 
 

(187.436) 

Outros     (26.277) 
 

(12.530) 

        
 

  

RESULTADO BRUTO     (6.152)  
 

(365.663) 

        
 

  

Outras Receitas/Despesas Operacionais           9.221 
 

                -    

      
  

  

RESULTADO LÍQUIDO     3.069 
 

(365.663) 

        
 

  

Resultado Financeiro 32 

 

76.517 
 

16.687 

 

  

 

  
 

  

LUCRO/PREJUIZO DO EXERCÍCIO 

  

79.586   (348.976) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As notas explicativas da administração são partes integrantes das demonstrações 

financeiras. 
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DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ABRANGENTES 

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 

(Em milhares de Reais)  

 

    
 

31/12/17 
 

31/12/16 

LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO 
 

79.586 
 

(348.976) 

Outros Resultados Abrangentes 
 (17.622)  106  

TOTAL DO RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO 
 

61.964 
 

(348.870) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As notas explicativas da administração são partes integrantes das demonstrações 

financeiras. 
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DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PASSIVO A 

DESCOBERTO) 

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 

(Em milhares de Reais)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As notas explicativas da administração são partes integrantes das demonstrações 

financeiras. 

Capital 

Integralizado

Reseva de 

Capital

Ajuste de 

Avaliação 

Patrimonial

Prejuízos 

acumulados

Recursos 

destinados a 

aumento de Capital

Total

Em 31 de dezembro de 2015       1.042.742          6.549                    -    (2.734.276)                    35.746    (1.649.239)

Remuneração da imobilização em curso                     -           2.011                    -                 106                              - 2.117

Aumento de capital social                     -                  -                    -                     -                     39.388 39.388

Incorporação do Capital             35.267                  -                    -                     -                    (35.267)                   -   

Prejuízo do Exercício                     -                  -                    -         (348.976)                              - (348.976)

Em 31 de dezembro de 2016 1.078.009 8.560                  -   (3.083.146) 39.867 (1.956.710)

Remuneração da imobilização em curso                     -              321                    -                     -                              - 321

Ajuste de Avaliação Patrimonial                     -                  -          128.271                     -                              - 128.271

Incorporação do Capital             39.867                  -                    -                     -                    (39.867)                   -   

Austes de Exercícios Anteriores                     -                  -                    -           (17.622)                              -         (17.622)

Lucro do Exercício                     -                  -                    -             79.586                              - 79.586

Em 31 de dezembro de 2017 1.117.876 8.881 128.271 (3.021.182)                            -   (1.766.154)
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DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA – MÉTODO INDIRETO 

Exercícios findo em 31 de dezembro de 2017 e 2016 

(Em milhares de Reais)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

As notas explicativas da administração são partes integrantes das demonstrações 

financeiras. 

31/12/17 31/12/16

79.586 (348.976)

Depreciação/Amortização 22.858 13.940

102.444 (335.036)

Clientes (39.325) 12.139

Tributos e Contribuições Sociais 17.341 97

Direito de Ressarcimento (16.279) (11.573)

Almoxarifado 1.575 976

Serviços em Cursos (3.536) (8)

Cauções e Depósitos Vinculados 18.872 (15.765)

Outros (122.103) (98.127)

(143.455) (112.261)

Fornecedores (23.671) 137.488

Emprestimos e Financiamentos 484.356 -

Tributos a Recolher (347.796) 107.557

Obrigações Trabalhistas e Sociais (4.862) 5.839

Encargos Setoriais 11.478 12.479

Obrigações de Ressarcimento 19.816 -

Provisões para Contingência 103.337 75.539

Obrigações Vinculadas à Concessão 20.829 9.436

Outros 14.071 31.662

277.558 380.000

236.547 (67.297)

Aquisição de Imobilizado/Intangível (359.872) (22.999)

(359.872) (22.999)

Adiantamento para Aumento de Capital (39.867) 4.121

Capital Integralizado 40.188 37.278

Ajuste de Avaliação Patrimonial 128.271 -

Ajustes de Exercícios Anteriores (17.622) 106

110.970 41.505

Aumento líquido de caixa e Equivalentes de caixa (12.355) (48.791)

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 19.089 67.880

Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 6.734 19.089

Variação no Caixa e Equivalentes de Caixa (12.355) (48.791)

Lucro/Prejuízo do Exercício

Fluxos de caixa das atividades de financiamento

Caixa líquido proveniente das (usado nas) atividades de financiamento

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento

Despesas (receitas) que não afetam o caixa

(Aumento) redução de ativo

Fluxos de caixa das atividades de investimento

Aumento (redução) de passivo

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais
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DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO 

Exercícios findo em 31 de dezembro de 2017 e 2016 

(Em milhares de Reais)  
 

 

 

 

 

 

 

 

As notas explicativas da administração são partes integrantes das demonstrações 

financeiras. 

31/12/17 31/12/16

  Receitas de Vendas de Energia e Serviços 588.289            387.149            

  Recuperação da Despesa - CCC 54.985              1.459                

  Doações e Subvenções CDE 185.992            66.555              

  Outras Receitas Operacionais 9.560                8.410                

838.826          463.573          

(-) Insumos Adquiridos de Terceiros:

    (incluidos os valores dos Impostos - ICMS, PIS, COFINS)

Custo de Energia Comprada (572.561)           (359.933)           

Serviço de Terceiros (25.447)             (37.301)             

Materiais (2.923)              (3.055)              

Combustivel para Prod. De Energia (3.089)              (2.114)              

Outros Custos Operacionais 8.692                (217.706)           

(595.328)        (620.109)        

VALOR ADICIONADO BRUTO 243.498          (156.536)        

Quotas de Reintegração (22.058)             (13.612)             

VALOR ADICIONADO LIQUIDO 221.440          (170.148)        

VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANFERÊNCIA

Receitas Financeiras 181.372            24.883              

VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR 402.812          (145.265)        

 DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO

    Remuneração do Trabalho e Beneficios 69.858              77.609              

    Governos: Impostos, Taxas e Contribuições

      Contribuições Sociais - INSS FGTS 21.940              19.892              

      Encargos do Consumidor 28.477              23.607              

      ICMS 86.145              61.166              

      PIS/PASEP 1.819                2.259                

      COFINS 9.745                10.391              

      Taxa de Fiscalização ANEEL 387                  591                  

      Encargos da Dívida 104.855            8.196                

253.368          126.102          

323.226          203.711          

LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO 79.586            (348.976)        

TOTAL 402.812          (145.265)        
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS  

Exercícios findo em 31 de dezembro de 2017 e 2016 

(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma). 

 

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL 

 

A Companhia de Eletricidade do Amapá S.A. – CEA, sociedade por ações de economia mista, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.965.546/0001-09, localizada à Avenida Padre Julio Maria 

Lombaerd, 1900, Macapá, Estado do Amapá, e controlada pelo Governo do Estado do Amapá, 

que possui 99,86% do seu capital social, é uma concessionária de serviço público de energia 

elétrica de capital fechado. 

 

Seu principal objetivo é projetar, construir e explorar o serviço público de distribuição aos 

consumidores finais de energia elétrica, assim como serviços que lhe venham a ser concedidos 

ou autorizados por qualquer título de direito e atividades associadas ao serviço público de 

energia, prestar serviços técnicos de sua especialidade e praticar os demais atos necessários à 

consecução de seu objetivo, sendo tais atividades regulamentadas e fiscalizadas pela Agência 

Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, órgão vinculado ao Ministério de Minas e Energia – MME.  

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade operacional 

normal dos negócios da Companhia, de acordo com o CPC 26 (R1), em seus itens 25 e 26. A 

administração da Companhia, objetivando a melhoria dos resultados, vem dando sequência às 

ações estratégicas para atingir níveis de perdas e inadimplência dentro dos limites 

regulatórios, lucro consolidado positivo, qualidade no fornecimento de energia elétrica dentro 

das metas regulatórias, incremento no nível de satisfação dos colaboradores e no atendimento 

ao cliente, além de aumentar o nível histórico de realizações dos investimentos. 

 

Para cumprir com as obrigações operacionais e administrativas, a Companhia conta com 631 

empregados (630 em 31 de dezembro de 2016), para atender a 207.062 consumidores 

(200.068 em 31 de dezembro de 2016). 

 

As demonstrações financeiras da Companhia para o exercício findo em 31 de dezembro de 

2017 foram autorizadas pela diretoria em 26 de abril de 2018, submetendo-as à análise e 

opinião e do ConselhoFiscal e aprovação do Conselho de Administração.Após a sua emissão, 

somente os acionistas têm o poder de alterar as demonstrações financeiras. Todas as 

informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo 

evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão. 
 

1.1 Continuidade Operacional da Companhia 

A Companhia apurou lucro em suas operações no encerramento do exercício de dezembro de 

2017, no montante de R$ 79.586 mil, e vem buscando otimizar seus resultados em prol da 

continuidade da organização e seu equilíbrio econômico-financeiro. Para isso elaborou o seu 

Plano de Negócio para o ano de 2018, com vista, a maximização dos resultados empresariais 

para o Controlador e cumprimento das metas pactuadas com o órgão regulador. 

 

Por se tratar de uma concessão de serviço público, é previsto na Lei nº 12.783/2013, Art. 9º, 

que, não havendo a prorrogação do prazo de concessão e com vistas a garantir a continuidade 

da prestação do serviço, o titular poderá, após o vencimento do prazo, permanecer 

responsável por sua prestação até a assunção do novo concessionário, observadas as 

condições estabelecidas por esta Lei. 

 

Adicionalmente, foi deliberado que até a transferência da distribuidora para o novo 

controlador, a distribuidora receba diretamente, da União Federal ou através de tarifa, todos 

os recursos e remuneração necessários para operar, manter e fazer investimentos que forem 
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relacionados aos serviços públicos da respectiva distribuidora, mantendo o equilíbrio 

econômico e financeiro da Distribuidora. 

 

O nível de receita e consequentemente do fluxo de caixa teve significativa readequação com o 

reposicionamento tarifário ocorrido em novembro de 2016 na ordem de 46% e também com a 

revisão tarifária de 37% ocorrida em novembro de 2017, permitindo recomposição do nível de 

tarifa após longo período pregresso de não ter tido essa recomposição. 

 

Com base nas decisões emanadas e observado o Art. 9º da Lei nº 12.783/2013, as 

demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade operacional 

normal dos negócios da Companhia, de acordo com o CPC 26 (R1), em seus itens 25 e 26. A 

insuficiência de capital de giro é suportada pelo acionista controlador mediante ingresso de 

recursos destinados a aumento de capital. 

 

NOTA 2 – CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA 

 

A Companhia não possui contrato de concessão de distribuição de energia, entretanto, à luz da 

Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, art. 42 “as concessões permanecerão válidas pelo 

prazo necessário à realização dos levantamentos e avaliações indispensáveis à organização das 

licitações que precederão a outorga das concessões que as substituirão, prazo esse que não 

será inferior a 24 meses)”.  

 

Com base na Medida Provisória 735/2016 no Art 8º, § 1o-C,  II combinado com o Art 9º da Lei 

Nº 12.783/2013, a Companhia permanecerá como responsável pela operação e manutenção 

dos serviços públicos de distribuição de energia do Estado do Amapá até 30 de junho de 2018 

ou até a transferência de seus controles acionários, o que ocorrer primeiro. 

 

Em 23 de agosto de 2016, o Ministério das Minas e Energia - MME publicou a Portaria nº 442 

designando a Companhia como responsável pela prestação de serviço público de distribuição 

de energia elétrica com vistas a garantir a continuidade do serviço. Conforme descrito na 

Portaria o reajuste tarifário ocorreu de modo ordinário com periodicidade anual, a partir de 30 

de novembro de 2016, exceto nos anos em que ocorra a revisão tarifária, sendo que a 

primeira foi procedida em 31 de maio de 2017. 

 

NOTA 3 – BASE DE PREPARAÇÃO 

 

3.1. Declaração de conformidade 
 

As demonstrações financeiras foram preparadas em conformidade às normas internacionais de 

relatórios financeiros (“IFRS” – Internacional Financial Reporting Standards), emitidas pelo 

International Accounting Standards Board – IASB, e as práticas contábeis adotadas no Brasil 

(CPCs). 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.  

 
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.  

 
3.2. Base de mensuração  

 
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico, com exceção dos 

seguintes itens materiais reconhecidos nos balanços patrimoniais:  
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(i)  os instrumentos financeiros derivativos são mensurados pelo valor justo, vide nota 

explicativa 33. 
 

(ii)  os ativos financeiros disponíveis para venda são mensurados pelo valor justo, vide nota 

explicativa 33. 

 

NOTA 4 – USO DE ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS 

 

As demonstrações financeiras foram elaboradas utilizando diversas estimativas contábeis. As 

estimativas contábeis envolvidas na preparação das demonstrações financeirasforam baseadas 

em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da Administração da Companhia 

para determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações financeiras. Itens 

significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a seleção de vidas úteis do ativo 

imobilizado e de sua recuperabilidade nas operações, avaliação dos ativos financeiros pelo 

valor justo, análise do risco de crédito para determinação da provisão para crédito de 

liquidação duvidosa, assim como da análise dos demais riscos para determinação de outras 

provisões, inclusive para contingências. 

 

A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores 

significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações financeirasdevido ao 

tratamento probabilístico inerente ao processo de estimativa. A Companhia revisa suas 

estimativas e premissa periodicamente, em prazo não superior a um ano. 

 

A preparação das demonstrações financeiras da Companhia requer que a Administração faça 

julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de receitas, 

despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de passivos contingentes, na database 

das demonstrações financeiras. Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas 

poderia levar a resultados que requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou 

passivo afetado em períodos futuros. 

 

As principais premissas relativas a fontes de incerteza nas estimativas futuras e outras 

importantes fontes de incerteza em estimativas na data do balanço, envolvendo risco 

significativo de causar um ajuste significativo no valor contábil dos ativos e passivos no 

próximo exercício financeiro, são discutidas a seguir: 

 

a) Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros 

 

Uma perda por redução ao valor recuperável existe quando o valor contábil de um ativo ou 

unidade geradora de caixa excede o seu valor recuperável, o qual é o maior entre o valor justo 

menos custos de venda e o valor em uso. O cálculo do valor em uso é baseado no modelo de 

fluxo de caixa descontado. Os fluxos de caixa derivam do orçamento para os próximos cinco 

anos e não incluem atividades de reorganização com as quais a Companhia ainda não tenha se 

comprometido ou investimentos futuros significativos que melhorarão a base de ativos da 

unidade geradora de caixa objeto de teste. O valor recuperável é sensível à taxa de desconto 

utilizada no método de fluxo de caixa descontado, bem como aos recebimentos de caixa 

futuros esperados e à taxa de crescimento utilizada para fins de extrapolação. 

