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1 - Mensagem do Presidente do Conselho de Administração

Senhores Acionistas,
É com grande satisfação que encaminhamos a V.Sas. o Manual de Participação em
Assembleia de Acionistas da Neoenergia S.A., com orientações necessárias para a
participação e o exercício de voto na Assembleia Geral da Companhia.
O documento contém informações sobre a Assembleia e seus poderes de decisão,
instâncias, prazos de convocação e realização, procedimentos de instalação e elaboração
da ata da Assembleia Geral de Acionistas.
A elaboração deste Manual está baseada no Sistema de Governança Corporativa do Grupo
Neoenergia, o qual foi adotado pela Companhia em 2018, e que tem como pilares a
transparência e equidade. A Neoenergia tem como princípio, estabelecido em seu Código
de Ética, que o relacionamento da Companhia com os seus Acionistas deve basear-se em
uma comunicação precisa e transparente de informações íntegras e que permitam o
acompanhamento das atividades e do desempenho do Grupo Neoenergia.
Em nome da Administração da Companhia, convidamos V.Sas. a participarem da
Assembleia Geral Ordinária da Neoenergia S.A., a ser realizada no dia 17 de abril de 2019 ,
às 10:00 horas, na sede social da Companhia, situada na cidade do Rio de Janeiro, estado
do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo, 78 – 4º Andar.
Também constam deste Manual, informações relativas a essa Assembleia, que integram o
seu Edital de Convocação, publicado em 19/03/2019, 20/03/2019 e 21/03/2019 nos jornais
Valor Econômico e Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.

JOSÉ IGNACIO SÁNCHEZ GALÁN
Presidente do Conselho de Administração
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2- Assembleias Gerais
A Assembleia Geral de Acionistas tem poderes para decidir todos os negócios relativos ao
objeto da Companhia e tomar as resoluções que julgar convenientes à sua defesa e
desenvolvimento.
Compete privativamente à Assembleia Geral de Acionistas, conforme disciplinado pela Lei
nº 6.404/76:
 reformar o Estatuto Social;
 eleger ou destituir, a qualquer tempo, os administradores e membros do Conselho
Fiscal da Companhia, ressalvado o disposto no inciso II do artigo 142 da Lei nº
6.404/76;
 tomar, anualmente, as contas dos administradores e deliberar sobre as
demonstrações financeiras por eles apresentadas;
 autorizar a emissão de debêntures, ressalvado o disposto no §1º do artigo 59 da Lei
nº 6.404/76;
 suspender o exercício dos direitos do Acionista;
 deliberar sobre a avaliação de bens com que o Acionista concorrer para a formação
do capital social;
 autorizar a emissão de partes beneficiárias;
 deliberar sobre transformação, fusão, incorporação e cisão da Companhia, sua
dissolução e liquidação, eleger e destituir liquidantes e julgar-lhes as contas;
 autorizar os administradores a confessar falência e pedir recuperação judicial ou
extrajudicial; e
 deliberar sobre os demais assuntos definidos como de sua competência pelo
Estatuto Social.
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3- Convocação
Compete ao Conselho de Administração convocar a Assembleia Geral, podendo também
ser convocada pela Diretoria, pelo Conselho Fiscal ou por qualquer Acionista, nos termos
do parágrafo único do artigo 123 da Lei 6.404/76.
A convocação far-se-á mediante anúncio publicado no Jornal Valor Econômico e no Diário
Oficial do Estado do Rio de Janeiro, por três vezes, no mínimo, contendo, além do local,
data e hora da assembleia, a ordem do dia, e, no caso de reforma do estatuto, a indicação
da(s) matéria(s).
A Assembleia Geral deverá ser realizada no Edifício onde a Companhia tiver a sede. Em
nenhuma hipótese poderá ser realizada fora da localidade da sede.
O prazo de antecedência da primeira convocação é de 15 (quinze) dias e o da segunda
convocação é de 08 (oito) dias.
O Edital de Convocação da Assembleia Geral deve enumerar, expressamente, na ordem do
dia, todas as matérias a serem deliberadas, não se admitindo que sob a rubrica "assuntos
gerais" haja matérias que dependam de deliberação na Assembleia.
Os seguintes documentos pertinentes a assuntos incluídos na ordem do dia deverão ser
postos à disposição dos Acionistas, na sede da Companhia, até 01 (um) mês antes da data
marcada para a realização da Assembleia Geral:
(i)
relatório da administração sobre os negócios sociais e os prinicipais fatos
administrativos do exercício social encerrado;
(ii)
cópia das demonstrações financeiras do exercício social encerrado;
(iii)
comentário dos administradores sobre a situação financeira da Companhia;
(iv)
parecer dos auditores independentes;
(v)
parecer do conselho fiscal, inclusive votos dissidentes, se houver;
(vi)
formulário de demonstrações financeiras padronizadas – DFP; e
(vii)
proposta da administração para destinação do lucro líquido do exercício social
encerrado.
Os documentos acima mencionados deverão ser encaminhados à Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) e, se for o caso, à Bolsa de Valores e entidade do mercado de balcão
organizado em que os valores mobiliários de emissão da Companhia sejam admitidos à
negociação, via Sistema IPE, na data de sua disponibilização na sede da Companhia.
O Edital de Convocação da Assembleia Geral deverá ser encaminhado à Comissão de
Valores Mobiliários (CVM), por meio do Sistema IPE, no mesmo dia de sua publicação pela
imprensa.
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4- Espécies de Assembleia
Nos termos da Lei das Sociedades por Ações (“Lei das S.A.”), são dois os tipos de
Assembleia de Acionistas, a Assembleia Geral Ordinária, que ocorre uma vez ao ano, para
tratar assuntos específicos e determinados pelo artigo 132 da Lei das S.A. e a Assembleia
Geral Extraordinária, que poderá ocorrer sempre que convocado pela administração da
Companhia, acionistas ou o Conselho Fiscal, conforme o caso para tratar dos demais
assuntos de sua competência.
A Assembleia Geral Ordinária e a Assembleia Geral Extraordinária poderão ser,
cumulativamente, convocadas e realizadas no mesmo local, data e hora, instrumentadas
em ata única.
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5- Assembleia Geral Ordinária - AGO
Anualmente, nos 04 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social,
deverá haver uma Assembleia Geral para:
 tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações
financeiras;
 deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de
dividendos;
 definir o número de membros que deverá compor o Conselho de Administração; e
 eleger os administradores e os membros do Conselho Fiscal, quando for o caso.
Os administradores devem comunicar, até 01 (um) mês antes da data marcada para a
realização da Assembleia Geral Ordinária, por anúncios publicados, que se acham à
disposição dos Acionistas o relatório da administração, a cópia das demonstrações
financeiras, o parecer dos auditores independentes, o parecer do Conselho Fiscal, e,
demais documentos pertinentes a assuntos da ordem do dia.
A Assembleia Geral que reunir a totalidade dos Acionistas poderá considerar sanada a falta
de publicação dos anúncios ou a inobservância dos prazos, mas é obrigatória a publicação
dos documentos antes da realização da Assembleia. E ainda, a publicação dos anúncios é
dispensada quando os documentos acima referidos são publicados até 01 (um) mês antes
da data marcada para a realização da Assembleia Geral.
Os administradores da Companhia, ou ao menos um deles, e o auditor independente, se
houver, deverão estar presentes à assembleia para atender a pedidos de esclarecimentos
de Acionistas, mas os administradores não poderão votar, como Acionistas ou
procuradores, nas matérias em que tenham qualquer tipo de conflito de interesses, como
aprovação das contas dos administradores.
Se a Assembleia tiver necessidade de outros esclarecimentos, poderá adiar a deliberação e
ordenar diligências cabíveis. Na hipótese de não comparecimento de administrador,
membro do Conselho Fiscal ou auditor independente à Assembleia, será adiada a
deliberação, salvo dispensa dos Acionistas presentes.
O sumário das decisões tomadas na Assembleia Geral Ordinária, deverá ser encaminhado
à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), por meio do Sistema IPE, logo após o término da
Assembleia. Entretanto, a apresentação do sumário poderá ser dispensada caso a ata da
assembleia geral seja encaminhada à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), por meio do
Sistema IPE no mesmo dia da sua ocorrência.
A ata da Assembleia Geral Ordinária deverá ser registrada na Junta Comercial do Estado
do Rio de Janeiro – JUCERJA devendo, após seu registro, ser publicada no Jornal Valor
Econômico e no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, bem como encaminhada à
Comissão de Valores Mobiliários (CVM), por meio do Sistema IPE, em até 07 (sete) dias
úteis de sua realização, com a indicação das datas e jornais de sua publicação.
Em cumprimento ao disposto no artigo 132 da lei 6.404/76, a administração da Companhia
convocará, em 19 de março de 2019, os Acionistas para se reunirem em Assembleia Geral
Ordinária.
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6 - Assembleia Geral Extraordinária - AGE
A Assembleia Geral Extraordinária será convocada a qualquer momento sempre que se
fizer necessário para deliberar sobre as matérias que não são objeto de deliberação em
Assembléia Geral Ordinária tais como: reforma do estatuto, eleger e destituir a qualquer
tempo os administradores e fiscais da Companhia, autorizar a emissão de debêntures,
suspender o exercício dos direitos do Acionista, deliberar sobre a avaliação de bens com
que o Acionista concorrer para a formação do capital social, autorizar a emissão de partes
beneficiárias, deliberar sobre transformação, fusão, incorporação e cisão da Companhia,
sua dissolução e liquidação, eleger e destituir liquidantes e julgar-lhes as contas, autorizar
os administradores a confessar falência e pedir concordata, e, demais matérias
estabelecidas na legislação.
A Assembleia Geral que tiver como objeto a reforma do Estatuto somente será instalada,
em primeira convocação, com a presença de Acionistas que representem, no mínimo, 2/3
do capital social com direito de voto. Em segunda convocação, com qualquer número.
A aprovação das seguintes matérias concede ao Acionista dissidente o direito de retirar-se
da Companhia, mediante reembolso do valor de suas ações, observado o disposto no artigo
137 da Lei nº 6.404/76:









criação de ações preferenciais ou aumento de classe de ações preferenciais existentes,
sem guardar proporção com as demais classes de ações preferenciais, salvo se já
previstos ou autorizados pelo estatuto;
alteração nas preferências, vantagens e condições de resgate ou amortização de uma
ou mais classes de ações preferenciais, ou criação de nova classe mais favorecida;
redução do dividendo obrigatório;
fusão da Companhia, ou sua incorporação em outra;
participação em grupo de sociedades;
mudança do objeto da Companhia;
cisão da Companhia.

O sumário das decisões tomadas na Assembléia Geral Extraordinária, deverá ser
encaminhado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), por meio do Sistema IPE, logo
após o término da Assembléia. Entretanto, a apresentação do sumário poderá ser
dispensada caso a ata da assembleia geral seja encaminhada à Comissão de Valores
Mobiliários (CVM), por meio do Sistema IPE no mesmo dia da sua ocorrência.
A ata da Assembléia Geral Extraordinária, deverá ser registrada na Junta Comercial do
Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA devendo, após seu registro, ser publicada no Jornal
Valor Econômico e no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, bem como encaminhada,
à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), por meio do Sistema IPE, em até 07 (sete) dias
úteis de sua realização, com a indicação das datas e jornais de sua publicação.
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7- Procedimentos e Prazos
Ressalvadas as exceções previstas em lei, a Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária
será instalada e presidida por uma pessoa escolhida pela maioria dos votos dos acionistas
presentes, sendo secretariada por uma pessoa convidada pelo Presidente da Assembleia.
A Assembleia Geral será instalada, em primeira convocação, com a presença de Acionistas
que representem, no mínimo, 1/4 do capital social com direito de voto. Em segunda
convocação, será instalada com qualquer número.
Os Acionistas sem direito de voto podem comparecer à Assembleia Geral e discutir a
matéria submetida à deliberação.
Os Acionistas deverão apresentar à Companhia, até à data designada para a realização da
Assembleia Geral, além de cópia do documento de identidade, conforme o caso:
a) comprovante expedido pela instituição escrituradora das ações da Companhia nos
últimos 5 (cinco) dias;
b) o instrumento de mandato com reconhecimento da firma do outorgante; e/ou
c) relativamente aos Acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, o
extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente.
Com relação aos itens (a) e (c) acima, os documentos deverão ser requeridos aos órgãos
competentes com antecedência de 03 (três) dias úteis antes da data de entrega pretendida,
que deverá estar especificada no requerimento.
Caso Vossas Senhorias prefiram indicar um representante legal para voto por procuração, e
em sendo devidamente justificado, os documentos que confirmam a representação também
deverão ser entregues na sede da Companhia até às 17h do dia anterior a realização da
assembleia.
Os originais ou fotocópias autenticadas dos documentos acima citados deverão ser
entregues na sede da Companhia até o início da Assembleia Geral Ordinária, convocada
para às 10:00 horas do dia 17 de abril de 2019.
Para facilitar sua participação, a Companhia receberá fotocópia simples dos documentos
acima referidos, via fax, e-mail ou correspondência, até o início da Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária, ou seja, até às 10:00 horas do dia 17 de abril de 2019.
FAX: +55 21 3235-9824
E-mail: ri@neoenergia.com.
Endereço: Praia do Flamengo, 78 – 4º Andar , Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.210-030
O impedimento de participação em assembleia do representante de Acionista que tenha
deixado de adotar o procedimento de entrega antecipada do instrumento de mandato,
conforme estabelecido pela Companhia, configura infração à legislação.
Antes de abrir a assembleia, os Acionistas assinarão o "Livro de Presença", indicando o seu
nome, nacionalidade e residência, bem como a quantidade, espécie e classe das ações de
que forem titulares.
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O Acionista pode ser representado na Assembleia Geral por procurador constituído há
menos de um ano, que seja Acionista, administrador da companhia, advogado ou instituição
financeira, cabendo, ainda, ao administrador de fundos de investimento representar os
condôminos.
As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as exceções previstas em lei, serão
tomadas por maioria absoluta de votos, não se computando os votos em branco.
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8- Ata
A ata da Assembleia Geral será lavrada e assinada pelos membros da mesa e pelos
Acionistas presentes referentes aos trabalhos e deliberações da assembleia. Para validade
da ata é suficiente a assinatura de Acionistas necessários para constituir a maioria
necessária para as deliberações tomadas. Poderão ser tiradas certidões ou cópias
autênticas das atas para os fins legais.
A ata poderá ser lavrada apenas na forma de sumário dos fatos ocorridos, inclusive
dissidências e protestos, e conter a transcrição apenas das deliberações tomadas, sendo
encaminhada à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), por meio do Sistema IPE, logo
após o final da assembleia.
A ata deverá ser registrada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA
devendo, após seu registro, ser publicada no Jornal Valor Econômico e no Diário Oficial do
Estado do Rio de Janeiro, bem como encaminhada, à Comissão de Valores Mobiliários
(CVM), por meio do Sistema IPE, em até 7 (sete) dias úteis de sua realização, com a
indicação de datas e jornais de sua publicação.
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9 – Edital de Convocação
Publicado nos Jornais Valor Econômico e Diário Oficial do Rio de Janeiro nos dias 19,20 e
21 de março de 2019 e encaminhado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e à Bolsa
de Valores de São Paulo, através do Sistema IPE, no dia 18 de março de 2019.
CNPJ No. 01.083.200/0001-18
NIRE 33 3 0026600 3
NEOENERGIA S.A.
COMPANHIA ABERTA – RG. CVM 01553 - 9
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Neoenergia S.A., a se reunirem em
Assembleia Geral Ordinária, na sede social da Companhia, situada na Praia do Flamengo
n.º 78, 4o andar, Centro, na Cidade do Rio de Janeiro/RJ, a ser realizada no dia 17 de abril
de 2019, às 10h, a fim de deliberarem sobre os seguintes itens da Ordem do Dia:
Assembleia Geral Ordinária:
a)
Apreciação das contas e do relatório anual dos administradores, exame,
discussão e votação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social
encerrado em 31/12/2018, acompanhados dos Pareceres dos Auditores Independentes e
do Conselho Fiscal;
b)
Aprovação do Orçamento de Capital;
c)
Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2018 e
distribuição de dividendos;
d)
Definição da quantidade de membros que irá compor o Conselho Fiscal e