 

b) Base de determinação de indenização pelo poder concedente sobre concessões do 

serviço público 

 

A Companhia adota a premissa de que os bens são reversíveis no final da prestação de 

serviço, com direito de recebimento integral de indenização pelo poder concedente, sobre os 

investimentos ainda não amortizados.Com base nas disposições contratuais e nas 

interpretações dos aspectos legais e regulatórios, a Companhia adotou a premissa de que será 

indenizada pelo Valor Novo de Reposição - VNR ao final da prestação de serviço. 
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c) Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 

 

A Companhia reconhece provisão para causas tributárias, cíveis e trabalhistas. A avaliação da 

probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as 

jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no 

ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados. As provisões são revisadas e 

ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição 

aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em 

novos assuntos ou decisões de Tribunais. 

 

A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores 

significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras devido às 

imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. 

 

d) Provisões para créditos de liquidação duvidosa  

 

A provisão para créditos de liquidação duvidosa foi constituída de acordo com os 

procedimentos e critérios definidos pela administração que inclui a análise criteriosa das 

faturas de energia elétrica vencidas, para cobrir eventuais perdas na realização de valores a 

receber, com base em critérios definidos pela administração da Companhia. 

 

NOTA 5 – PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS 

 

As demonstrações financeiras estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 

em consonância com as disposições da Lei das Sociedades por Ações – Lei nº 6.404/76 e suas 

alterações posteriores, os Pronunciamentos, Orientações e as Interpretações emitidas pelo 

Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários 

– CVM, os quais estão em conformidade com as normas internacionais de contabilidade 

emitidas pelo International Accounting Standards Board – IASB, e normas da Agência Nacional 

de Energia Elétrica – ANEEL.  

 

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com diversas bases de avaliação 

utilizadas nas estimativas contábeis. As estimativas envolvidas na preparação das mesmas 

foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da Administração 

da Companhia, para determinação do valor adequado a ser registrado nas respectivas 

demonstrações financeiras. Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas 

incluem a seleção da vida útil do ativo imobilizado e de sua recuperabilidade nas operações, 

avaliação dos ativos financeiros pelo valor justo e pelo método de ajuste a valor presente, 

análise do risco de crédito para determinação da provisão para créditos de liquidação duvidosa, 

assim como da análise dos demais riscos para determinação de outras provisões, inclusive 

para tributárias, cíveis, trabalhistas e contrato oneroso.  
 

A Companhia adotou todas as normas, revisões de normas e interpretações emitidas pelo 

Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) que estavam em vigor em 31 de dezembro de 

2017. As demonstrações financeiras foram preparadas utilizando-se do custo histórico como 

base de valor, exceto para determinados instrumentos financeiros avaliados a valor justo. 
 

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras 

estão definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios 

apresentados salvo disposição em contrário. 
 

5.1 Moeda funcional e moeda de apresentação 
 

Estas demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da 

Companhia. Todos os saldos foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto quando 

indicado de outra forma. 
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5.2 Instrumentos financeiros  

 

Ativos financeiros 

 

Os principais ativos financeiros reconhecidos pela Companhia são: caixa e equivalentes de 

caixa, em parte avaliado ao valor justo por meio do resultado, contas a receber de clientes, e o 

ativo financeiro indenizável (concessão). Estes ativos financeiros classificados como 

empréstimos e recebíveis, disponível para venda e outros representam ativos financeiros não 

derivativos com recebimentos fixos ou determináveis, porém não cotados em mercado ativo. 

Após reconhecimento inicial, são mensurados pelo custo amortizado. Os juros, atualização 

monetária, variação cambial, menos perdas do valor recuperável, quando aplicável, são 

reconhecidos no resultado, quando incorridos. 

 

A Companhia reconhece os recebíveis inicialmente na data em que foram originados. Todos os 

outros ativos financeiros são reconhecidos na data da negociação quando a entidade se tornar 

parte das disposições contratuais do instrumento. A Companhia desreconhece um ativo 

financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando a 

Companhia transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo 

financeiro em uma transação na qual substancialmente todos os riscos e benefícios da 

titularidade do ativo financeiro são transferidos. Qualquer participação que seja criada ou 

retida pela Companhia em tais ativos financeiros transferidos, é reconhecida como um ativo 

separado. 

 

Passivos financeiros 

 

Os principais passivos financeiros reconhecidos pela Companhia são: contas a pagar a 

fornecedores, prestadores de serviços e tributos e contribuições. Esses passivos financeiros 

não são negociados antes do vencimento. Após reconhecimento inicial, são mensurados pelo 

custo amortizado, pelo método da taxa efetiva de juros. Os juros, atualização monetária e 

variação cambial, quando aplicáveis, são reconhecidos no resultado, quando incorridos. 
 

5.3 Caixa e equivalentes de caixa 

 

Caixa e equivalentes de caixa incluem saldos de caixa, depósitos bancários à vista e as 

aplicações financeiras com liquidez imediata. São classificados como ativos financeiros a valor 

justo por meio do resultado. 

 

5.4 Clientes 

 

Engloba a rubrica clientes - os valores a receber referentes ao fornecimento de energia 

elétrica, faturado e não faturado (este por estimativa), serviços prestados, acréscimos 

moratórios e outros, até o encerramento do balanço, contabilizados com base no regime de 

competência. Os valores apresentados na conta clientes estão líquidos da provisão para ajuste 

a valor presente, conforme determina o CPC 12. Assim, no montante dos parcelamentos são 

reconhecidos apenas os juros e atualizações transcorridos.  
 

A Companhia também apresenta esta rubrica líquida da estimativa para Provisões para 

Créditos de Liquidação Duvidosa – PCLD, reconhecida em valor considerado suficiente pela 

administração para cobrir as prováveis perdas no recebimento dos clientes, cuja recuperação 

seja considerada improvável.Os principais critérios definidos pela Companhia estão 

demonstrados na Nota 7. 
 

5.5 Almoxarifado 
 

Os materiais e equipamentos em estoque, classificados no ativo circulante (almoxarifado de 

manutenção e administrativo), estão registrados ao custo médio de aquisição e não excedem 
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os seus custos de reposição ou valores de realização. As provisões para estoques de baixa 

rotatividade ou obsoletos são constituídas quando consideradas necessárias pela administração 

da Companhia. 

 

5.6 Imobilizado 

 

Registrado ao custo de aquisição ou construção, acrescido de juros capitalizados durante o 

período de construção, quando aplicável. As depreciações são calculadas pelo método linear de 

acordo com as taxas fixadas pela ANEEL (Nota 15). Em função da adoção pela Companhia dos 

Pronunciamentos Técnicos ICPC 01 (R1)- Contratos de Concessão e o OCPC 05 – Contratos de 

Concessão, os valores registrados como ativo imobilizado são bens de uso administrativo. 

Demais ativos geradores de receita e vinculados à concessão, foram reclassificados como 

Ativos Financeiros (Concessão) e Intangíveis. 

 

5.7 Intangível (concessão) 

 

Compreende o direito de uso da infraestrutura, construída ou adquirida pelo operador ou 

fornecida para ser utilizado como parte do contrato de concessão do serviço público de energia 

elétrica (direito de cobrar dos usuários do serviço público por ela prestado), em consonância 

com as disposições do CPC 04 (R1) – Ativos Intangíveis e o ICPC 01 (R1) – Contratos de 

Concessão e CPC 17 (R1) – Contratos de Construção.  

 

É avaliado ao custo de aquisição, deduzido da amortização acumulada e das perdas por 

redução ao valor recuperável quando aplicável. A Administração da Companhia entende que a 

amortização do ativo intangível deve respeitar a vida útil estimada de cada bem integrante do 

conjunto de bens tangíveis contidos na infraestrutura de distribuição, de acordo com o 

beneficio econômico esperado de cada bem. Assim sendo, esses bens devem ser amortizados 

individualmente, respeitando a vida útil de cada um deles, limitada ao prazo de vencimento da 

concessão, pelo método linear. 

 

5.8 Avaliação do valor de recuperação dos ativos 

 

A Administração da Companhia revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o 

objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou 

tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando tais 

evidências são identificadas, e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída 

provisão para deterioração (ou concessão onerosa) ajustando o valor contábil líquido ao valor 

recuperável.  

 

O valor recuperável de um ativo ou de determinada unidade geradora de caixa é definido como 

sendo o maior entre o valor em uso e o valor líquido de venda. Na estimativa do valor em uso 

do ativo, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados ao seu valor presente, 

utilizando uma taxa de desconto, que reflita o custo médio ponderado de capital para o setor 

em que opera a unidade geradora de caixa. 

 

5.9 Contas a pagar aos fornecedores e prestadores de serviços  

 

As contas a pagar aos fornecedores e prestadores de serviços são obrigações referentes a bens 

ou serviços que foram adquiridos de fornecedores e prestadores de serviços no curso normal 

dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no 

período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não 

circulante. As mesmas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, 

mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros. Na prática, 

são normalmente reconhecidas pelo valor da fatura correspondente. 
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5.10 Reconhecimento da Receita 

 

A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela 

comercialização de produtos e serviços no curso normal das atividades da Companhia. A 

receita é apresentada líquida dos impostos. 

 

a) Receita não faturada 

 

Corresponde à receita de fornecimento de energia elétrica, entregue e não faturada ao 

consumidor, e à receita de utilização da rede de distribuição não faturada, calculada em base 

estimada, referente ao período após a medição mensal até o último dia do mês. 

 

b) Receita financeira 

A receita financeira é reconhecida conforme o prazo decorrido pelo regime de competência, 

usando o método da taxa efetiva de juros. Quando uma perda (impairment) é identificada em 

relação a contas a receber, a Companhia reduz o valor contábil para seu valor recuperável, 

que corresponde ao fluxo de caixa futuro estimado, descontado à taxa efetiva de juros original 

do instrumento. Subsequentemente, à medida que o tempo passa, os juros são incorporados 

às contas a receber, em contrapartida de receita financeira. Essa receita financeira é calculada 

pela mesma taxa efetiva de juros utilizada para apurar o valor recuperável, ou seja, a taxa 

original do instrumento. 

 

5.11 Subvenções governamentais – subvenção da tarifa aos consumidores de baixa 

renda 

 

As subvenções econômicas do subsídio da baixa renda a serem ressarcidas pelo fundo da CDE, 

administrado pela CCEE, são reconhecidas no resultado pelo regime de competência. 

 

5.12 Despesas de imposto de renda e contribuição social corrente 

 

As despesas de imposto de renda e contribuição social do exercício são reconhecidas na 

demonstração do resultado, exceto na proporção em que estiverem relacionadas com itens 

reconhecidos diretamente no patrimônio líquido. Neste caso, é reconhecido no patrimônio 

líquido. 

 

Os encargos de imposto de renda e contribuição social são calculados com base nas leis 

tributárias promulgadas, ou substancialmente promulgadas, até data do balanço.  

O imposto de renda da pessoa jurídica é calculado pelo regime de apuração do lucro real 

anual, aplicando-se a alíquota de 15% e adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente a 

R$ 240, sendo que nos exercícios de 2017 e 2016 foram apurados prejuízos fiscais. A 

contribuição social sobre o lucro líquido é calculada sobre o lucro ajustado, à alíquota de 9%, 

sendo que nos exercícios de 2017 e 2016 foram apurados prejuízos fiscais e bases negativas 

da contribuição social. 

 

5.13 Encargos setoriais 

 

São obrigações a recolher, derivadas dos encargos do consumidor de energia elétrica, 

estabelecidos em lei federal e normatizadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, 

conforme descritas abaixo:  
 

Conta de Desenvolvimento Energético - CDE  

 

Tem o objetivo de promover o desenvolvimento energético dos Estados e a competitividade da 

energia produzida, a partir de fontes alternativas, nas áreas atendidas pelos sistemas 
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interligados, permitindo a universalização do serviço de energia elétrica. Os valores a serem 

pagos são definidos pela ANEEL.  

 

Taxa de Fiscalização do Serviço Público de Energia Elétrica - TFSEE  

 

O valor da taxa de fiscalização incidente sobre a distribuição de energia elétrica é diferenciado 

e proporcional ao porte do serviço concedido. Esta é calculada anualmente pela ANEEL, 

considerando-se o valor econômico agregado pela concessionária.  

 

Encargo do Serviço do Sistema - ESS  

 

Representa o custo incorrido para manter a confiabilidade e a estabilidade do Sistema 

Interligado Nacional para o atendimento do consumo de energia elétrica no Brasil. Esse custo é 

apurado mensalmente pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE e é pago 

pelos agentes da categoria consumo aos agentes de geração.  

 

Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica – PROINFA  

 

É o encargo pago por todos os agentes do Sistema Interligado Nacional – SIN que 

comercializam energia com o consumidor final ou que recolhem tarifa de uso das redes 

elétricas relativas a consumidores livres, para cobertura da energia elétrica produzida por 

produtores independentes, concebidos com base em fontes eólicas, pequenas centrais 

hidrelétricas e biomassa.  

 

Programas de Eficiência Energética - PEE e Pesquisa e Desenvolvimento - P&D  

 

São programas de investimento exigidos pela ANEEL para as concessionárias de energia 

elétrica, conforme Lei nº 9.991/00 regulamentada por Resoluções da Aneel, que estão 

obrigadas a destinar, anualmente, 1% de sua receita operacional líquida para aplicação nesses 

programas. 

 

5.14 Operações de Compra e Venda de Energia Elétrica na Câmara de 

Comercialização de Energia Elétrica - CCEE  

 

Os registros das operações de compra e venda de energia na CCEE estão reconhecidos pelo 

regime de competência, de acordo com as informações divulgadas por aquela entidade ou por 

estimativa da administração da Companhia, quando essas informações não estão disponíveis 

tempestivamente.  

 

5.15 Apuração do resultado 

 

As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência. As receitas dos serviços 

prestados são reconhecidas quando auferidas. O faturamento de energia elétrica para todos os 

consumidores é efetuado mensalmente de acordo com o calendário de leitura do consumo. A 

receita não faturada, correspondente ao período decorrido entre a data da última leitura e o 

encerramento do mês, é estimada e reconhecida como receita no mês em que a energia foi 

fornecida. Historicamente, a diferença entre a receita não faturada estimada e o consumo real, 

a qual é reconhecida no mês subsequente, não tem sido relevante. A ICPC 01 (R1) estabelece 

que o concessionário de energia elétrica deva registrar e mensurar a receita dos serviços que 

presta de acordo com os Pronunciamentos Técnicos CPC 17 (R1) – Contratos de Construção 

(serviços de construção ou melhoria) e CPC 30 (R1) – Receitas (serviços de operação e 

fornecimento de energia elétrica), mesmo quando regidos por um único contrato de concessão. 
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5.16 Capital social  

 

A Companhia possui ações ordinárias nominativas que são classificadas no patrimônio líquido. 

 

5.16.1 Adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC) 

 

Adiantamento de recursos recebidos do acionista controlador e destinados a capital, 

concedidos em caráter irrevogável. 

 

5.17 Ajuste a valor presente de ativos e passivos  

 

Os ativos e passivos monetários de longo prazo e os de curto prazo, quando o efeito é 

considerado relevante em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto, são 

ajustados pelo seu valor presente.  

 

5.18 Demonstrações dos fluxos de caixa 

 

As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas e estão apresentadas de acordo com 

o pronunciamento CPC03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa. 