respectiva eleição dos seus membros titulares e respectivos suplentes;
e)
Fixação da Remuneração global anual dos administradores da Companhia e do
Conselho Fiscal
Poderão participar da Assembleia Geral os Senhores Acionistas com inscrição de seus
nomes nos livros próprios da Companhia ou representados por procuradores que atendam
aos requisitos legais. Os acionistas deverão apresentar os documentos e comprovantes de
que trata o art. 126 da Lei nº 6.404/76. Na hipótese de acionista pessoa jurídica, deverão
ser apresentados os documentos que comprovem a sua representação legal. A
representação por procuração deverá obedecer rigorosamente às determinações dos
parágrafos 1º e 2º, do aludido art. 126.
Nos termos da Lei 6.404/76 e, ainda, de acordo com o artigo 6º e seguintes da Instrução
CVM nº 481/2009, encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social da
Companhia, na BM&FBovespa S/A – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros e através do
sistema eletrônico na página da Comissão de Valores Mobiliários na rede mundial de
computadores (www.cvm.gov.br), todos os documentos pertinentes às matérias que serão
deliberadas na referida Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária.
Rio de Janeiro, 19 de março de 2019.
José Ignacio Sánchez Galán
Presidente do Conselho de Administração
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10 - Proposta da Administração
Apresenta-se a seguir, os esclarecimentos prestados pela administração da Companhia
para cada um dos itens a serem deliberados pelos acionistas em AGO:
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
a) Apreciação das contas e do relatório anual dos administradores, exame, discussão
e votação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado
em 31/12/2018, acompanhados dos Pareceres dos Auditores Independentes e do
Conselho Fiscal;
As contas dos administradores são apresentadas por meio do Relatório da Administração e
das Demonstrações Financeiras elaboradas pela Diretoria da Companhia.
O Relatório da Administração contém informações sobre o cenário macroeconômico e o
desempenho financeiro e das operações da Companhia, com comentários sobre as
principais contas da Demonstração do Resultado do Exercício, assim como informações
relacionadas aos colaboradores, responsabilidade social, mercado de energia, governança
corporativa, dentre outras.
Já as Demonstrações Financeiras expressam a situação econômico-financeira da
Companhia e as mutações patrimoniais ocorridas no exercício social. Através da análise
das Demonstrações Financeiras é possível avaliar a situação patrimonial, os índices de
liquidez, o nível de lucratividade e o grau de endividamento da Companhia.
As Demonstrações Financeiras são compostas de sete documentos:








Balanço Patrimonial;
Demonstração do Resultado;
Demonstração do Resultado Abrangente;
Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido;
Demonstração do Fluxo de Caixa;
Demonstração do Valor Adicionado; e
Notas explicativas.

O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras foram aprovadas pela
Diretoria Executiva, submetidas à aprovação do Conselho de Administração e ao exame e
opinião do Conselho Fiscal, tendo sido consideradas em condições de ser submetidas aos
Acionistas.
Além disso, as Demonstrações Financeiras da Companhia foram auditadas e obtiveram
parecer favorável dos auditores independentes da Companhia – KPMG Auditores
Independentes.
As Demonstrações Financeiras foram publicadas nos Jornais Valor Econômico e Diário
Oficial do Estado do Rio de Janeiro, no dia 18 de fevereiro de 2019 e 15 de fevereiro
respectivamente, de acordo com a legislação aplicável, e encontram-se disponíveis na sede
da Companhia, na Bolsa de Valores de São Paulo, bem como no website da NEOENERGIA
(ri.neoenergia.com).
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Importante mencionar que as demonstrações financeiras da Companhia foram elaboradas e
estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as
quais incluem as disposições da Lei das Sociedades por Ações e normas e procedimentos
contábeis emitidos pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM e Comitê de
Pronunciamentos Contábeis – CPC, que estão em conformidade com as normas
internacionais de Relatório Financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting
Standards Board - IASB.
Dessa forma, a administração da Companhia recomenda aos seus Acionistas que
examinem detidamente os documentos colocados à disposição, a fim de deliberarem acerca
das Demonstrações Financeiras da Companhia e, caso concordem, aprovem as referidas
contas.
b) Aprovação do Orçamento de Capital;
A Lei n o 6.404/76, alterada pela Lei n o 10.303/2001 determina em seu artigo 196 que “a
assembleia geral poderá, por proposta dos órgãos da administração, deliberar reter parcela
do lucro líquido do exercício prevista em orçamento de capital por ela previamente
aprovado. Parágrafo 1o – O orçamento, submetido pelos órgãos da administração com a
justificação da retenção de lucros proposta, deverá compreender todas as fontes de
recursos e aplicações de capital, fixo ou circulante, e poderá ter a duração de até 5 (cinco)
exercícios, salvo no caso de execução, por prazo maior, de projeto de investimento.
Parágrafo 2o – O orçamento poderá ser aprovado na assembleia geral ordinária que
deliberar sobre o balanço do exercício e revisado, anualmente, quando tiver duração
superior a um exercício social.”
A Companhia propõe destinar o valor de R$ 807.741.057,37 (Oitocentos e sete milhões,
setecentos e quarenta e um mil, cinquenta e sete reais e trinta e sete centavos ) para a
Reserva de retenção de lucros referente ao exercício de 2018, com finalidade de dar
continuidade aos investimentos em curso. Em conformidade com o artigo 25 (IV) da
Instrução CVM 480/2009, demonstramos neste documento a proposta de Orçamento de
Capital da Neoenergia S.A., bem como as fontes de recursos para o exercício de 2018.
c) Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31.12.2018 e
distribuição de dividendos;
A destinação do lucro líquido consiste em determinar as parcelas do lucro líquido que serão
apropriadas às reservas de lucros, legais e estatutárias, e as que serão distribuídas como
dividendos.
A administração da Companhia propõe a seguinte destinação do lucro líquido do exercício
social encerrado em 31.12.2018:
Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31.12.2018 no valor de R$
1.536.846.428,45 (um bilhão, quinhentos e trinta e seis milhões, oitocentos e quarenta e
seis mil, quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta e cinco centavos)
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Descrição
Lucro líquido do exercício
Lucro líquido por ação (em R$)
Absorção de resultados de exercícios anteriores
Reserva Legal
Reserva de Lucros
Juros sobre Capital Próprio (1)
Dividendos mínimo obrigatório (2)
Dividendo adicional proposto (3)
Dividendos intermediários (4)
Total Proventos (1+2+3+4)
% Lucro líquido ajustado distribuído

AGO de 17/04/2019

Destinação (em R$ Mil)
Obs
2018
2017
2016*
2015*
1.536.846 418.712 370.400 467.643
1,2808
0,4936
0,3716
0,3969
(18.300)
81.968
20.936
17.605
23.382
3.1
807.741
97.776
34.495 144.260 3.2 (i)/(ii)
522.362
3.3 (i)/(ii)
99.444
83.624 111.065
200.556 216.376 188.935
66.000
3.3 (iii)
588.362 300.000 300.000 300.000
40,44% 75,42% 85,04% 67,53%

* Lucro líquido apurado à época e base para distribuição de dividendos. As demonstrações
financeiras desses exercícios foram reapresentadas e os resultado apurados à época das
deliberações sofreram alterações.
3.1) constituição de Reserva Legal no valor de R$81.968.836,69(Oitenta e um milhões,
novecentos e sessenta e oito mil, oitocentos e trinta e seis reais e sessenta e nove
centavos).
3.2) constituição de Reserva de Lucros no valor total de R$ 969.045.897,01 (novecentos e
sessenta e nove milhões e quarenta e cinco mil e oitocentos e noventa e sete reais e um
centavo), dos quais:
(i) o valor de R$ 807.741.057,37 (Oitocentos e sete milhões, setecentos e quarenta e

um mil, cinquenta e sete reais e trinta e sete centavos) refere-se a constituição de
Reserva de Retenção de Lucros para Investimentos, tendo como base o Orçamento
de Capital proposto à deliberação desta Assembleia.
(ii) O valor de R$ 161.304.839,64 (cento e sessenta e um milhões e trezentos e quatro

mil e oitocentos e trinta e nove reais e sessenta e quatro centavos) refere-se a
constituição de Reserva de Lucros a Realizar.
3.3) declaração de juros sobre capital próprio e dividendos no valor total de R$
522.362.000,00 (quinhentos e vinte e dois milhões e trezentos e sessenta e dois mil), dos
quais:
(i) o valor de R$ 159.216.000,00 (cento e cinquenta e nove milhões, duzentos e
dezesseis mil reais), referem-se à juros sobre capital própriodo exercício social
encerrado em 31/12/2018, correspondente a R$ 0,1311718248 por ação ordinária da
Companhia, a ser pago até 01 de agosto de 2018.
(ii) o valor de R$ 363.146.000,00 (trezentos e sessenta e três milhões, cento e quarenta
e seis mil reais), referem-se à juros sobre capital própriodo exercício social
encerrado em 31/12/2018, correspondente a R$ 0,2991817625 por ação ordinária da
Companhia, a ser pago até 29 de março de 2019.
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(iii) o valor de R$ R$ 66.000.000,00 (sessenta e seis milhões de reais), referem-se à
declaração de dividendos intermediários do exercício social encerrado em 31/12/2018,
correspondente a R$ 0,0543748143 por ação ordinária da Companhia, a ser pago até 14 de
novembro de 2018.
No quadro a seguir há um comparativo dos Juros sobre o Capital Próprio e Dividendos a
serem ratificados e propostos na Assembleia Geral Ordinária de 17/04/2019, bem como os
demonstrativos, para comparação, dos 4 (quatro) exercícios sociais anteriores.

Exercício

Provento

Deliberação

Data do
Valor Deliberado Valor por lote de
Pagamento
(R$ mil)
mil ações ON
01/08/2018
159.216
0,1311718248
14/11/2018
66.000
0,054374814
até 29/03/2019
363.146
0,2991817625
588.362
0,4847284016

2018

Juros sobre Capital Próprio 2018
Dividendos Intermediários 2018
Juros sobre Capital Próprio 2018

2017

Dividendo Mínimo Obrigatório 2017 AGO de 22 de março de 2018
Dividendos adicionais 2017
AGO de 22 de março de 2018

até 31/12/2018
até 31/12/2018

99.444
200.556
300.000

0,0819280722
0,1652301747
0,2471582469

Dividendo Mínimo Obrigatório
Dividendos adicionais

AGO de 13 de abril de 2017
AGO de 13 de abril de 2017

até 31/12/2017
até 31/12/2017

83.624
216.376
300.000

0,0142931112
0,0369833637
0,0512764749

Dividendos adicionais
AGO de 29 de abril de 2016
Dividendo Mínimo Complementar AGO de 29 de abril de 2016

até 31/12/2017
até 31/12/2017

188.935
111.065
300.000

0,0322930501
0,0189834248
0,0512764749

2016

2015

RCA de 28 de junho de 2018
RCA de 24 de outubro de 2018
RCA de 19 de dezembro de 2018

d) Definição de quantidade de membros que irá compor o Conselho Fiscal e
respectiva eleição dos seus membros titulares, e respectivos suplentes.
Conforme previsto no Artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, o Conselho Fiscal
funcionará em caráter permanente, tendo como principais atribuições fiscalizar os atos dos
administradores, examinar e opinar sobre as Demonstrações Financeiras e reportar suas
conclusões aos acionistas da Companhia.
O Conselho Fiscal será composto de 03 (três) até 05 (cinco) membros efetivos e igual
número de suplentes. Os membros do Conselho Fiscal, conforme previsto no Parágrafo 1º,
Artigo 28, exercerão seus cargos até a primeira Assembleia Geral Ordinária seguinte à sua
eleição, e poderão ser reeleitos.
De acordo com a Lei nº 6.404/76, somente podem ser eleitos para o Conselho Fiscal
pessoas naturais, residente no País, diplomados em curso de nível universitário, ou que
tenham exercido, por no máximo 03 (três) anos, no cargo de administrador de empresa ou
de conselheiro fiscal. Os membros do Conselho Fiscal eleitos firmarão o respectivo termo
de posse e deverão firmar declaração de que não estão incursos em qualquer dos crimes
previstos em lei que os impeça de exercer a atividade mercantil.
Em cumprimento as instruções acima descritas, a Administração da Companhia propõe que
o Conselho Fiscal seja composto por 05 (cinco) membros, para os quais são apresentadas
as indicações dos membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal dessa Companhia.
MEMBROS TITULARES