 

5.19 Demonstrações do valor adicionado (DVA) 

 

As Demonstrações do Valor Adicionado – DVA tem por finalidade evidenciar a riqueza criada 

pela Companhia e sua distribuição durantedeterminado período e apresentada conforme 

requerido pela legislação societária brasileira, como parte de suas Demonstrações Financeiras. 

A DVA foi preparada com base em informações obtidas dos registros contábeis e seguindo as 

disposições contidas noCPC 09 – Demonstração do Valor Adicionado. 

 

A DVA, em sua primeira parte, apresenta a riqueza criada pela companhia, representada pelas 

receitas (receita bruta das vendas,incluindo os tributos incidentes sobre a mesma, as outras 

receitas e os efeitos da provisão para créditos de liquidação duvidosa), pelosinsumos 

adquiridos de terceiros (custo das vendas e aquisições de materiais, energia e serviços de 

terceiros, incluindo os tributosincluídos no momento da aquisição, os efeitos das perdas e 

recuperação de valores ativos, a depreciação e amortização) e o valoradicionado recebido de 

terceiros (receitas financeiras e outras receitas). A segunda parte da DVA apresenta a 

distribuição da riquezaentre pessoal, impostos, taxas e contribuições, remuneração de capitais 

de terceiros e remuneração de capitais próprios. 

 

5.20 Novas normas e interpretações ainda não adotadas 

 

Uma série de novas normas ou alterações de normas e interpretações serão efetivas para 

exercícios iniciados após 1º de janeiro de 2018. A Companhia não planeja adotar estas normas 

de forma antecipada. 
 

 CPC 47 (IFRS 15) – Receita de Contratos com Clientes(efetiva a partir de 1° de janeiro 

de 2018) 

 

A IFRS 15 exige uma entidade a reconhecer o montante da receita refletindo a contraprestação 

que elas esperam recebem em troca do controle desses bens ou serviços. A nova norma vai 

substituir a maior parte da orientação detalhada sobre o reconhecimento de receita que existe 

atualmente em IFRS e U.S.GAAB quando a nova norma for adotada. A nova norma é aplicável 

a partir de ou após 1º de janeiro de 2018, com adoção antecipada permitida pela IFRS. A 
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Companhia ainda não escolheu o método de transição para a nova norma nem determinou os 

efeitos da nova norma nos relatórios financeiros atuais. 

A IFRS 15/CPC 47 introduz uma estrutura abrangente para determinar se e quando uma 

receita é reconhecida, e por quanto a receita é mensurada. A IFRS 15 substitui as atuais 

normas para o reconhecimento de receitas, incluindo o CPC 30 (IAS 18) Receitas, CPC 17 (IAS 

11) Contratos de Construção e a CPC 30 Interpretação A (IFRIC 13) Programas de Fidelidade 

com o Cliente. 
 

Fornecimento de energia  
 

A Companhia reconhece a receita pelo valor justo da contraprestação a receber no momento 

em que a energia fornecida é faturada, mediante a multiplicação do consumo medido pela 

tarifa vigente. Além do consumo de energia medido na data de leitura, entre a data dessa 

medição e o encerramento do mês, a Companhia reconhece a receita não faturada através de 

estimativa, que é contabilizada em subcontas contábeis apropriadas de fornecimento, 

suprimento e encargos de distribuição e transmissão não faturados. 

 

De acordo com a IFRS 15/CPC 47, a Companhia só pode contabilizar os efeitos de um contrato 

com um cliente quando for provável que receberá a contraprestação à qual terá direito em 

troca dos bens ou serviços que serão transferidos. Ao avaliar se a possibilidade de recebimento 

do valor da contraprestação é provável, a Companhia deve considerar apenas a capacidade e a 

intenção do cliente de pagar esse valor da contraprestação, quando devido. Desse modo, 

contratos celebrados com clientes que apresentam longo histórico de inadimplência e que por 

diversos motivos não estão com o fornecimento de energia suspenso, deverão deixar de ter as 

respectivas receitas reconhecidas. Com base na avaliação da Companhia, esse impacto foi 

estimado como imaterial.  

 

A Companhia é avaliada pela ANEEL em diversos aspectos no fornecimento de energia elétrica 

para clientes. Entre eles, está a qualidade do serviço e do produto oferecidos aos 

consumidores. A qualidade dos serviços prestados compreende a avaliação das interrupções no 

fornecimento de energia elétrica. Destacam-se no aspecto da qualidade do serviço os 

indicadores de continuidade individuais DIC, FIC, DMIC e DICRI. Uma vez descumpridos esses 

indicadores, a Companhia é obrigada a ressarcir os clientes, através de desconto na fatura 

mensal de consumo de energia. Atualmente, essas penalidades são contabilizadas como 

despesa operacional.  

 

De acordo com a IFRS 15/CPC 47, a receita deve ser reconhecida de forma líquida de 

contraprestação variável. Eventuais descontos, abatimentos, restituições, créditos, concessões 

de preços, incentivos, bônus de desempenho, penalidades ou outros itens similares, são 

classificados pela norma como contraprestação variável. Desse modo, as penalidades que 

representam ressarcimento aos clientes deverão ser contabilizadas como redutoras da receita 

de fornecimento de energia e não mais como despesa operacional. 

 

Câmara de Comercialização de Energia - CCEE  

 

A Companhia reconhece a receita pelo valor justo da contraprestação a receber no momento 

em que o excedente de energia é comercializado no âmbito da CCEE. O contrato é formalizado 

com o Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS, que efetua o cálculo das sobras de 

energia adquirida (quantidade comprada x quantidade distribuída) e compara o saldo de 

energia com a necessidade do sistema elétrico, vendendo a quantidade de energia necessária 

para suprir o sistema, cuja contraprestação corresponde a multiplicação da quantidade de 

energia vendida para o sistema pelo Preço de Liquidação das Diferenças (PLD). Dentro do 

sistema elétrico, o ONS vai direcionar essa energia adquirida para qualquer outro agente que 

esteja precisando.  
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De acordo com a IFRS 15/CPC 47, a receita deve ser reconhecida quando o cliente obtém o 

controle da energia vendida.  

Receita pela disponibilidade da rede elétrica  

 

Essa receita é constituída pelos custos da rede de distribuição e a remuneração da Companhia 

pela prestação do serviço ao consumidor final, que compreende consumidores cativos e livres, 

com base na cobrança de uma tarifa homologada pela ANEEL.  

 

De acordo com a IFRS 15/CPC 47, a receita deve ser reconhecida quando o cliente obtém o 

controle da energia vendida.  

 

Receita de construção da infraestrutura da concessão  

 

Essa receita é constituída por investimentos em infraestrutura, com o objetivo de manutenção 

da operação até o término do contrato de concessão. A Companhia contabiliza receitas e 

custos relativos a serviços de construção ou melhoria da infraestrutura utilizada na prestação 

dos serviços de distribuição de energia elétrica. A margem de construção adotada é 

estabelecida como sendo igual à zero, pois há a contrapartida em custos pelo mesmo valor.  

 

O desempenho por parte da Companhia melhora o ativo de concessão e não cria um ativo com 

uso alternativo para a Companhia, que possui direito executável ao pagamento pelo 

desempenho concluído até a data presente, tendo em vista que o contrato de concessão prevê 

o direito a indenização em casos de extinção da concessão, retomada do serviço pelo poder 

concedente, caducidade e em casos de inadimplência. A receita de construção é reconhecida 

ao longo da execução da obra, juntamente com o custo.  

 

Outras receitas  

 

A Companhia possui outras fontes de receita de atividades relacionadas com a concessão de 

serviço público, que podem ser receitas inerentes ao serviço de distribuição de energia elétrica 

ou receitas de atividades acessórias. 

 

As receitas inerentes ao serviço de distribuição de energia elétrica são receitas não tarifárias 

provenientes de serviços relacionados ao fornecimento de energia elétrica, como as receitas 

provenientes de serviços cobráveis. Já as atividades acessórias podem ser próprias e 

complementares. As atividades acessórias próprias são aquelas que se caracterizam como 

atividade regulada, prestada somente pela distribuidora e sujeita fiscalização, tais como: 

arrecadação de convênios, compartilhamento de infraestrutura, serviços de avaliação técnica e 

aferição de medidores, entre outras. A receita de prestação de serviços é registrada no 

momento em que o serviço foi efetivamente prestado e é regido por contrato de prestação de 

serviços entre as partes.  

 

Transição  

 

A Companhia planeja adotar a IFRS 15/CPC 47 usando o método de efeito cumulativo, com 

aplicação inicial da norma na data inicial (ou seja, 1º de janeiro de 2018). Como resultado, a 

Companhia não aplicará os requerimentos da IFRS 15/CPC 47 ao período comparativo 

apresentado.  

 

A Companhia planeja utilizar os expedientes práticos para contratos concluídos. Isso significa 

que os contratos concluídos que começaram e terminaram no mesmo período de apresentação 

comparativo, bem como os contratos que são contratos concluídos no início do período mais 

antigo apresentado, não serão reapresentados.  
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A Companhia está atualmente realizando uma avaliação detalhada do impacto resultante da 

aplicação do IFRS 15/CPC 47 e espera divulgar informações quantitativas adicionais antes da 

adoção da norma. 

 

 CPC 48 (IFRS 9) - Instrumentos Financeiros(efetiva a partir de 1° de janeiro de 2018) 

 

Publicada em julho de 2014, substitui as orientações na IAS 39 – Instrumentos Financeiros: 

Reconhecimento e Mensuração. A IFRS9 inclui orientação revista sobre a classificação e 

mensuração de instrumentos financeiros, e novos requisitos sobre a contabilização de hedge. É 

efetiva para os exercícios iniciados em ou após 1º de janeiro de 2018, com adoção antecipada 

permitida. 

A IFRS 9/CPC 48 inclui novos modelos para a classificação e mensuração de ativos/passivos 

financeiros e de perdas esperadas para ativos financeiros e contratuais, além de novos 

requisitos sobre a contabilização de hedge. Esta norma substitui o IAS 39/CPC 38 

Instrumentos Financeiro – Reconhecimento e Mensuração.  

 

Classificação - Ativos financeiros  

 

A IFRS 9/CPC 48 contém uma nova abordagem de classificação e mensuração de ativos 

financeiros que reflete o modelo de negócios em que os ativos são administrados e suas 

características de fluxo de caixa.  

 

A IFRS 9/CPC 48 contém três principais categorias de classificação para ativos financeiros: 

mensurados ao custo amortizado, ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes 

(VJORA) e ao valor justo por meio do resultado (VJR). A norma elimina as categorias 

existentes na IAS 39 de mantidos até o vencimento, empréstimos e recebíveis e disponíveis 

para venda.  

De acordo com a IFRS 9/CPC 48, os derivativos embutidos em contratos onde o hospedeiro é 

um ativo financeiro no escopo da norma nunca são separados. Em vez disso, o instrumento 

financeiro híbrido como um todo é avaliado para sua classificação.  

 

Com base na sua avaliação, a Companhia não considera que os novos requerimentos de 

classificação terão um impacto significativo na contabilização de seus ativos financeiros. 

 

Redução no valor recuperável (impairment) - Ativos Financeiros e Ativos Contratuais  

 

A IFRS 9/CPC 48, substitui o modelo de “perdas incorridas” da IAS 39/CPC 38 por um modelo 

prospectivo de “perdas de crédito esperadas”. Isso exigirá um julgamento relevante sobre 

como as mudanças em fatores econômicos afetam as perdas esperadas de crédito, que serão 

determinadas com base em probabilidades ponderadas.  

 

O novo modelo de perdas esperadas se aplicará aos ativos financeiros mensurados ao custo 

amortizado ou ao VJORA, com exceção de investimentos em instrumentos patrimoniais e 

ativos contratuais.  

 

De acordo com a IFRS 9/CPC 48, as provisões para perdas esperadas serão mensuradas em 

uma das seguintes bases:  

 

i. Perdas de crédito esperadas para 12 meses, ou seja, perdas de crédito que resultam de 

possíveis eventos de inadimplência dentro de 12 meses após a data base; e  

 

ii. Perdas de crédito esperadas para a vida inteira, ou seja, perdas de crédito que resultam de 

todos os possíveis eventos de inadimplência ao longo da vida esperada de um instrumento 

financeiro.  
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A mensuração das perdas de crédito esperadas para a vida inteira se aplica se o risco de 

crédito de um ativo financeiro na data base tiver aumentado significativamente desde o seu 

reconhecimento inicial, e a mensuração de perda de crédito de 12 meses se aplica se o risco 

não tiver aumentado significativamente desde o seu reconhecimento inicial. Uma entidade 

pode determinar que o risco de crédito de um ativo financeiro não tenha aumentado 

significativamente se o ativo tiver baixo risco de crédito na data base. No entanto, a 

mensuração de perdas de crédito esperadas para a vida inteira sempre se aplica para contas a 

receber de clientes e ativos contratuais sem um componente de financiamento significativo; A 

Companhia optou por aplicar esta política também para contas a receber de clientes e ativos 

contratuais com um componente de financiamento significativo.  

 

A Companhia acredita que as perdas por redução ao valor recuperável deverão aumentar e 

tornar-se mais voláteis para os ativos no modelo da IFRS 9/CPC 48. Com base na metodologia 

de impairment descrita abaixo, a Companhia estimou que a aplicação dos requerimentos de 

impairment da IFRS 9/CPC 48 em 1º de janeiro de 2018 resultará em perdas por redução ao 

valor recuperável de ativos adicionais em valores imateriais em relação ao que já tem sido 

feito. 

 

As perdas adicionais por redução ao valor recuperável representam o ajuste estimado ao 

patrimônio líquido em 01 de janeiro de 2018.  

 

As perdas estimadas foram calculadas com base na experiência real de perda de crédito nos 

últimos cinco anos. A Companhia realizou o cálculo das taxas de perda separadamente para 

cada segmento de clientes (residencial, industrial, comercial, rural e setor público). Além disso, 

quando aplicável, foram consideradas as mudanças no risco de crédito seguindo avaliações de 

crédito externas publicadas.  

 

Passivos financeiros  

 

A IFRS 9/CPC 48 retém grande parte dos requerimentos da IAS 39 para a classificação de 

passivos financeiros.  

 

Contudo, de acordo com a IAS 39, todas as variações de valor justo dos passivos designados 

como VJR são reconhecidas no resultado, enquanto que, de acordo com a IFRS 9/CPC 48, 

estas alterações de valor justo são geralmente apresentadas da seguinte forma:  

 

i.  o valor da variação do valor justo que é atribuível às alterações no risco de crédito do 

passivo financeiro são apresentado em ORA; e  

 

ii.  o valor remanescente da variação do valor justo é apresentado no resultado.  

 

A Companhia possui passivos financeiros mensurados ao VJR, representados por dívidas em 

moeda estrangeira, para os quais existem instrumentos financeiros derivativos para mitigação 

do risco cambial. Para atendimento dos requerimentos da contabilidade de hedge, as variações 

atribuíveis às alterações no risco de crédito continuarão sendo contabilizadas no resultado. 