MEMBROS SUPLENTES
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Eduardo Valdés Sanchez
João Guilherme Lamenza (recondução)
Francisco Ferreira Alexandre
Camilo Buzzi (recondução)
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José Antonio Lamenza (recondução)
Glaucia Janice Nitsche (recondução)
VAGO
Vera Lucia de A.P. Elias (recondução)
Marcus Vinícius C. L. Pedreira
(recondução)

Conforme previsto no Artigo 10 da Instrução CVM 481 de 17 de dezembro de 2009, as
informações referentes aos conselheiros indicados constam do Anexo IV deste Manual.
e) Fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia e do
Conselho Fiscal.
Conforme disposto no Parágrafo 5º do Artigo 16 do Estatuto Social da Neoenergia, a
remuneração global da Administração será fixada em Assembleia Geral.
Após a aprovação da Assembleia Geral do valor total da remuneração da Administração da
Companhia, o Conselho de Administração distribuirá a remuneração fixada entre seus
membros e os da Diretoria.
Para o exercício de 2019 propõe-se uma remuneração global anual de R$ 44.888.346,00
(quarenta e quatro milhões, oitocentos e oitenta e oito mil e trezentos e quarenta e
seis reais), considerando a expectativa de desembolso no exercício.
Observado o regime de caixa, a AGE realizada em 22 de março de 2018 aprovou o
montante de até R$ 38.739.791,00 (trinta e oito milhões, setecentos e trinta e nove mil,
setecentos e noventa e um reais) de remuneração global anual aos administradores para
o exercício de 2018. Observado também o critério de caixa, o valor realizado até dezembro
de 2018 foi de R$ 29.806.777,40 (vinte e nove milhões, oitocentos e seis mil,
setecentos e setenta e sete reais e quaremta centavos).
O Conselho Fiscal tem sua remuneração estabelecida conforme Parágrafo 3º do Artigo 162,
da Lei 6.404/76.
As informações previstas no Artigo 12, Inciso II, da Instrução CVM 481 de 17 de dezembro
de 2009, constam do Anexo V deste Manual.
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11 – Modelo de Procuração
[ACIONISTA], [QUALIFICAÇÃO] (“Outorgante”), nomeia e constitui como seu procurador o
Sr. [NOME], [NACIONALIDADE], [ESTADO CIVIL], [PROFISSÃO], com Carteira de
Identidade nº [ ], expedida pelo [ ], inscrito no CPF/MF sob o nº [ ], residente e domiciliado
na cidade de [ ], estado de [ ], na Rua [ ], [NÚMERO], para representar a Outorgante, na
qualidade de Acionista da Neoenergia, na Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser
realizada em primeira convocação no dia 17 de abril 2019, às 10:00h, na sede social da
Companhia localizada na Praia do Flamengo nº 78 – 4º Andar, Flamengo, Cidade do Rio de
Janeiro/RJ, podendo examinar, discutir e votar em conformidade com as orientações
estabelecidas abaixo, acerca das seguintes matérias constantes da Ordem do Dia:
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

a.

Apreciação das contas e do relatório anual dos administradores, exame, discussão e

votação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em
31/12/2018, acompanhados dos Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho
Fiscal;

FAVOR

b.

CONTRA

ABSTER-SE

Aprovação do Orçamento de Capital;

FAVOR

CONTRA

ABSTER-SE

c. Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2018 e distribuição de
dividendos;

FAVOR

CONTRA

ABSTER-SE
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d. Definição da quantidade de membros que irá compor o Conselho Fiscal e respectiva
eleição dos seus membros titulares e respectivos suplentes;

FAVOR

CONTRA

ABSTER-SE

e. Fixação da Remuneração global anual dos administradores da Companhia e do
Conselho Fiscal.

FAVOR

CONTRA

ABSTER-SE

Neoenergia S.A.
Praia do Flamengo, 78, 4º andar
Flamengo – Rio de Janeiro
CEP: 22.210-030 – Rio de Janeiro
www.neoenergia.com
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ANEXO I DO MANUAL DE PARTICIPAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE
ACIONISTAS DA NEOENERGIA S.A.
DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO (ANEXO 9-1-II)
1.

Informar o lucro líquido do exercício

O Lucro Líquido do Exercício de 2018 foi de R$ 1.536.846.428,45 (um bilhão, quinhentos e
trinta e seis milhões, oitocentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e vinte e oito reais e
quarenta e cinco centavos).
2.
Informar o montante global e o valor por ação dos dividendos, incluindo
dividendos antecipados juros sobre capital próprio já declarados
A remuneração aos Acionistas, proposta pela Administração da Companhia, a ser levada
para aprovação na Assembleia de Acionistas compõe juros sobre capital próprio e
dividendos intermediários no montante de R$ 522.362.000 e R$ 66.000.000
respectivamente no exercício de 2018, superando os 25% de mínimos obrigatórios.
3. Informar o percentual do lucro líquido do exercício distribuído
O percentual do lucro líquido distribuido do exercicio social encerrado em 31 de dezembro
de 2018 foi de 40,44%, após as deduções legais.
4. Informar o montante de global e o valor por ação de dividendos distribuídos com
base em lucro de exercícios anteriores
Valor Global dos Dividendos R$ 200.555.931,39 (duzentos milhões, quinhentos e cinquenta
e cinco mil, novecentos e trinta e um reais e trinta e nove centavos), sendo o valor por ação
equivalente a R$ 0,1652301747.
5. Informar, deduzidos os dividendos antecipados e juros sobre capital próprio já
declarados:
a. O valor bruto de dividendo e juros sobre capital próprio, de forma segregada, por
ação de cada espécie e classe
Juros sobre Capital Próprio, relativo ao segundo trimestre de 2018 no montante de R$ R$
159.216.000,00 (cento e cinquenta e nove milhões, duzentos e dezesseis mil reais),
correspondentes a R$ 0,1311718248.
Juros sobre Capital Próprio, com base nos resultados projetados para 31/12/2018 no
montante de R$ 363.146.000,00 (trezentos e sessenta e três milhões, cento e quarenta e
seis mil reais), correspondentes a R$ 0,2991817625.
Dividendos intermediários no valor de R$ 66.000.000,00 (sessenta e seis milhões de reais),
correspondente ao valor de R$0,0543748143.
b. A forma e o prazo de pagamento dos dividendos e juros sobre capital próprio
O pagamento, correspondente aos dividendos será feito de forma individualizada a cada
acionista, em 29 de março de 2019.
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c. Eventual incidência de atualização e juros sobre os dividendos e juros sobre
capital próprio
Não aplicável.
d. Data da declaração de pagamento dos dividendos e juros sobre capital próprio
considerada para identificação dos acionistas que terão direito ao seu recebimento
Será considerada a data da AGO de17/04/2019.
6. Caso tenha havido declaração de dividendos ou juros sobre capital próprio com
base em lucros apurados em balanços semestrais ou em períodos menores
a. Informar o montante dos dividendos ou juros sobre capital próprio já declarados
Não aplicável
b. Informar a data dos respectivos pagamentos
Não aplicável
7. Fornecer tabela comparativa indicando os seguintes valores por ação de cada
espécie e classe:
a. Lucro líquido do exercício e dos 3 (três) exercícios anteriores
Descrição
Lucro Líquido por ação (R$)

2018
1,2808

2017
0,4936

2016
0,3716

2015
0,3969

b. Dividendo e juro sobre capital próprio distribuído nos 3 (três) exercícios anteriores
Exercício

2017

2016

2015

Provento

Deliberação

Data do
Pagamento

Valor Deliberado Valor por lote de
(R$ mil)
mil ações ON

Dividendo Mínimo Obrigatório 2017 AGO de 22 de março de 2018
Dividendos adicionais 2017
AGO de 22 de março de 2018

até 31/12/2018
até 31/12/2018

99.444
200.556
300.000

0,0819280722
0,1652301747
0,2471582469

Dividendo Mínimo Obrigatório
Dividendos adicionais

AGO de 13 de abril de 2017
AGO de 13 de abril de 2017

até 31/12/2017
até 31/12/2017

83.624
216.376
300.000

0,0142931112
0,0369833637
0,0512764749

Dividendos adicionais
AGO de 29 de abril de 2016
Dividendo Mínimo Complementar AGO de 29 de abril de 2016

até 31/12/2017
até 31/12/2017

188.935
111.065
300.000

0,0322930501
0,0189834248
0,0512764749

8. Havendo destinação de lucros à reserva legal
a. Identificar o montante destinado à reserva legal
Constituição de Reserva Legal no valor de R$ 81.968.836,69 (Oitenta e um milhões,
novecentos e sessenta e oito mil, oitocentos e trinta e seis reais e sessenta e nove
centavos).
b. Detalhar a forma de cálculo da reserva legal
A reserva legal é calculada com base em 5% de seu lucro líquido conforme previsto na
legislação em vigor, limitada a 20% do capital social.

21

Manual de Participação em
Assembleias Gerais de Acionistas

AGO de 17/04/2019

9. Caso a companhia possua ações preferenciais com direito a dividendos fixos ou
mínimos
Não se aplica.
a. Descrever a forma de cálculos dos dividendos fixos ou mínimos
b. Informar se o lucro do exercício é suficiente para o pagamento integral dos
dividendosfixos ou mínimos
c. Identificar se eventual parcela não paga é cumulativa
d. Identificar o valor global dos dividendos fixos ou mínimos a serem pagos a cada
classe de ações preferenciais e Identificar os dividendos fixos ou mínimos a serem
pagos por ação preferencial de cada classe
10. Em relação ao dividendo obrigatório
a. Descrever a forma de cálculo prevista no estatuto
De acordo com o estatuto social da Neoenergia os acionistas têm direito a receber o
dividendo obrigatório de, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do
exercício nos termos do Artigo 202 da Lei 6.404/76.
b. Informar se ele está sendo pago integralmente
Os pagamentos vêm sendo realizados em percentuais acima do mínimo obrigatório.
c. Informar o montante eventualmente retido
Não houve retenção de dividendo obrigatório.
11. Havendo retenção do dividendo obrigatório devido à situação financeira da
companhia
Não houve retenção de dividendo obrigatório.
a. Informar o montante da retenção
b. Descrever, pormenorizadamente, a situação financeira da companhia, abordando,
inclusive, aspectos relacionados à análise de liquidez, ao capital de giro e fluxos de
caixa positivos
c. Justificar a retenção dos dividendos
12. Havendo destinação de resultado para reserva de contingências
Não houve destinação de resultado para reserva de contingência.
a. Identificar o montante destinado à reserva
b. Identificar a perda considerada provável e sua causa
c. Explicar porque a perda foi considerada provável
d. Justificar a constituição da reserva
13. Havendo destinação de resultado para reserva de lucros a realizar
a. Informar o montante destinado à reserva de lucros a realizar
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Houve destinação para reserva de lucros a realizar no montante de R$ 161.304.839,64
(Cento e sessenta e um milhões, trezentos e quatro mil, oitocentos e trinta e nove reais e
sessenta e quatro centavos).
b. Informar a natureza dos lucros não-realizados que deram origem à reserva
A natureza se trata do saldo de adoção inicial do CPC 47 – Receita de Contratos com
Clientes.
14. Havendo destinação de resultado para reservas estatutárias
a. Descrever as cláusulas estatutárias que estabelecem a reserva
b. Identificar o montante destinado à reserva
c. Descrever como o montante foi calculado
Não houve destinação de resultado para reserva estatutária.
15. Havendo retenção de lucros prevista em orçamento de capital
Houve destinação de resultado para reserva de retenção de lucros
a. Identificar o montante da retenção
No montante de R$ 807.741.057,37 (Oitocentos e sete milhões, setecentos e quarenta e um
mil, cinquenta e sete reais e trinta e sete centavos).
b. Fornecer cópia do orçamento de capital
16. Havendo destinação de resultado para a reserva de incentivos fiscais
Não houve constituição de reserva de incentivos fiscais.
a. Informar o montante destinado à reserva
b. Explicar a natureza da destinação
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ANEXO II DO MANUAL DE PARTICIPAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE
ACIONISTAS DA NEOENERGIA S.A.
COMENTÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE A SITUAÇÃO FINANCEIRA DA
COMPANHIA
10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais
As informações financeiras contidas nos itens 10.1 a 10.9 devem ser lidas em conjunto com
(i) nossas demonstrações financeiras consolidadas auditadas para os exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016 e suas respectivas notas
explicativas. Nossas demonstrações financeiras auditadas foram elaboradas de acordo com
as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (“IFRS”), emitidas pelo “International
Accounting Standards Board - IASB”, e as práticas contábeis adotadas no Brasil, que
compreendem as práticas contábeis previstas na legislação societária brasileira e os
pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis – CPC e aprovados pela CVM, e nossas demonstrações financeiras
consolidadas intermediárias não auditadas foram preparadas de acordo com o IAS 34 –
Demonstração Intermediária emitido pelo IASB e com as práticas contábeis adotadas no
Brasil para demonstrações intermediárias (Pronunciamento técnico - CPC 21 - “Informações
Financeiras Intermediárias”).
As informações a seguir apresentadas foram avaliadas e comentadas pelos nossos
Diretores. Dessa forma, as avaliações, opiniões e comentários dos nossos Diretores, ora
apresentadas, traduzem a visão e percepção de nossos Diretores sobre nossas atividades,
negócios e desempenho, bem como visam fornecer aos investidores informações que os
ajudarão a comparar nossas demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016.
Os termos “AH” e “AV” constantes das colunas de determinadas tabelas abaixo significam
“Análise Horizontal” e “Análise Vertical”, respectivamente. A Análise Horizontal compara
índices ou itens de linha em nossas demonstrações financeiras ao longo de um período de
tempo. A Análise Vertical representa o percentual ou item de uma linha (i) em relação à
receita líquida para os períodos/exercícios aplicáveis, quando da análise das
demonstrações dos resultados; ou (ii) em relação ao ativo total e/ou passivo total, nas datas
aplicáveis, quando da análise do balanço patrimonial.
a. condições financeiras e patrimoniais gerais
Nossa Diretoria revisa regularmente as principais métricas de liquidez e operacionais
descritas a seguir para avaliar nossos negócios.
Exercício findo em 31 de dezembro de