 

Divulgações  

 

A IFRS 9 exigirá extensivas novas divulgações, especificamente sobre a contabilidade de 

hedge, risco de crédito e perdas de crédito esperadas. A avaliação da Companhia incluiu uma 

análise para identificar deficiências em relação a informações requeridas nos processos atuais 

e a Companhia está em processo de implementação de mudanças nos seus sistemas e 

controles para atender aos novos requisitos.  
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Transição  

 

As mudanças nas políticas contábeis resultantes da adoção da IFRS 9 serão geralmente 

aplicadas retrospectivamente, exceto as mudanças descritas a seguir: 

 

i. A Companhia irá aproveitar a isenção que lhe permite não reapresentar informações 

comparativas de períodos anteriores decorrentes das alterações na classificação e 

mensuração de instrumentos financeiros (incluindo perdas de crédito esperadas). As 

diferenças nos saldos contábeis de ativos e passivos financeiros resultantes da adoção da 

IFRS 9, serão geralmente reconhecidas nos lucros acumulados e reservas em 1º de janeiro 

de 2018.  

ii. As seguintes avaliações devem ser efetuadas com base nos fatos e circunstâncias existentes 

na data da adoção inicial:  

 

(a)  A determinação do modelo de negócio dentro do qual um ativo financeiro é mantido.  

 

(b)  A designação e revogação de designações anteriores de determinados ativos e passivos 

financeiros.  

 

 IFRS 16 – Arrendamentos Mercantil (efetiva a partir de 1° de janeiro de 2019) 

 

Introduz um modelo único de contabilização de arrendamentos no balanço patrimonial para 

arrendatários.O Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) ainda não emitiu o 

pronunciamento contábil ou alteração nos pronunciamentos vigentes correspondentes a IFRS 

16. Portanto, a adoção antecipada dessa IFRS não é permitida para entidades que divulgam as 

suas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 

 

A IFRS 16 substitui as normas de arrendamento existentes, incluindo o CPC 06 (IAS 17) 

Operações de Arrendamento Mercantil e o ICPC 03 (IFRIC 4, SIC 15 e SIC 27) Aspectos 

Complementares das Operações de Arrendamento Mercantil.  

 

A norma é efetiva para períodos anuais com início em ou após 1º de janeiro de 2019. A adoção 

antecipada é permitida somente para demonstrações financeiras de acordo com as IFRSs e 

apenas para entidades que aplicam a IFRS 15 Receita de Contratos com Clientes em ou antes 

da data de aplicação inicial da IFRS 16.  

 

A IFRS 16 introduz um modelo único de contabilização de arrendamentos no balanço 

patrimonial para arrendatários. Um arrendatário reconhece um ativo de direito de uso que 

representa o seu direito de utilizar o ativo arrendado e um passivo de arrendamento que 

representa a sua obrigação de efetuar pagamentos do arrendamento. Isenções estão 

disponíveis para arrendamentos de curto prazo e itens de baixo valor. A contabilidade do 

arrendador permanece semelhante à norma atual, isto é, os arrendadores continuam a 

classificar os arrendamentos em financeiros ou operacionais. 

 

A Companhia concluiu a avaliação inicial do potencial impacto em suas demonstrações 

financeiras, mas ainda não completou sua avaliação detalhada. O impacto real da aplicação da 

IFRS 16 nas demonstrações financeiras no período de aplicação inicial dependerá das 

condições econômicas futuras, incluindo a taxa de endividamento da Companhia em 1º de 

janeiro de 2019, a composição da carteira de arrendamento da Companhia nessa data, a 

avaliação da Companhia se exercerá quaisquer opções de renovação de arrendamento e a 

medida em que a Companhia optará por usar expedientes práticos e isenções de 

reconhecimento.  
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Até agora, o impacto mais significativo identificado é que a Companhia reconhecerá novos 

ativos e passivos por seus arrendamentos operacionais de imóveis não residenciais para a 

instalação de agências e centros de distribuição.  

 

Além disso, a natureza das despesas relacionadas com esses contratos de arrendamento agora 

vai mudar, a IFRS 16 substitui a despesa linear de arrendamento operacional com um custo de 

depreciação de ativos de direito de uso e despesa de juros sobre obrigações de arrendamento.  

 

Transição  

 

Como arrendatária, a Companhia pode aplicar a norma utilizando uma:  

i. Abordagem retrospectiva; ou  

ii. Abordagem retrospectiva modificada com expedientes práticos opcionais.  

 

O arrendatário aplicará essa escolha consistentemente a todos os seus arrendamentos. A 

Companhia pretende aplicar a IFRS 16 inicialmente em 1º de janeiro de 2019, usando a 

abordagem retrospectiva modificada. Portanto, o efeito cumulativo da adoção da IFRS 16 será 

reconhecido como um ajuste ao saldo de abertura dos lucros acumulados em 1º de janeiro de 

2019, sem atualização das informações comparativas.  

 

Ao aplicar a abordagem retrospectiva modificada para arrendamentos anteriormente 

classificados como arrendamentos operacionais de acordo com a IAS 17, o arrendatário pode 

eleger, para cada contrato de arrendamento, se aplicará uma série de expedientes práticos na 

transição. A Companhia está avaliando o impacto potencial da utilização desses expedientes 

práticos.  

 

A Companhia não é obrigada a fazer ajustes para arrendamentos em que é um arrendador, 

exceto quando é um arrendador intermediário em um subarrendamento. 

 

 Outras alterações  

As seguintes normas alteradas e interpretações não deverão ter um impacto significativo nas 

demonstrações financeiras da Companhia:  

 

I.  Ciclo de melhorias anuais para as IFRS 2014-2016 - Alterações à IFRS 1 e à IAS 28.  

 

II.  Alterações ao CPC 10 (IFRS 2) Pagamento baseado em ações em relação à classificação e 

mensuração de determinadas transações com pagamento baseado em ações.  

 

III.  Transferências de Propriedade de Investimento (Alterações ao CPC 28 / IAS 40).  

 

IV.  Alterações ao CPC 36 Demonstrações Consolidadas (IFRS 10) e ao CPC 18 Investimento 

em Coligada (IAS 28) em relação a vendas ou contribuições de ativos entre um 

investidor e sua coligada ou seu empreendimento controlado em conjunto.  

 

V.  ICPC 21 / IFRIC 22 Transações em moeda estrangeira e adiantamento.  

 

VI.  IFRIC 23 Incerteza sobre Tratamentos de Imposto de Renda.  

 

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. 
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5.21 Compromissos com o meio ambiente 

 

A capitalização de gastos referentes às demandas ambientais está consubstanciada nas 

previsões, premissas e critérios definidos pela administração, nos termos do CPC – 25 

(Provisões, Ativos Contingentes e Passivos Contingentes) em atendimento às exigências dos 

órgãos públicos - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – 

IBAMA na esfera federal e a Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA, na esfera 

estadual – competentes para concessão das respectivas licenças que permitirão a execução 

dos projetos. 

 

Na hipótese dos gastos decorrerem de questões ambientais, sem, no entanto, estarem 

relacionados a projetos de investimentos, o gasto é apropriado ao resultado como despesa 

operacional. 

 

O reconhecimento das obrigações assumidas obedece ao regime de competência, a partir do 

momento em que haja a formalização do compromisso, e são quitadas em conformidade com 

os prazos avençados entre as partes.  

 

5.22 Reajuste Tarifário / Revisão Tarifária Anual 
 

Os contratos de concessão firmados entre as distribuidoras de energia elétrica e a União, por 

intermédio da ANEEL, estabelecem que anualmente deve ocorrer uma atualização do valor da 

energia paga pelo consumidor. Essa atualização, em função da metodologia estabelecida pela 

ANEEL, pode ser positiva ou negativa e ocorre anualmente, na data de aniversária da 

distribuidora. 

 

A receita da concessionária é dividida em duas parcelas: A e B. Na parcela A, responsável por 

cerca de 70% do valor da tarifa, são relacionados os custos considerados não gerenciáveis 

pela distribuidora, ou seja, custos que independem de controle direto da Empresa, tais como a 

energia comprada para revenda aos consumidores e os encargos e tributos legalmente fixados. 

 

Na parcela B, que representa cerca de 30% do valor da tarifa, são computados os custos 

chamados de gerenciáveis. São aqueles que a concessionáriatem controle direto e plena 

capacidade de administrá-los, tais como custos de pessoal, custos de material e outras 

atividades vinculadas diretamente à operação e manutenção dos serviços de distribuição, 

custos de depreciação e a remuneração dos investimentos realizados pela Empresa para o 

atendimento do serviço. 
 

Neste exercício ocorreu a Revisão Tarifária Anual. O índice de reajuste para aplicação para o 

período de 30 de novembro de 2017 a 29 de novembro de 2018 foi publicado na Resolução 

Homologatória da ANEEL nº 2.351, de 28 de novembro de 2017 com efeito médio de 37,36%. 
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NOTA 6 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 
 

São valores referentes a recursos disponíveis em instituições financeiras a disposição da 

Companhia para custear obrigações correntes e também aplicações financeiras realizadas com 

instituições que operam no mercado financeiro nacional e contratadas em condições e taxas 

normais de mercado, tendo como característica alta liquidez, baixo risco de crédito e com 

remuneração diária pela taxa extra mercado. Tais recursos encontram-se disponíveis em face 

de obrigações correntes da Companhia.As aplicações financeiras estão concentradas 

namodalidade de CDB, com rentabilidade média em torno de 88% do CDI. 

 

  
31/12/17 

 
31/12/16 

  
  

 
  

Caixa e Bancos            4.119  
 

         13.927  

Aplicações Financeiras            2.615  
 

           5.162  

TOTAL   6.734 
 

19.089 

 

NOTA 7 – CLIENTES 
 

A composição da conta clientes apresenta-se da seguinte forma: 
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a) Corresponde à receita de fornecimento de energia elétrica, entregue e não faturada ao 

consumidor, calculada em base estimada, referente ao período após a medição mensal e até o 

último dia do mês. 

b) Os parcelamentos de débitos correspondem a contratos firmados entre a Companhia e seus 

clientes para a renegociação de contas de energia em atraso, os recebíveis possuem gestão 

própria e acompanhamento mensal do desempenho de cada contrato celebrado. 
 
 

7.1. Provisão para créditos de liquidação duvidosa – PCLD 
 

Os saldos da provisão para créditos de liquidação duvidosa por classe de consumidores estão 

demonstrados a seguir: 
 

Circulante     31/12/17   31/12/16 

Residencial     11.684   10.158 

Industrial     1.290   1.835 

Comercial                 1.341                1.792  

Rural     8   8 

Poderes públicos     2.268   83.821 

Serviço público     19.195   11.633 

Iluminação Pública     -   16.682 

Subtotal PCLD Consumo     35.786   125.929 

            

Circulante           

Créditos renegociados (Parcelamento)     5.320 
 

172.046 

31/12/16

ATÉ 90 

DIAS

HÁ MAIS 

DE 90 DIAS

  CONSUMIDORES a)

  - Residencial 14.275        32.166     11.684     58.125 43.602

  - Industrial 3.502          912          1.354       5.768 4.311

  - Comercial 11.542        7.431       2.885       21.858 15.708

  - Rural 65               269          198          532 367

  - Poder público 5.825          778          3.681       10.284 85.048

- Federal 1.387           681           2.399        4.467 3.471

- Estadual 3.143           56             184           3.383 35.968

- Municipal 1.295           41             1.098        2.434 45.609

  - Iluminação pública 1.390          1.344       16.460     19.194 16.682

  - Serviço público 893             -           -           893 11.633

  - Serviço Taxado -             572          -           572 857

  - Renda não faturada 13.779        -           -           13.779 7.376

  - Outros -             4.562       -           4.562 13.676

51.271 48.034 36.262 135.567 199.260

  PCLD -             -           (35.786) (35.786) (125.929)

Subtotal 51.271 48.034 476 99.781 73.331

Créditos Renegociados (Parcelamento) b)

  CONSUMIDORES

  - Residencial 1.336          5.364       -           6.700 6.773

  - Industrial 100             411          -           511 362

  - Comercial 448             1.606       -           2.054 2.493

  - Rural 5                 49            -           54 -              

  - Poder público 200             110          -           310 166.764

  - Outros Créditos -             12.960     -           12.960 40

2.089 20.500 -           22.589 176.440

  PCLD -             (5.320) -           (5.320) (172.046)

Subtotal 2.089 15.180 -           17.269 4.394

TOTAL CIRCULANTE 53.360        63.214     476          117.050       77.725         

CIRCULANTE

31/12/17

VINCENDOS

VENCIDOS

TOTAL TOTAL
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Subtotal PCLD Parcelamento     5.320   172.046 

            

TOTAL PCLD     41.106   297.975 

 

Está reconhecida em valor considerado suficiente pela administração, para cobrir as possíveis 

perdas na realização de créditos, cuja recuperação é considerada improvável.  

 

Foram adotados os seguintes critérios para constituição da PCLD conforme abaixo:  

 

CLASSE DE CONSUMO IDADE DE PROVISIONAMENTO PCLD CONSUMO 

 Não Relevantes  
(Baixa de Tensão) 

 

Relevantes  
(Alta Tensão) 

Residencial 90 dias 60 dias 

Comercial 150 dias 90 dias 

Industrial 180 dias 180 dias 

Rural 180 dias 90 dias 

Poder Púbico 180 dias 150 dias 

Serviço Público 180 dias 120 dias 

Iluminação Pública 150 dias 150 dias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA 8 – 

SERVIÇOS EM CURSO 

 

Referem-se aparticipação financeira da Companhia no Programa Luz Para Todos – LPT,no 

Projeto de Pesquisa eDesenvolvimento de Sistema Gestão da Rede Elétrica de Alta e Média 

Tensão através do Monitoramento e Extração de Conhecimento de Base de Dados e no Projeto 

de Sistema Inteligente para Apoio a Tomada de Decisão em Ressarcimento de Danos Elétricos 

em Consumidores. 

    31/12/17  31/12/16 

Circulante         

Serviços Próprios   6.286   2.750 

Total   6.286   2.750 

 

 

NOTA 9 – TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 

 

    31/12/17  31/12/16 

Circulante         

Número de Parcelas 
Provisão ou Reversão 

Classes Privadas 
Provisão ou Reversão 

Classes Públicas 

Até 36 
Pagamento efetivo de 5 

parcelas 
4 parcelas faturadas, 
vencidas e não pagas 

De 37 a 60 
Pagamento efetivo de 5 

parcelas 
4 parcelas faturadas, 
vencidas e não pagas 

Mais de 60 
Pagamento efetivo de 6 

parcelas 
6 parcelas faturadas, 
vencidas e não pagas 
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Imposto de Renda(IR) e CSLL          2.323           1.798  

ICMS a recuperar             219         18.085  

     

Total          2.542         19.883  

 

9.1. Imposto de Renda Retido na Fonte e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido: O 

Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) e Contribuição Social Sobre Lucro Líquido (CSLL), 

correspondem às retenções na fonte sobre os rendimentos das aplicações financeiras, e 

retenções na fonte de órgãos públicos referente a serviços prestados, de acordo com o Art. 64 

da Lei 9.430 de 1996 e art.34 da Lei 10.833 de 2003.  