(Em milhares de R$, exceto os índices)
Lucro Líquido
EBITDA

(1)

2018

2017

2016

1.593.951

451.529

354.303

4.552.133

3.094.674

2.686.412
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Patrimônio líquido
Endividamento bruto

(2)
(3)

Endividamento líquido
Caixa e equivalentes de caixa (considera títulos
e valores mobiliários circulante e não circulante)
Índice endividamento líquido/endividamento
(4)
bruto + Patrimônio líquido
Índice endividamento líquido/EBITDA

(5)

AGO de 17/04/2019

17.576.795

15.608.353

9.219.765

19.930.134

17.385.745

11.347.007

15.865.138

13.509.611

9.884.883

4.064.996

3.876.134

1.462.124

0,42

0,41

0,48

3,49

3,69

3,68

(1) EBITDA (sigla em inglês para LAJIDA – Lucro Antes dos Juros, Impostos sobre Renda
incluindo Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, Depreciação e Amortização) é uma
medição não contábil elaborada pela Companhia, em consonância com a Instrução CVM n°
527, de 04 de outubro de 2012, conforme alterada (“Instrução CVM 527”), conciliada com
suas demonstrações financeiras e/ou Informações Trimestrais – ITR. O EBITDA consiste no
lucro líquido da Companhia, acrescido do resultado financeiro líquido, do imposto de renda
e da contribuição social, e dos custos e despesas com depreciação e amortização. O
EBITDA não é uma medida reconhecida pelas práticas contábeis adotadas no Brasil ou
pelas Normas Internacionais de Relatórios Financeiros (“IFRS”). O EBITDA não representa
o fluxo de caixa para os períodos apresentados, não deve ser considerado como um lucro
líquido alternativo, bem como não é substituto do fluxo de caixa como indicador de liquidez.
Não poderá também ser considerado para o cálculo de distribuição de dividendos. O
EBITDA não possui um significado padrão e pode não ser comparável a medidas com
títulos semelhantes fornecidos por outras companhias. Para reconciliação do EBITDA para
o lucro líquido, verificar a seção “3.2 – Medições não contábeis - Conciliações entre os
valores divulgados e os valores das demonstrações financeiras”.
(2) O endividamento bruto refere-se à soma do saldo de empréstimos e financiamentos
(incluindo encargos), debêntures e instrumentos financeiros derivativos, líquidos (circulante
e não circulante). Para reconciliação do endividamento bruto, verificar a seção “3.2 –
Medições não contábeis - Conciliações entre os valores divulgados e os valores das
demonstrações financeiras.
(3) O endividamento líquido corresponde ao endividamento bruto deduzido do saldo de
caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários (circulante e não circulante). O
endividamento líquido não é uma medida de desempenho financeiro, liquidez ou
endividamento reconhecida pelas práticas contábeis adotadas no Brasil nem pelas Normas
Internacionais de Relatório Financeiro – International Financial Reporting Standards (IFRS),
emitidas pelo International Accounting Standard Board (IASB) e não possui significado
padrão. Outras empresas podem calcular o endividamento líquido de maneira diferente da
Companhia. A administração da Companhia entende que a medição do Endividamento
Líquido é útil na avaliação do grau de alavancagem financeira. Para reconciliação do
endividamento líquido, verificar a seção “3.2 – Medições não contábeis - Conciliações entre
os valores divulgados e os valores das demonstrações financeiras.
(4) Índice representado pelo endividamento líquido dividido pela soma do endividamento
líquido com o patrimônio líquido consolidado.
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(5) Índice representado pelo endividamento líquido dividido pelo EBITDA dos últimos 12
meses. Em 2017, Ebitda considerado no cálculo pró-forma que considera a inclusão do
resultado dos últimos 12 meses da Elektro Holding (Companhia incorporada em 24 de
agosto de 2017).
A diretoria avalia que a Companhia tem apresentado nos três últimos exercícios sociais
condições financeiras e patrimoniais suficientes para implementar as suas estratégias de
negócio, bem como para cumprir suas obrigações de curto e médio prazos junto ao órgão
regulador.
Foram realizados investimentos ao longo dos últimos 3 exercícios sociais para: (i) concluir
um ciclo de expansão dos segmentos de geração convencional e renovável; e (ii) ampliar a
rede de distribuição para atender a expansão do mercado e melhorar os padrões de
qualidade e de eficiência operacional no segmento de distribuição, bem como para o
combate de perdas comerciais e técnicas, a despeito de um contexto macroeconômico e
político adversos que resultaram em aumento do endividamento líquido da Companhia, e,
por conseguinte, de sua alavancagem financeira.
No entanto, a diretoria entende que a gestão da Companhia visando o aumento da geração
de caixa operacional via eficiências, reforçada pela venda de ativos não estratégicos e da
Incorporação da Elektro ampliam sua capacidade de financiamento no mercado de capitais
e bancário permitindo assim cumprir seus investimentos correntes.
A estratégia para os próximos anos continuará centrada na captura das oportunidades de
crescimento orgânico no segmento de distribuição, endossada pela capacidade de integrar
à base de remuneração quase a totalidade dos investimentos vertidos em suas áreas de
concessão, a exemplo: (i) das revisões tarifárias da COELBA, COSERN, CELPE e da
Elektro Redes, ambas subsidiárias da Companhia; (ii) do aproveitamento da reconhecida
capacidade de implantar projetos greenfield nos segmentos transmissão e de geração
convencional e eólica; (iii) da gestão eficiente do risco de comercialização de energia; e (iv)
da disciplina de capital e na aceleração da desalavancagem financeira, visando retornos
adequados aos seus acionistas e atendimento das obrigações regulatórias.
Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2018
No âmbito financeiro, a Companhia registrou em 2018 lucro líquido de R$ 1.593.951 mil, R$
1.142.422 mil superior ao registrado em 2017. A alavancagem da companhia, medida pelo
endividamento líquido/EBITDA, alcançou 3,49 em 31 de dezembro de 2018 (3,69 em 31 de
dezembro de 2017). O endividamento bruto da Companhia, incluindo empréstimos e
financiamentos (incluindo encargos) e debêntures (circulante e não circulante), atingiu R$
19.930.134 mil em 31 de dezembro de 2018, apresentando um crescimento de 14,6%, ou
seja, R$ 2.544.389 mil em relação a 31 de dezembro de 2017.
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No âmbito financeiro, Chegamos ao final de 2018 com o EBITDA (lucro antes de juros,
impostos, depreciação e amortização) de R$ 4,6 bilhões, aumento de 47% em relação a
2017. Entre os fatores que impactaram positivamente esse resultado estão a incorporação