 

9.2. ICMS a recuperar : A Companhia vem registrando o ICMS a recuperar no Controle de 

Apropriação de Crédito do ICMS do Ativo Permanente – CIAP (para futuro registro no livro de 

Apuração do ICMS), decorrente das aquisições de bens destinados ao ativo imobilizado, 

intangível. Tais créditos ficam disponíveis para serem compensados com o pagamento de ICMS 

sobre o faturamento mensal na razão de 1/48 avos. 

 

9.3. PIS e COFINSDiferidos: Os créditos de PIS e COFINS Diferidosreferem-se a créditos a 

serem aproveitados nos períodos seguintes, os mesmos foram enquadrados como créditos 

relacionados com a Lei 10.637/02 (PIS/PASEP) e a Lei 10.833/03(COFINS). 

 

NOTA 10 – ALMOXARIFADO 

 

    31/12/17  31/12/16 

Circulante         

Estoque de Custeio   1.777   3.352 

Total   1.777   3.352 

 
Estão classificados neste grupo os materiais e itens de manutenção em almoxarifados. O valor 

corresponde aos materiais em depósito, disponíveis para operação.Os estoques da Companhia 

estão registrados pelo seu custo médio, líquidos de provisão para obsolescência ou perda 

quando aplicável. 

NOTA 11 – ATIVOS REGULATÓRIOS 

 

11.1 Reconhecimentos dos valores a receber e obrigações de parcela A e outros itens 

financeiros 

 

Em 25 de novembro de 2014, a ANEEL decidiu aditar os contratos de concessão e permissão, 

das companhias de distribuição de energia elétrica brasileiras, com vistas a eliminar eventuais 

incertezas, até então existentes, quanto ao reconhecimento e à realização das diferenças 

temporais, cujos valores são repassados anualmente na tarifa de distribuição de energia 

elétrica – Parcela A (CVA) e outros componentes financeiros. No termo de aditivo emitido pela 

ANEEL, o órgão regulador garante que os valores de CVA e outros componentes financeiros 

serão incorporados no cálculo da indenização, quando da extinção da concessão.  

Como consequência, foi emitido pelo CPC a Orientação Técnica – OCPC08 que teve por 

objetivo tratar dos requisitos básicos de reconhecimento, mensuração e evidenciação destes 

ativos ou passivos financeiros que passam a ter a característica de direito (ou obrigação) 

incondicional de receber (ou entregar) caixa ou outro instrumento financeiro a uma 

contraparte claramente identificada.  
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De acordo com a OCPC 08, o aditamento aos Contratos de Concessão, representou um 

elemento novo que assegura, a partir da data de sua assinatura, o direito ou impõe a 

obrigação do concessionário receber ou pagar os ativos e passivos junto à contraparte – Poder 

Concedente. Esse novo evento altera, a partir dessa data, o ambiente e as condições 

contratuais anteriormente existentes e extingue as incertezas quanto à capacidade de 

realização do ativo ou exigibilidade do passivo. São condições, assim, que diferem em essência 

das que ocorriam anteriormente.  

 

Os efeitos do aditamento dos contratos de concessão e permissão não têm natureza de 

mudança de política contábil, mas, sim, a de uma nova situação e, consequentemente, sua 

aplicação será prospectiva. Portanto, o registro dos valores a receber e/ouobrigaçõesfoi 

efetuado em contas de ativo ou passivo financeiro, conforme o caso, em contrapartida ao 

resultado do exercício (receita de venda de bens e serviços). 

 

11.2 Valores a receber de Parcela A e outros itens financeiros 

 

    31/12/17  31/12/16 

Circulante         

Parcela A - CVA        36.495         29.220  

Outros itens financeiros        22.178         13.174  

Total        58.673         42.394  

 

Trata-se dos valores a receber de Parcela A e outros itens financeiros no cálculo da 

indenização, quando da extinção da concessão ou recuperado no próximo reajuste tarifário.O 

referido evento demanda o reconhecimento do saldo de quaisquer diferenças de Parcela A e 

outros componentes financeiros ainda não recuperados ou liquidados. 

 

NOTA 12 – DIREITO DE RESSARCIMENTO 

 

Circulante   31/12/17   31/12/16 

Ordem de Dispêndios a Reembolsar   1.207   - 

Repasse da CDE a) 49.570   77.868 

Ressarcimento da CCC b) 152.281   2.871 

Total   203.058   80.739 

a) O Decreto nº 7.945, de 07 de março de 2013, autorizou o repasse às distribuidoras de 

energia elétrica de recursos da Conta de Desenvolvimento Energético – CDE, para fazer 

frente aos custos adicionais incorridos pelas concessionárias, com objetivo de evitar que os 

elevados custos com as térmicas chegassem ao bolso dos consumidores. Na prática se 

constitui uma definição de governo na tentativa de manutenção dos efeitos da Revisão 

Tarifaria Extraordinária ocorrida em 24 de janeiro de 2013. O repasse via fundo setorial 

CDE, passou a ser transferido para as distribuidoras para compensar gastos adicionais com 

a compra de energia mais cara das termelétricas, acionadas para compensar os 

reservatórios mais baixos das hidrelétricas. O valor registrado refere-se ao valor a ser 

repassado pela Eletrobrás, com base na Nota Técnica 312/2015–SGT–SRG/ANEEL, de 20 de 

novembro de 2015, a qual dá suporte para resolução 1.989, de 24 de novembro de 2015. 

b) São direitos de ressarcimentos do óleo diesel adquirido para geração de energia elétrica por 

conta da Subvenção da Conta de Consumo de Combustíveis – CCC. Estes são reconhecidos 

com base nas informações prestadas pela companhia ao Fundo da CDE/CCC sob o controle 

atualmente da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE. 
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NOTA 13 – OUTROS 
 

Circulante   31/12/17   31/12/16 

Adiantamentos a fornecedores a)             5.335  
 

            5.335  

Outros  b)              2.873                3.297  

Total               8.208                8.632  

          

Não Circulante     

 

  

Outros c)                208    -  

Total                  208                     -    

 

a) Compra de óleo diesel para utilização na geração de energia elétrica junto Petrobras; 

b) Os adiantamentos a empregados referem-se a férias; 

c) Terrenos adquiridos para futuras instalações de Sub-Estações. 

 

NOTA 14 – CAUÇÕES E DEPÓSITOS VINCULADOS 

 

Cauções e depósitos vinculados a litígios são aqueles que se promovem em juízo, em conta 

bancária vinculada a processo judicial, realizados em moeda corrente, com o intuito de 

garantir a liquidação de potencial futura obrigação e estão apresentados conforme 

detalhamento abaixo: 
 

      31/12/17 
 

31/12/16 

Não Circulante       
 

  

Depósitos Judiciais - Trabalhistas a)   2.154 
 

21.026 

      2.154 
 

21.026 

 

a) Depósitos judiciais  

 Trabalhistas – depósitos provenientes de recursos realizados na instância superior da 

Justiça do Trabalho, bem como valores depositados ou bloqueados relativos aos processos em 

fase de execução;  

 Cíveis – valores bloqueados ou depositados judicialmente, referentes aos processos em fase 

de execução na Justiça Cível; 

 

NOTA 15 – IMOBILIZADO 

 

A infraestrutura recebida ou construída da atividade de distribuição é recuperada através de 

dois fluxos de caixa, a saber: (a) parte através do consumo de energia efetuado pelos 

consumidores (emissão do faturamento mensal da medição de energia consumida/vendida) 

durante o prazo da concessão; e (b) parte como indenização dos bens reversíveis no final do 

prazo da concessão, esta a ser recebida diretamente do Poder Concedente ou para quem ele 

delegar essa tarefa. 

 

Essa indenização será efetuada com base nas parcelas dos investimentos vinculados a bens 

reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo 

de garantir a continuidade e atualidade do serviço concedido. 
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Em caso de extinção da concessão pelo advento do termo final do contrato ou outra das 

hipóteses que prevê, operar-se-á, de pleno direito, a reversão, ao Poder Concedente, dos bens 

vinculados ao serviço, procedendo-se aos levantamentos, avaliações e determinação do 

montante de indenização devida à Companhia, observados os valores e as datas de sua 

incorporação ao sistema elétrico. 

 

O imobilizado refere-se aos bens, direitos e instalações utilizadas na Administração da 

Companhia e está demonstrado por natureza da seguinte forma: 

 

 

 

A formação do custo de cada empreendimento é efetuada mediante a utilização do 

instrumento contábil denominado Ordens em Curso, que são processos de registro, 

acompanhamento e controle para apuração destes custos. 
 

A Companhia calcula e contabiliza as quotas de depreciação aplicando as taxas de depreciação 

estabelecidas pelo Órgão Regulador conforme Resolução Normativa ANEEL nº 674, de 11 de 

agosto de 2015.As principais taxas anuais de depreciação são as seguintes: 
 

Atividades/Unidades de Cadastro - UC 
Taxa Anual de 

depreciação % 

Administração/Comercialização   

 Equipamento geral 6,25 

 Edificação 3,33 

 Veículos 14,29 
 

 

NOTA 16 – FINANCEIRO 
 

Este grupo é formado pelo Intangível (Concessão) que corresponde ao direito de uso da 

concessão (bens do Imobilizado que foram bifurcados) e os demais direitos que já faziam 

parte deste grupo (softwares).  

Saldo em 

31/12/2015
Adições Depreciações Transferências

Saldo em 

31/12/2016

Geração / Distribuição

Em serviço 12.700              347                   -                   -                   13.047             

Depreciação Acumulada (7.370)               -                   (419)                  -                   (7.789)              

Em curso 11.285              3.460                -                   (7.003)               7.742               

16.615             3.807               (419)                 (7.003)              13.000             

Administração

Em serviço 19.765              1.988                -                   -                   21.753             

Depreciação Acumulada (14.279)             -                   (480)                  -                   (14.759)            

Em curso 358                   4.531                -                   (4.769)               120                  

5.844               6.519               (480)                 (4.769)              7.114               

TOTAL DO IMOBILIZADO 22.459             10.326             (899)                 (11.772)            20.114             

Saldo em 

31/12/2016
Adições Depreciações Transferências

Saldo em 

31/12/2017

Geração / Distribuição

Em serviço 13.047              1.488                -                   -                   14.535             

Depreciação Acumulada (7.789)               -                   (564)                  -                   (8.353)              

Em curso 7.742                18.013              -                   (11.991)             13.764             

13.000             19.501             (564)                 (11.991)            19.946             

Administração

Em serviço 21.753              128.323            -                   -                   150.076           

Depreciação Acumulada (14.759)             -                   (961)                  -                   (15.720)            

Em curso 120                   -                   -                   (5)                     115                  

7.114               128.323           (961)                 (5)                     134.471           

TOTAL DO IMOBILIZADO 20.114             147.824           (1.525)              (11.996)            154.417           
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Com a adoção da ICPC 01 (R1)o valor de amortizações de ativos fixos tangíveis das 

concessões e os correspondentes subsídios foram reclassificados para a rubrica de 

amortização de intangíveis das concessões - ICPC 01 (R1).  

Os valores classificados como Ativos da Administração referem-se substancialmente a 

aquisição de licenças de direito de uso de propriedade intelectual (softwares), constituídos 

pelos gastos realizados com a aquisição das referidas licenças e demais gastos com serviços 

complementares à utilização produtiva de softwares, desvinculados dos equipamentos 

tangíveis (hardware) e são amortizados em linha reta de acordo com a vida útil estimada na 

legislação vigente. A movimentação do Intangível está demonstrada conforme quadro a 

seguir: 
 

 

A ANEEL estabelece a vida útil-econômica estimada de cada bem integrante da infraestrutura 

de distribuição para efeitos de determinação da tarifa, bem como para apuração do valor da 

indenização dos bens reversíveis no vencimento do prazo da concessão. Essa estimativa é 

revisada periodicamente e aceita pelo mercado como uma estimativa razoável/adequada para 

efeitos contábeis e regulatórios e que representa a melhor estimativa de vida útil dos bens. 

A Companhia entende que a amortização do ativo intangível deve respeitar a vida útil 

estimada de cada bem integrante do conjunto de bens do ativo fixo contidos na infraestrutura 

de distribuição. Assim sendo, esses bens devem ser amortizados individualmente, respeitando 

a vida útil de cada um deles, limitada ao prazo de vencimento da concessão. O valor residual 

de cada bem que ultrapassa o prazo do vencimento da concessão está alocado como ativo 

financeiro – ativo indenizável (concessão). 

a) Obrigações Vinculadas à Concessão do Serviço Público de Energia Elétrica 

 

As obrigações especiais (não remuneradas) representam as contribuições da União, dos 

Estados, dos Municípios e dos Consumidores, bem como as doações não condicionadas a 

qualquer retorno em favor do doador e as subvenções destinadas a investimentos na 

concessão do serviço público de energia elétrica na atividade de distribuição e foram corrigidas 

monetariamente até 31 de dezembro de 1995.As obrigações especiais estão sendo 

SALDO EM 

31/12/2015
ADIÇÕES BAIXAS TRANSFERÊNCIAS 

SALDO EM 

31/12/2016

Vinculados à Concessão - Distribuição

Em serviço

    Ativo Indenizável 260.578       79.777      -              (68.374)                 271.981      

Total 260.578      79.777     -              (68.374)                271.981      

Vinculados à Concessão - Administração

Em serviço 219             -              -              -                           219             

    Ativo Intangível 219              -               -              -                           219              

Em curso 1.762          -              -              -                           1.762          

    Ativo Intangível 1.762           -               -              -                           1.762           

1.981          -              -              -                           1.981          

TOTAL DO INTANGÍVEL        262.559       79.777                - (68.374)                       273.962 

 SALDO EM 

31/12/2016 
 ADIÇÕES  BAIXAS  TRANSFERÊNCIAS  

 SALDO EM 

31/12/2017 

Vinculados à Concessão - Distribuição

Em serviço

    Ativo Indenizável 271.981       222.337    -              (21.333)                 472.985      

Total 271.981      222.337   -              (21.333)                472.985      

Vinculados à Concessão - Administração

Em serviço

219             -              -              -                           219             

    Ativo Intangível 219              -               -              -                           219              

Em curso 1.762          3.469       -              (1.762)                  3.469          

    Ativo Intangível 1.762           3.469        -              (1.762)                   3.469           

1.981          3.469       -              (1.762)                  3.688          

TOTAL DO INTANGÍVEL        273.962     225.806                -                 (23.095)        476.673 
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amortizadas às mesmas taxas de amortização dos bens que compõem a infraestrutura, 

tomando-se por base uma taxa média regulatória. 

 

Ao final do período de concessão, para efeitos de cálculo da indenização dos bens vinculados à 

concessão e reversíveis a União, o saldo remanescente dessas obrigações especiais, se houver, 

será deduzido do valor residual dos ativos, ambos avaliados de acordo com o critério a ser 

definido pelo poder concedente. 

 

b) Análise do valor de recuperação dos ativos 

 

Com base nas premissas determinadas e nos resultados dos cálculos efetuados pela 

Administração da Companhia, concluiu-se que o valor do resultado encontrado demonstra que 

o fluxo de caixa descontado acumulado (VP dos Ativos) da Companhia e do capital de giro 

(CG) supera o somatório do ativo testado no valor de R$ 3.688 mil, permanecendo ainda um 

superávit de R$ 61.785 mil (conforme Nota Técnica de avaliação de Impairment da Companhia 

do período de 2017). 

 

Portanto, os números testados, no exercício de 2017, não demonstram a indicação de perdas 

na realização de ativos (provisão para perda do ativo intangível – Impairment). A Companhia 

avaliou o valor de recuperação dos seus ativos com base no valor presente do fluxo de caixa 

descontado a uma taxa de 6,27% definido pelo órgão regulador. O fluxo de caixa foi projetado 

com base no resultado operacional e projeções da Companhia até o horizonte supracitado.Os 

valores alocados às premissas representam a avaliação da Administração sobre as tendências 

futuras do setor elétrico e são baseadas tanto em fontes internas e externas de informações 

como dados históricos.  
 
 

NOTA 17 – FORNECEDORES 
 

Nesta rubrica encontram-se contabilizadas, por data de competência a entrega do material, da 

energia elétrica comprada e da execução do respectivo serviço, as notas fiscais provenientes 

de materiais adquiridos de fornecedores, produtores de energia elétrica e prestadores de 

serviços. 

 

 

 

 

 

 

    31/12/17   31/12/16 

Circulante         

Fornecedores de energia elétrica a) 135.593   199.923 

Fornecedores de materiais e serviços b) 311.216   309.261 

Petrobras Distribuidora (Confissão de Dívida) c) 1.044.079   590.143 

Petrobras Distribuidora (Combustível CCC)   40.346   1.073 

Encargos de Uso da Rede Elétrica   5.992   6.561 

Total   1.537.226   1.106.961 

          

Não Circulante         

Petrobras Distribuidora c)                 -      453.936 

Total                   -      453.936 
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Total   1.537.226   1.560.897 

 

a) Fornecedores de energia elétrica: refere-se à aquisição de energia adquiridas em contratos 

de leilões, mercado de curto prazo, cotas de garantia física e outros; 
 

b) Materiais e Serviços: corresponde às obrigações perante fornecedores de materiais, 

prestadores de serviços contratados e aquisição de combustíveis pela Companhia, de modo a 

realizar operações e manutenções do parque de distribuição de energia elétrica para atender a 

área de concessão; 
 

c) Petrobras Distribuidora (Confissão de Dívida): corresponde aoInstrumento Particular de 

Confissão de Dívidaassinado com a Petrobras Distribuidora, para parcelamentoda dívida 

referente a aquisição de combustível para geração de energia elétrica; 

 

 

NOTA 18 - FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A PAGAR 

 

    31/12/17   31/12/16 

Circulante         

Eletronorte a)          15.542                   -    

Total           15.542                    -    

          

Não Circulante         

Eletronorte a)        170.958                   -    

CCEE b)        297.857                    -    

Total         468.815                   -    

          

Total         484.357                   -    

 

a) Contrato de Compra e Venda das instalações referentes ao sistema de transmissão de 

energia elétrica com nível de tensão inferior a 230 kV no sistema Amapá, a ser pago em 144 

parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente pelo IPCA até a data de seu 

efetivo pagamento, estando incluído na Base de Remuneração Regulatória - BRR e remunerado 

de acordo com a Primeira Revisão Tarifária Periódica – RTP da CEA, aprovado por meio a 

Resolução Homologatória nº 2.351, de 28/11/2017. 

 

b) Empréstimos em moeda nacional contratados, a partir de abril de 2017, junto a Câmara de 

Comercialização de Energia Elétrica - CCEE e são decorrentes de recursos setoriais 

provenientes do Fundo de Reserva Global de Reversão - RGR, com incidência de encargos de 

4% a 14,65% ao ano e sem indexadores especificados em cláusulas contratuais. 

 

NOTA 19 – TRIBUTOS A RECOLHER 

 

  
  

31/12/17 
 

31/12/16 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 
  

           3.874  
 

           7.673  

Contrib. Social p/ finc. da Seguridade Social – COFINS                 
  

           5.937  
 

           7.353  

Contrib. p/ formação patr. servidor público – PASEP                     
  

           1.025  
 

           1.414  

Imposto s/ Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS a) 
 

                -    
 

    343.175  

Fundo de Garantia p/ Tempo de Serviço – FGTS 
  

              563  
 

              515  
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Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 
  

              452  
 

              131  

Imposto Sobre Serviço – ISS 
  

           1.078  
 

              689  

Contribuição Social CSLL 
  

              259  
 

                77  

Taxas 
  

                43  
 

                  -  

Total 
  

13.231 
 

361.027 

 

a) ICMS: Realizado o Termo Multilateral de Compensação de Créditos Tributários de ICMS – 

“Encontro de Contas”, com o Governo do Estado do Amapá e os Municípios, homologado pelo 

Desembargador-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, para a compensação 

de créditos líquidos e certos das contas de energia elétrica vencidas até 31 de dezembro de 

2017 da administração direta e indireta dos poderes públicos estaduais e municipais e a dívida 

de ICMSinscritos ou não em dívida ativa, inclusive ajuizados, referentes os fatos geradores 

ocorridos até 31 de dezembro de 2017, nas condições estabelecidas para o referido termo e na 

Lei nº 2.206, de 10/07/2017. 

 

 
 

NOTA 20 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS 
 

    31/12/17 
 

31/12/16 

Folha de Pagamento 
 

- 
 

2.703 

Encargos sociais – INSS    593   1.368 

Encargos sociais – FGTS   301   277 

Férias – Provisão   3.935   2.634 

Gratificação de férias – Provisão   932   851 

IRRF – Empregados   1.924   3.614 

Outras   508   1.608 

Total   8.193   13.055 

 

Os valores evidenciados nesta nota dizem respeito às estimativas das obrigações em potencial 

referentes a férias e outras assemelhadas, devidas aos empregados, incluindo a Folha de 

pagamento, na vigência do contrato de trabalho; assim como, aquelas devidas a Diretores e 

Conselheiros, quando for o caso, da estimativa dos encargos sociais incidentes sobre as 

obrigações trabalhistas, provisionadas. 

 

NOTA 21 – ENCARGOS SETORIAIS 
 

CIRCULANTE  
 

31/12/17 
 

31/12/16 

P&D - Pesquisa e desenvolvimento  a) 8.137 
 

7.416 

PEE – Programa de eficiência energética  b) 15.735 
 

12.160 

TFSEE - Taxa de fiscalização da ANEEL  
 

232 
 

290 

CDE – Conta de Desenvolvimento Energético  c) 9.569 
 

5.976 

PROINFA  
 

5.097 
 

1.463 

Outros  
 

18 
 

5 

Data Débito Crédito Saldo

31/12/2016 -             -             343.174      

01/01/2017 a  

30/11/2017
28.311        104.854      419.717      

31/12/2017 -             64.887        484.604      

31/12/2017 -             9.372         493.976      

31/12/2017 493.976      -             -             

Composição do Encontro de Contas de Débitos de ICMS com o Contas a Receber P.P. Estadual e Municipal

Histórico

Encontro de Contas ICMS com créditos de energia elétrica

Apropriação ICMS Dez/2017

Atualização Monetária

Movimento da Conta

Saldo Anterior
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38.788 
 

27.310 

 

Os encargos setoriais são definidos em legislação especifica e suas quotas são fixadas pela 

ANEEL. 

a) Programa de Pesquisa e Desenvolvimento – P&D: busca incentivar inovações tecnológicas 

no setor elétrico, o qual a Companhia deve aplicar anualmente um percentual mínimo de sua 

receita operacional líquida. A variação de um exercício para o outro refere-se a não aplicação 

dos recursos e a atualização monetária do saldo pela taxa SELIC conforme determina o órgão 

regulador. 

b) Programa de Eficiência Energética – PEE: busca a segurança, educação e economia que 

contempla a substituição de aparelhos elétricos ineficientes por eficientes, além de prestar 

orientações quanto ao uso racional de energia elétrica. 

Em conformidade com a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, toda Concessionária tem a 

obrigatoriedade de investir 0,5% da sua Receita Operacional Líquida (ROL) em projetos de 

Eficiência Energética.Estes projetos têm como objetivo primordial a redução do consumo de 

energia elétrica, através de orientação para mudança de hábitos, visando uma melhoria da 

qualidade de vida dos seus clientes, com a substituição de equipamentos de uso final 

(lâmpadas e geladeiras eficientes), projetos educacionais, enfatizando a importância da 

educação ambiental. A variação de um exercício para o outro refere-se a não aplicação dos 

recursos e a atualização monetária do saldo pela taxa SELIC conforme determina o órgão 

regulador. 
 

c) Conta de Desenvolvimento Energético (CDE): tem o objetivo de promover o 

desenvolvimento energético dos estados e a competitividade da energia produzida, a partir de 

fontes alternativas, nas áreas atendidas pelos sistemas interligados, permitindo a 

universalização do serviço de energia elétrica. Os valores a serem pagos também são definidos 

pela ANEEL. 
 

NOTA 22 – PASSIVO REGULATÓRIO 
 

     31/12/17   31/12/16 

           

CVA Energia  a) 98.227          98.227  

Subvenção CDE 

Neutralidade Parcela “A” 

 b) 

 

       20.747 

- 
  

- 

931 

Total    118.974   99.158 
 

a) Conta de Compensação de Variação de Valores de Itens da Parcela A – CVA: compensa os 

efeitos financeiros que ocorrem entre as datas de reajustes/revisões da Parcela A, conforme 

disposto na Portaria Interministerial n° 25, de 24/1/2002, do Ministério de Minas e Energia 

(MME) e do Ministério da Fazenda (MF). Estas variações são apuradas por meio da diferença 

entre os gastos efetivamente incorridos e os gastos estimados no momento da constituição da 

tarifa nos reajustes tarifários anuais. Os valores considerados na CVA são atualizados 

monetariamente com base na taxa SELIC e foram homologados pela ANEEL quando darevisão 

tarifária.  

 

b) Conta de Desenvolvimento Energético (CDE): Quanto a subvenção da CDE para descontos 

tarifários, o montante mensal de recursos da CDE, a ser repassado pela Câmara de 

Comercialização de Energia Elétrica – CCEE a cada distribuidora, deve ser homologado pela 

ANEEL. Para definir os valores mensais a serem repassados, utilizou-se o mercado considerado 

no respectivo processo tarifário e a diferença com e sem descontos. 
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Assim, o valor mensal a ser repassado pela CCEE à CEA, em relação às competências entre 

novembro/2017 a dezembro/2018 é de R$ 178 mil. Esse valor já inclui o ajuste da diferença 

entre os valores previstos e os realizados entre novembro/2016 a outubro/2017. No processo 

tarifário da Companhia ocorrido em 28/11/2017, por meio da Resolução Homologatória nº 

2.351/2017/ANEEL foram estabelecidos os seguintes valores de componentes financeiros: 

 

 
 

 

NOTA 23 – OUTROS 

 

   
 

31/12/17 
 

31/12/16 

Contribuição para iluminação pública arrecadada   a) 3.407 
 

1.686 

Consumidores  
 

759 
 

934 

Outras  b) 13.865 
 

1.340 

Total  
 

18.031 
 

3.960 

 

a) Convenio de Contribuição de Iluminação Pública – CIP: referem-se às Contribuições para 

Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP que são inseridas nas faturas de energia 

elétrica dos consumidores, e quando arrecadadas são repassadas às prefeituras. 

 

b) Outros: refere-se a devolução aos consumidores de pagamentos em duplicidade de conta de 

energia, e outras obrigações. 

 

 

 

NOTA 24 – PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS 

 

    31/12/17  31/12/16 

         

Trabalhistas a)   57.195   43.585 

Cíveis b)   81.509   26.846 

Fiscais c)   388.260   360.365 

Regulatórias d)   23.083   15.914 

Total   550.047  446.710 

COMPONENTES FINANCEIROS Valor R$ mil Participação %

CVA em Processamento - Energia 7.722                 1,65                 

CVA em Processamento - transporte 2.003                 0,43                 

CVA em Processamento - Encargos Setoriais (14.532) (3,10)

Saldo a Compensar CVA - Ano Anterior + Ajustes (6.851) (1,46)

Neutralidade de Parcela A - Energia 2.450                 0,52                 

Neutralidade de Parcela A - Transporte 759                    0,16                 

Neutralidade de Parcela A - Encargos Setoriais 1.193                 0,25                 

Garantias financeiras na contratação regulada de energia (CCEAR) 150                    0,03                 

Provisão de risco Hidrológico 7.136                 1,52                 

Compensação ref. Acordos bilaterais de CCEAR (5.285) (1,13)

Conselho de Consumidores 68                      0,01                 

Ajuste Angra abril/2017 1.650                 0,35                 

Total (3.537) (0,77)
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Os passivos contingentes são periodicamente avaliados para determinar se uma saída de 

recursos que incorporam benefícios econômicos tornou-se provável de realização, e, caso seja 

provável, a provisão deve ser reconhecida nas Demonstrações Financeiras do período no qual 

ocorre a mudança na estimativa da probabilidade. A Companhia, fundamentada na apreciação 

da avaliação de seus consultores jurídicos, quanto à possibilidade de êxito nas diversas 

demandas judiciais, entende que as provisões constituídas e registradas nas Demonstrações 

Financeiras são suficientes para cobrir prováveis perdas em demandas judiciais de qualquer 

natureza. As ações estão assim classificadas: 

 

a) Trabalhistas: refere-se a diversas ações movidas contra a Companhia por ex-empregados 

e empregados, envolvendo hora extra, periculosidade, penosidade, insalubridade, diferenças 

de FGTS, multa compensatória de 40% sobre saldo dos expurgos inflacionários depositados 

em conta vinculada de ex-obreiros, indenização por danos morais decorrentes de acidente de 

trabalho e ações movidas por terceirizados ficando a Companhia como responsável 

subsidiária.Tendo em vista o estágio dos processos e os recursos apresentados, os assessores 

jurídicos da Companhia avaliaram os processos da seguinte maneira: 

  
Valor 

 
Quantidade 

  
 

31/12/2017 

 

31/12/2016 
 

31/12/2017 
 

31/12/2016 

Trabalhistas 
 

      
 

      

Provável 
 

13.055   43.585 
 

57   121 

Possível 
 

44.140   5.909 
 

440   278 

Remota                    -      513 
 

6   76 

Total 
 

57.195 
 

50.007 
 

503 
 

475 

 

b) Cíveis:  

As principais ações são provenientes de:  

 indenizações por danos morais e materiais, movidas por consumidores ou terceiros;  

 ações de repetição do indébito, que visam à restituição de valores que o autor entende que 

foi pago indevidamente; 

 ações civis públicas, ajuizadas para defesa de pretensos interesses dos consumidores tendo 

como objeto a recuperação de consumo e má qualidade na prestação de serviços; 

 

Tendo em vista o estágio dos processos e os recursos apresentados, os assessores jurídicos da 

Companhia avaliaram os processos da seguinte maneira: 

 

 

 

  
Valor 

 
Quantidade 

  
 

31/12/2017 

 

31/12/2016 
 

31/12/2017 
 

31/12/2016 

Cíveis 
 

      
 

      

Provável 
 

7.208   26.846 
 

98   29 

Possível 
 

74.300   649 
 

599   491 

Remota   1   458 
 

1   68 

Total 
 

81.509 
 

27.953 
 

698 
 

588 
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c) Fiscais: referem-se aos parcelamentos de tributos federais e previdenciários da Companhia 

junto a Receita Federal do Brasil e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN, cujo 

detalhamento está demonstrado a seguir: 
 

 

 

d) Regulatórias: a Companhia registrou como provisão passiva os autos de infração lavrados 

pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, parcelados junto a Procuradoria Federal da 

Receita - PFRem decorrência de não conformidade e procedimentos ocasionados por 

descumprimento às resoluções vigentes que são estabelecidas ao setor elétrico, cujo 

detalhamento está demonstrado a seguir: 

 

 
 

Parcelamentos Resumo do Motivo Saldo Pagamentos
Atualização 

monetária
Saldo

Parcelamento com a Receita 

Federal do Brasil

REFIS de Tributos Federais

recolhidos na fonte (CSLL, COFINS, 

PIS/PASEP e IRPF)

25.106         857             -              24.249         

Parcelamento com a PGFN

REFIS de Tributos Federais

recolhidos dos empregados (IRRF,

IRPJ, COFINS, PIS/PASEP e FGTS)

230.578        18.506         28.083         240.155        

Parcelamento com o INSS
REFIS do INSS de empregados e

recolhidos na fonte
104.681        7.695           7.740           104.726        

Parcelamento com o INSS
Parcelamento PIS/COFINS 60 Parc.

2016
-              6.439           13.156         6.717           

Parcelamento com o INSS Parcelamento INSS 2016 -              2.005           14.418         12.413         

Total 360.365       35.502         63.397         388.260       

31/12/2016 31/12/2017

PROCESSO PRF Nº Auto Infr Resumo Motivo Valor Multa 
Valor 

Parcelado

Valor 

Atualizado Valor Pago

Saldo 

Provisionado

009/2010-SFE DIC,FIC e DMIC-2008 10               

011/2010-SFE DEC e FEC referente ano 2008            1.538 

020/2009-SFG Não implantação do SCD nas usinas                 33 

025/2012-SFE DIC, FIC, DMIC de 2010 e 2011               896 

031/2011-SFE Não envio de informações comerciais                   9 

036/2010-SFG CCC-ISOL no período de 1999 à 2005            2.070 

036/2011-SFE DRP e DRC (2009 e 2010)            1.147 

053/2009-SFE Medições de tensão de 2006 a 2008            3.008 

057/2009-SFE Não certificação ISO 9000                 54 

058/2010-SFE DEC e FEC referente ano 2009            1.551 

059/2009-SFE DIC, FIC e DMIC de 2007 6                 

074/2009-SFF Não recolhimento dos Encargos Setoriais            1.544 

075/2012-SFE Qualidade do teleatendimento-2010                 26 

080/2012-SFF Não recolhimento dos Encargos Setoriais            1.480 

081/2012-SFE Qualidade dos serviços prestados               152 

1.001/2012-SFG Transgressão das UTE’s                 14 

117/2010-SFF Fiscalização econômica e financeira                 14 

122/2010-SFF Não envio de informações contábeis e financeiros                 16 

138/2010-SFF Inconformidades Economica e Financeira em 2009            3.197 

Subtotal 16.765       31.582       35.523       23.849       11.374       

48500.006105-2012 0038/2013-SFE DRP e DRC - 2011               740 1.158          1.952          581             1.371          

Subtotal 740            1.158         1.952         581            1.371         

006/2007-SFE DEC e FEC no ano de  2004               771 

020/2006-SFF Não envio de informações Baixa Renda               221 

061/2008-SFF Não apresentação de certidões               662 

Subtotal 1.654         2.346         2.346         2.346         -             

48500.005715_2013-77 0046/2014-SFE DEC e FEC - 2008 a 2012            2.386 2.882          3.190          1.593          1.597          

Subtotal 2.386         2.882         3.190         1.593         1.597         

00488.000110_2014-50 0064/2008-SFE DEC e FEC - 2007            1.478 3.233          9.843          1.102          8.741          

Subtotal 1.478         3.233         9.843         1.102         8.741         

TOTAL 23.024       41.201       52.854       29.471       23.083       

00488.000116/2013-46 2.346          2.346          2.346          -              

00488.000021/2014-11 31.582        35.523        23.849        11.374        
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NOTA 25 – OBRIGAÇÕES VINCULADAS À CONCESSÃO DESERVIÇO PÚBLICO DE 

ENERGIA ELÉTRICA 
 

    31/12/17   31/12/16 

Não Circulante         

Obrigações vinculadas à concessão   35.087   14.259 

Total   35.087   14.259 

 

Refere-se a doações de ativos de rede distribuição, sendo que o valor principal e a doação do 

Governo do Estado da linha de transmissão de 69kv que liga a usina de Coaraci Nunes ao 

município de Serra do Navio, construído e doado ao Governo do Estado pela empresa Indústria 

de Comércio de Minérios S.A. – ICOMI. 

 

NOTA 26 – CAPITAL SOCIAL 

 

O Capital Social da Companhia é de R$ 1.117.876 mil, representado por 1.117.876 ações 

ordinárias, nominativas, sem valor nominal e em 31 de dezembro, assim apresentada: 

 

  
31/12/2017 

 
31/12/2016 

Acionistas 
 

Quantidade 

de ações 
  %   

Valor 

(Reais/Mil)  
  

Valor 

(Reais/Mil) 

Governo do Estado do 

Amapá  
1.116.361 

 
99,86% 

 
     1.116.361  

  
     1.076.494  

Outros acionistas 
 

1.515 
 

0,14% 
 

           1.515  
  

1.515 

Total 

 

1.117.876 

 

100% 

 

1.117.876 

  
1.078.009 

 

 

NOTA 27 - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL 

 

No exercício de 2017 houve a integralização de capital de R$ 39.867 mil, conforme a 

movimentação ocorrida no exercício: 

   31/12/17  31/12/16 

Saldo anterior  39.867  35.746 

Ingressos  -  39.388 

Integralização ao capital  (39.867)  (35.267) 

Total  -  39.867 

 

 

NOTA 28–AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL/AJUSTE DE EXERCÍCIOS 

ANTERIORES 

 

 

a) Ajuste de Avaliação Patrimonial 

 

No exercício de 2017 houve a reavaliação dos bens imóveis conforme laudo de avaliação que 

resultou no seguinte valor: 

 

    31/12/17   31/12/16 

         



COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ S.A. 

Demonstrações Financeiras - 2017 e 2016 

 

 

47 
 

Ajuste de Avaliação Patrimonial   128.271   - 

Total   128.271   - 

 

 

b) Ajuste de Exercícios Anteriores 

 

    31/12/17   31/12/16 

         

Ajuste de Exercícios Anteriores   (17.622)   - 

Total   (17.622)   - 

 

A Companhia registrou ajuste de exercício anterior no montante de R$ 17.622 mil relativo a 

aos créditos de ICMS sob o combustível que foi apropriado até o ano de 2012, e que não foram 

mais compensados em razão da suspensão da substituição tributaria conforme adeterminação 

da SEFAZ/AP. Devido à imaterialidade do valor as demonstrações financeiras do exercício de 

2016 não foram reapresentadas de acordo com a NBC TG 23 (R1) - Políticas Contábeis, 

Mudança de Estimativa e Retificação de Erro. 

 

 

 

 

 

 

NOTA 29 – RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA 
 

Abaixo a composição da receita operacional líquida: 
 

      MWh   R$ mil 

RECEITA     (não auditado)         

      31/12/17   31/12/16   31/12/17   31/12/16 

Fornecimento de energia elétrica a)                 

Residencial         578.771      609.482           296.660           218.652  

Industrial          61.551        46.359             28.257             14.928  

Comercial          257.261     273.750           131.057             92.750  

Rural            4.561          4.452         1.671         1.112  

Poder Público        105.276      107.494             51.354             34.589  

Iluminação Pública          38.719          47.266             12.043          9.908  

Serviço Público           22.646        21.770         8.796            5.653  

Consumo Próprio           2.375          1.865             13.779                 756  

Não Faturado      -   -                    -      (3.716) 

Outros      -   -             50.375             12.517  

Total da Receita de Fornecimento     1.071.160    1.112.438          593.992          387.149  

                    

Outras receitas                   

Subvenção CDE 
 

          185.992   66.555 

CVA Ativa/Passiva b)           (3.537)   5.827 

Outras Receitas Operacionais c)           2.477   2.583 

Total de Outras Receitas             184.932   74.965 



COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ S.A. 

Demonstrações Financeiras - 2017 e 2016 

 

 

48 
 

                    

Total da Receita Operacional Bruta             778.924   462.114 

                    

                    

DEDUÇÕES                   

 
                  

Tributos e Contribuições Sociais                   

ICMS             (86.145)   (61.166) 

PIS/PASEP             (1.819)   (2.259) 

COFINS             (9.745)   (10.391) 

Subtotal             (97.709)   (73.816) 

                    

Encargos Setoriais                   

Conta de Desenvolvimento Energético - CDE     
 

  
 

  (5.074)   (8.840) 

Proinfa             (18.516)   (9.068) 

Subtotal             (23.590)   (17.908) 

                    

Outras Deduções                   

Encargos PEE             (2.562)   (951) 

Encargos P&D             (2.326)   (2.805) 

Taxa de fiscalização             (387)   (591) 

Outros Encargos             (4.643)   (1.943) 

Subtotal             (9.918)   (6.290) 

                    

Total das Deduções da Receita             (131.217)   (98.014) 

                    

Total da Receita Operacional Líquida             647.707   364.100 

a) Fornecimento de energia elétrica: em 28 de novembro de 2017, cumprindo o 

procedimento ordinário de reposicionamento anual, as tarifas foram reajustadas pela ANEEL e 

homologadas mediante a Resolução Homologatória nº 2.351. As novas tarifas foram 

reposicionadas economicamente em média37,36%. Esse novo reposicionamento afeta o mês 

de dezembro de 2017 e 11 meses restantes do ano de 2018. 

 

b) CVA Ativa e Passiva: na rubrica são reconhecidos os valores correspondentes às 

diferenças temporárias apuradas entre o custo coberto pela tarifa do período e o valor 

efetivamente realizado. O registro contábil é embasado pela Orientação Técnica OCPC 08, 

quanto ao reconhecimento de determinados ativos e passivos nos relatórios contábil-

financeiros das distribuidoras de energia elétrica emitidos de acordo com as normas brasileiras 

e internacionais de contabilidade. 

 

c) Outras receitas operacionais: são receitas decorrentes da prestação de serviços como 

taxa de administração de cobrança de iluminação pública, aluguéis de uso mútuo de postes, 

taxas sobre vistoria, ligação e religamento de unidades de consumo, aferição de medidor, 

reaviso de vencimento de conta, emissão de 2ª via de conta, verificação do nível de tensão a 

pedido do consumidor e outros que venham a ser estabelecidos pelo órgão regulador. 

 

 

NOTA 30 – CUSTO COM ENERGIA ELÉTRICA 
 

  
  31/12/17 

 
31/12/16 

Contratos de longo prazo a)   553.256 
 

392.849 

Encargo de Uso da Rede Elétrica b)   22.394 
 

8.903 
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Recuperação de despesa 
 

  (54.985) 
 

(41.819) 

TOTAL 
 

 

520.665 
 

359.933 

 

a) Compra de energia por meio dos leilões de energia no Ambiente Regulado – CCEAR, as 

Cotas de Energia e Mercado de Curto Prazo.  
 

b) O valor corresponde as Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão – TUST de energia 

elétrica, componentes do Sistema Interligado Nacional – SIN. 

 

NOTA 31 - CUSTOS DE OPERAÇÃO, SERVIÇOS E DESPESAS OPERACIONAIS 
 

    31/12/16 

    
Custo de 

Operação 
  

Custo de 

Serviços 

Prestados a 

Terceiros 

  
Despesas 

Operacionais 
  Total 

Pessoal   2.454   73.203   21.844   97.501 

Material   1.158   1.817   735   3.710 

Serviços de Terceiros   34   20.365   16.902   37.301 

Depreciação e Amortização   918   12.205   489   13.612 

Arrendamentos e Aluguéis   12.698   2.809   2.233   17.740 

Provisões Operacionais                 -      187.436                 -      187.436 

Outros 
 

2.020 
 

894 
 

9.616 
 

12.530 

 

  19.282   298.729   51.819   369.830 

             31/12/17 

    
Custo de 

Operação 
  

Custo de 

Serviços 

Prestados a 

Terceiros 

  
Despesas 

Operacionais 
  Total 

Pessoal   176   27.120   64.501   91.797 

Material   113   947   1.863   2.923 

Serviços de Terceiros   7   1.637   23.803   25.447 

Depreciação e Amortização   904   20.076   1.078   22.058 

Arrendamentos e Aluguéis                 -      331   4.970   5.301 

Provisões Operacionais                 -      (35.308)                 -      (35.308) 

Outros 
 

              -    
 

5.888 
 

15.088 
 

20.976 

 

  1.200   20.691   111.303   133.194 

 

NOTA 32–RESULTADO FINANCEIRO 

 

      31/12/17 
 

31/12/16 

 Receitas Financeiras            

 Renda de aplicações financeiras  a)                 5           3.878  

 Variação monetária ativa          181.367         21.005  

 Total de Receitas         181.372         24.883  

 Despesas Financeiras            

 Encargos de dívidas  
 

  (83.147)                -  
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 Variação monetária passiva  b)   (21.833)   (6.596) 

 Outros      125   (1.600) 

 Total de Despesas      (104.855)   (8.196) 

            

 Efeito líquido no resultado      76.517   16.687 
 

a) Referem-se aos rendimentos das aplicações financeiras no exercício. 
 

b) Referem-se a juros, multa e correção monetária da dívida com a Eletronorte, e 

parcelamentos de tributos, contribuição e autos infrações aplicadas pela Aneel. 

 

NOTA 33 –INSTRUMENTOS FINANCEIROS E GESTÃO DE RISCO 

 

33.1 INSTRUMENTOS FINANCEIROS POR CATEGORIA 

A Companhia efetuou uma avaliação de seus instrumentos financeiros de acordo com os 

Pronunciamentos Técnicos CPC 38, 39 e 40. 

33.1.1 Ativos financeiros 

 

Estão classificados nas seguintes categorias: 

a) Caixa e equivalentes de caixa - incluem saldos de caixa, depósitos bancários à vista, e as 

aplicações financeiras com liquidez imediata. São classificadas como ativos financeiros a valor 

justo por meio do resultado. 

b) Contas a receber de clientes - engloba as contas a receber com fornecimento de energia e 

uso da rede, faturado e não faturado, este por estimativa, serviços prestados, acréscimos 

moratórios e outros, até o encerramento do balanço, contabilizado com base no regime de 

competência. São considerados ativos financeiros classificados como empréstimos e recebíveis. 

c) As contas a receber de clientes estão apresentadas líquidas da provisão para créditos de 

liquidação duvidosa - PCLD reconhecida em valor considerado suficiente pela administração 

para cobrir as prováveis perdas na realização das contas a receber de consumidores e títulos a 

receber cuja recuperação é considerada improvável. 

d) Ativo Financeiro (Concessão)- refere-se à parcela estimada dos investimentos realizados e 

não amortizados até o final da concessão classificada como um ativo financeiro disponível para 

venda por ser um direito incondicional de receber caixa ou outro ativo financeiro diretamente 

do poder concedente decorrente da aplicação da Interpretação Técnica ICPC01 (R1) – 

Contratos de Concessão e da Orientação Técnica OCPC 05 – Contratos de concessão. Essa 

parcela de infraestrutura classificada como ativo financeiro é remunerada por meio do 

denominado WACC regulatório, que consiste na remuneração do investimento e que é cobrada 

mensalmente na tarifa dos clientes. 

 

33.1.2 Passivos financeiros 

 

A Companhia determina a classificação dos seus passivos financeiros no momento do seu 

reconhecimento inicial. 

Estão classificados nas seguintes categorias: 

a) Fornecedores – decorrem diretamente das operações da Companhia e são mensurados pelo 

custo, na prática o valor apresentado na nota fiscal de compra. 
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33.1.3 Estimativa do valor justo dos instrumentos financeiros 

 

Pressupõe-se que os saldos das contas a receber de clientes, menos a PCLD, e contas a pagar 

aos fornecedores, pelo valor contábil, esteja próxima de seus valores justos.  

 

O valor justo dos passivos financeiros, para fins de divulgação, é estimado mediante o 

desconto dos fluxos de caixa contratuais futuros pela taxa de juros vigente no mercado, que 

está disponível para a Companhia para instrumentos financeiros similares. 

 

A Companhia usa a seguinte hierarquia para determinar e divulgar o valor justo de 

instrumentos financeiros pela técnica de avaliação: 

 

 

Os ativos e passivos financeiros registrados a valor justo foram classificados e divulgados de 

acordo com os níveis a seguir: 
 

Nível 1 – preços cotados (não ajustados) em mercados ativos, líquidos e visíveis para ativos e 

passivos idênticos que estão acessíveis na data de mensuração; 
 

Nível 2 – preços cotados (podendo ser ajustados ou não) para ativos ou passivos similares em 

mercados ativos, outras entradas não observáveis no nível 1, direta ou indiretamente, nos 

termos do ativo ou passivo, e 
 

Nível 3 – ativos e passivos cujos preços não existem ou que esses preços ou técnicas de 

avaliação são amparados por um mercado pequeno ou inexistente, não observável ou líquido. 

Nesse nível a estimativa do valor justo torna-se altamente subjetiva.  
 

O valor justo dos instrumentos financeiros negociados em mercados ativos (comotítulos 

mantidos para negociação e disponíveis para venda) é baseado nos preços de mercado, 

cotados na data do balanço. Um mercado é visto como ativo se os preços cotados estiverem 

pronta e regularmente disponíveis a partir de uma Bolsa, distribuidor, corretor, grupo de 

indústrias, serviço de precificação, ou agência reguladora, e aqueles preços representam 

transações de mercado reais e que ocorrem regularmente em bases puramente comerciais.  

 

O preço de mercado cotado utilizado para os ativos financeiros mantidos pela Companhia é o 

preço de concorrência atual. Esses instrumentos estão incluídos no Nível 1. Os instrumentos 

incluídos no Nível 1 são classificados como títulos para negociação ou disponíveis para venda. 

 

O valor justo dos instrumentos financeiros que não são negociados em mercados ativos (por 

exemplo, derivativos de balcão) é determinado mediante o uso de técnicas de avaliação. Essas 

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 1 Nível 2 Nível 3

Recebíveis

Clientes 117.050     -         -       77.725       -            -       

Disponível para venda

Ativo Financeiro - Concessões -            146.002  -       -            20.114       -       

117.050    146.002 -       77.725      20.114      -       

Ativos ao valor justo por meio do resultado

Caixa e Bancos 4.119         -         -       13.927       -            -       

Aplicações Financeiras -            2.616      -       -            5.162         -       

4.119        2.616     -       13.927      5.162        -       

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 1 Nível 2 Nível 3

Mensurados a custo Amortizado

Fornecedores 1.537.227  -         -       1.560.897  -            -       

1.537.227 -         -       1.560.897 -            -       

ATIVOS FINANCEIROS                                      

(Circulante/Não Circulante)

PASSIVOS FINANCEIROS                                      

(Circulante/Não Circulante)

31/12/16

42.735                                             

31/12/17

43.100                                          
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técnicas de avaliação maximizam o uso dos dados adotados pelo mercado onde está disponível 

e confiam o menos possível nas estimativas específicas da entidade. Se todas as informações 

relevantes exigidas para o valor justo de um instrumento forem adotadas pelo mercado, o 

instrumento estará incluído no nível 2. 
 

Se uma ou mais informações relevantes não estiver baseada em dados adotados pelo 

mercado, o instrumento estará incluído no nível 3. 
 

Técnicas de avaliação específicas utilizadas para valorizar os instrumentos financeiros incluem: 
 

 Preços de mercado cotados ou cotações de instituições financeiras ou corretoras para 

instrumentos similares.  

 O valor justo de swaps de taxa de juros é calculado pelo valor presente dos fluxos de 

caixa futuros estimados com base nas curvas de rendimento adotadas pelo mercado.  

 O valor justo dos contratos de câmbio futuros é determinado com base nas taxas de 

câmbio futuras na data do balanço, com o valor resultante descontado ao valor 

presente. 

 Outras técnicas, como a análise de fluxos de caixa descontados, são utilizadas para 

determinar o valor justo para os instrumentos financeiros remanescentes. 

Análise de sensibilidade: 

 

33.2GESTÃO DE RISCO FINANCEIRO 

As atividades da Companhia a expõem a diversos riscos financeiros: risco de crédito, risco de 

liquidez e risco de taxa de juros. 

a) Risco de crédito:A política da Companhia considera o risco de crédito a que está disposta 

a se sujeitar no curso de seus negócios, bem como no acompanhamento dos prazos 

concedidos. São procedimentos adotados a fim de minimizar eventuais problemas de 

inadimplência em seu contas a receber de clientes.A Companhia não realiza análise de crédito 

previamente ao início do fornecimento de energia, pois como distribuidora de energia elétrica, 

é regida pela regulamentação do setor elétrico é obrigada a fornecer energia a todos os 

clientes localizados na sua área de concessão. 

Para recuperação da inadimplência a Companhia atua por meio de: 

i. Programas de renegociação dos débitos pendentes; 

ii. Negativação de clientes em empresas de proteção ao crédito; 

iii. Suspensão do fornecimento de energia elétrica, em conformidade com a regulamentação 

vigente; e 

iv. Cobrança judicial. 
 

b) Risco de liquidez: É o risco da Companhia não dispor de recursos líquidos suficientes para 

honrar seus compromissos financeiros, em decorrência de descompasso de prazo ou de 

Análise da sensibilidade:

Valor Índice em Cenário I Cenário II Cenário I Cenário II

31/12/17 31/12/17 (+25%) (+50%) (+25%) (+50%)

% a.a Índice Índice Valor Valor

Aplicações Financeiras 2.615       12,85 16,06   19,28 3.035        3.119        

Fornecedores 1.537.226 11,75 14,69   17,63 1.763.006  1.808.162  

Instrumentos Financeiros

ATIVOS

PASSIVOS
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volume entre os recebimentos e pagamentos previstos. Para administrar a liquidez do caixa 

são estabelecidas premissas de desembolsos e recebimentos futuros, sendo monitoradas 

diariamente pela Diretoria Administrativa e Financeira. 
 

Os eventuais saldos de caixa auferidos pela Companhia, além dos programados para 

administração do capital circulante, é transferido para contas correntes com incidência de 

juros, depósitos a prazo e depósitos de curto prazo, escolhendo instrumentos dentro das 

limitações legais que requer a concessão, com vencimentos apropriados ou liquidez suficiente 

para fornecer margem, conforme determinado pelas previsões acima mencionadas. 

Abaixo, divulgação do quadro que são os fluxos de caixa não descontados contratados da 

conta de fornecedores e outras obrigações: 

 

Menos de um 
ano  

Entre 1 e 2 
anos  

Entre 2 e 5 
anos  

Acima de 5 
anos 

        
        
Em 31 de dezembro de 2017 

       
Fornecedores e outras obrigações, 
incluindo obrigações legais 

 1.631.011  
 

             -    
 

              -    
 

               -    

        
Em 31 de dezembro de 2016 

       
Fornecedores e outras obrigações, 
incluindo obrigações legais 

    1.512.313  
 

      56.728  
 

     184.072  
 

      213.136  

 

c) Risco com taxa de juros: O risco associado é oriundo da possibilidade da Companhia 

incorrer em perdas por causa de flutuações nas taxas de juros que aumentem as despesas 

financeiras. Esse risco é mitigado pelo fato da Companhia concentrar a captação de seus 

recursos com o acionista majoritário, Governo do Estado do Amapá. 

33.3GESTÃO DE RISCO DE CAPITAL 
 

Os objetivos da Companhia ao administrar seu capital são os de salvaguardar a capacidade de 

continuidade da Companhia para oferecer retorno aos acionistas e benefícios às outras partes 

interessadas, além de perseguir uma estrutura de capital ideal para reduzir esse custo. As 

aquisições e vendas de ativos financeiros são reconhecidas na data de negociação. 
 

Condizente com outras companhias do setor, a Companhia monitora o capital com base no 

índice de alavancagem financeira. Esse índice corresponde à dívida líquida dividida pelo capital 

total. A dívida líquida, por sua vez, corresponde ao total de obrigações de curto e longo prazo, 

conforme demonstrado no balanço patrimonial, subtraído do montante de caixa e equivalentes 

de caixa. O capital total é apurado através da soma do passivo a descoberto, conforme 

demonstrado no balanço patrimonial, com a dívida líquida. 
 

ÍNDICE DE ALAVANCAGEM FINANCEIRA 

 
31/12/17 

 
31/12/16 

 

     Fornecedores         1.537.226  

 

        1.560.897  

 Passivo regulatório            118.974  

 

             99.158  

 

 
        1.656.200  

 

        1.660.055  

 Menos: 

       Caixa e equivalente a caixa              (6.734) 

 

           (19.089) 

    Direito de ressarcimento          (203.058) 

 

           (80.739) 
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         (209.792) 

 

           (99.828) 

 
     Dívida Líquida         1.446.408  

 

        1.560.227  

 

     Total do Patrimônio Líquido (Passivo a Descoberto)         1.766.154  

 

        1.956.710  

 

     Total do Capital         3.212.562  

 

        3.516.937  

 

       (%) 45,02 

 

44,36 

  

NOTA 34 –REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS E DIRIGENTES 

O comportamento da remuneração dos empregados e dirigentes está demonstrado a 

seguir: 
 

 
em Reais 

 
31/12/17   31/12/16 

Empregados       

Maior remuneração 66.482   62.937 

Menor remuneração 2.582   2.949 

Salário médio 5.977   4.510 

Remuneração média 8.572   8.073 

  
 

  
 

Dirigentes 
 

 
 

Honorários do Conselho               7.167  

 

6.871 

Honorários Diretor Presidente              31.559    30.322 
 

NOTA 35 – COMPROMISSOS OPERACIONAIS DE LONGO PRAZO (não auditado) 

Os compromissos de longo prazo da Companhia, relacionados aos contratos de compra de 

energia elétricaestão previstos conforme segue: 

 

 

Contratos

Montante 

Contratado 

(MWh)

Preço 

(R$/MWh)

Total

(R$ mil)

Montante 

Contratado 

(MWh)

Preço 

(R$/MWh)

Total

(R$ mil)

Ambiente Regulado - CCEAR 1.677.440    170,09       285.321      1.598.636    163,71       261.710        

17º Leilão de Energia Existente 76.109          178,40        13.578         75.161          178,40        13.409           

18º Leilão de Energia Existente -               -             -              190.092        167,51        31.842           

18º Leilão de Energia Nova 178.096        157,99        28.137         264.320        157,99        41.760           

19º Leilão de Energia Nova 250.175        153,06        38.292         595.977        153,06        91.220           

1º Leilão de Projetos Estruturantes(UHE S Antonio) 1.011            141,44        143              3.034            141,07        428               

2º Leilão de Projetos Estruturantes(UHE Jirau) 5.514            124,05        684              27.571          123,97        3.418             

3º Leilão de Projetos Estruturantes(UHE Belo Monte) 27.291          122,86        3.353           81.482          122,87        10.012           

20º Leilão de Energia Nova -               -             -              102.102        167,51        17.103           

PROINFA 27.074          325,48        8.812           27.074          325,48        8.812             

CCEAR-C 621.171        187,29        116.339       228.399        187,29        42.777           

15º Leilão de Energia Existente 488.643        154,19        75.344         -               -             -                

3º Leilão de Fontes alternativas 2.356            271,22        639              3.424            271,32        929               

Energia Base 471.173       112,08       52.809        472.907       111,27       52.621          

Geração Própria 45.141          213,38        9.632          46.875          211,39        9.909             

Cotas Lei n º 12783/2013 (CCGF) 388.148        87,49          33.959        388.148        87,49          33.959           

Cotas de Energia Nuclear (CCEN) 37.884          243,32        9.218          37.884          231,05        8.753             

Total 2.148.613    157,37       338.130      2.071.543    151,74       314.331        

2018 2019
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NOTA 36 – TEMAS AMBIENTAIS (não auditado) 

A Companhia pauta sua conduta pela conservação do meio ambiente e respeito à legislação 

ambiental, por meio de diversas ações, bem como o cumprimento de sua Política 

Socioambiental.  

 

A Companhia capitaliza com parte do custo de um projeto, gastos referentes a demandas 

ambientais consubstanciada nas previsões regulamentares do setor de energia elétrica e 

exigências dos órgãos públicos competentes, para concessão das respectivas licenças que 

permitirão a execução dos projetos.  

 

Na hipótese dos gastos decorrerem de convênios com ONG’s e outros entes que promove a 

preservação ambiental, sem, no entanto, estarem relacionados a projetos de investimentos, o 

gasto é apropriado ao resultado como despesa operacional. 

 

_______________________________ 

Marcelino da Cunha Machado Neto 

Diretor Presidente 

 

_______________________________ 

Antônio Araújo da Silva 

Diretor Econômico Financeiro 

 

 

 

_______________________________ 

Rodolfo Fernandes da Silva Torres 

Diretor de Gestão e Relacionamento Institucional 

 

 

_______________________________ 

Bernard de Sá Gouveia 

Diretor de Engenharia 

 

 

_______________________________ 

José Anselmo de Souza Lima 

Diretor Comercial 

 

 

_______________________________ 

     Francisco de Assis Viana e Silva 
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