plena da Elektro Holding as revisões tarifárias de Coelba e Cosern, definidas pela Agência
Nacional de Energia Elétrica (Aneel) em abril, e ainda os reajustes anuais de Celpe e
Elektro, ocorridos, respectivamente, em abril e agosto. A Receita Operacional Líquida (ROL)
cresceu 27% e chegou a R$ 26,0 bilhões. Já o lucro líquido atribuído aos acionistas
controladores saltou de R$ 406 milhões, em 2017, para R$ 1,5 bilhão em 2018, um
aumento de 278%.
No âmbito operacional, destacamos os resultados obtidos nos reajustes tarifários anuais de
2018 de Celpe e Elektro Redes, com efeito médio percebido pelos consumidores de 8,89%
e 24,42%, respectivamente, e as Revisões Tarifárias de Cosern e Coelba um aumento de
15,61% para os clientes da Cosern e 16,95% para os clientes da Coelba. Em Distribuição,
os investimentos de R$ 3,5 bilhões, dedicados à modernização e expansão de nossa rede,
trouxeram bons resultados em indicadores de qualidade. Pela primeira vez, desde 2009,
todas as distribuidoras do grupo ficaram abaixo dos limites regulatórios estabelecidos pela
Aneel para o indicador de Duração Equivalente de Interrupção por Consumidor (DEC). No
segmento de Geração, fato marcante foi a conclusão das obras da UHE Baixo Iguaçu, no
oeste paranaense. Com 350 MW de capacidade instalada, a usina foi autorizada pela
Aneel, em janeiro de 2019, a colocar na fase de testes sua primeira turbina. O
desenvolvimento do Complexo Eólico da Paraíba também merece destaque. Com a
conquista, em dezembro de 2017, de nove parques em leilão da Aneel, a Neoenergia
avançou em 2018 na implantação de um dos mais importantes complexos de geração
eólica do país, com 18 parques no total.
Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2017
O ano de 2017 foi marcado por uma gestão ativa do portfólio de negócios da Companhia
que, dentre outros aspectos visou sua desalavancagem financeira e o fortalecimento da
capacidade de investimentos.
No âmbito financeiro, a Companhia registrou no período lucro líquido de R$ 451.529 mil,
27,4% superior ao registrado em 2016. A alavancagem da companhia, medida pelo
endividamento líquido/EBITDA, alcançou 3,69 em 31 de dezembro de 2017, considerando o
cálculo pró-forma que inclui o Ebitda 12 meses da Elektro Holding, mantendo-se, assim no
mesmo patamar apresentando em 31 de dezembro de 2016, 3,68. Devido a incorporação
da Elektro Holding S.A. pela Companhia em 24 de agosto de 2017, após a consolidação
contábil, nos termos do Pronunciamento Técnico CPC 36 – Demonstrações Consolidadas, a
Companhia reconheceu, no momento da incorporação, o saldo de todas as linhas de
balanço, incluindo, mas não se limitando, a dívida total. Entretanto, o resultado da
Companhia com o da Elektro passará a ser consolidado a partir da data da incorporação.
Em decorrência desse critério contábil assimétrico entre as linhas de balanço e resultado,
há o descasamento entre tais informações, o que afeta de maneira desproporcional a
apuração do EBITDA e do Resultado Financeiro, o que acarretou na deterioração do
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indicador. Entretanto, se considerássemos os resultados dos últimos 12 meses da Elektro
no cálculo do indicador, não haveria piora na relação endividamento líquido/EBITDA,
conforme apresentado nos itens 3.2.b e 7.1. Já o endividamento bruto da Companhia,
incluindo empréstimos e financiamentos (incluindo encargos) e debêntures (circulante e não
circulante), atingiu R$ 17.385.745 mil em 31 de dezembro de 2017, apresentando um
crescimento de 53,2%, ou seja, R$ 6.038.738 mil em relação a 31 de dezembro de 2016.
No âmbito operacional, destacamos os resultados obtidos na 4ª revisão tarifária da CELPE,
que refletiu a complexidade social da área de concessão da CELPE, reconhecendo suas
implicações nos índices de inadimplência e de perdas comerciais. No que diz respeito à
inadimplência o reconhecimento tarifário foi alterado de 0,98% para 1,40% e as perdas
atingiram o patamar de 16,84%. Vale destacar também o aumento da Regulatory Asset
Base – RAB (Base de Remuneração dos Ativos de Distribuição) em 62%, refletindo quase a
totalidade dos investimentos realizados pela empresa no último ciclo, com efeitos a partir de
29 de abril de 2017.
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016
O ano de 2016 foi marcado pelo agravamento da recessão da economia brasileira e da
crise política, com alta no índice de desemprego e deterioração de todos os indicadores do
nível de atividade e renda da economia, com contração de 3,6% do PIB em relação ao ano
de 2015, que já havia registrado recuo de 3,8% no ano anterior, segundo o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.
No setor elétrico nacional, o cenário se traduziu em decréscimo no consumo de energia
que, no acumulado até dezembro de 2016, apresentou retração de 0,9% no país e de 0,3%
na região Nordeste, de acordo com a Empresa de Pesquisa Energética - EPE.
Contudo, a Companhia teve um desempenho econômico-financeiro robusto, suportado,
dentre outros aspectos, pelo volume de energia distribuído pelo grupo que, no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2016, cresceu 1,8% em relação ao exercício social
de 2015, na contramão do crescimento de consumo no país. O incremento de receita bruta
foi de 3,3% ou R$ 702,2 milhões, saindo de R$ 21.497,0 milhões no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2015 para R$ 22.199,2 milhões no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2016.
No segmento de distribuição, o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 foi
marcado ainda por melhoras significativas em indicadores de qualidade e eficiência de
nossas distribuidoras e o recorde de geração de nossa usina térmica, impactando
positivamente o resultado. O DEC (Duração Equivalente de Interrupção por Consumidor) da
Celpe apresentou 18,2% de redução em relação ao exercício social de 2015, e o FEC
(Frequência Equivalente de Interrupção por Consumidor) caiu 12,2% no mesmo período. Na
Coelba e na Cosern o DEC caiu 7,6% e 8,2%, respectivamente. Estes resultados
suportaram a obtenção pela Cosern do melhor Índice ANEEL de Satisfação do Consumidor
(IASC) do Brasil entre as distribuidoras acima de 400 mil consumidores, enquanto que na
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Celpe esse mesmo índice subiu 27,8% em relação ao ano passado, fechando o ano de
2016 com o melhor Índice da história da Companhia. Na Coelba destacamos o aumento de
2,71% do índice de Arrecadação.
No segmento de geração, a Companhia concluiu a venda de suas Pequenas Centrais
Hidrelétricas (PCH´s) e Cogeração, consistente com sua política de simplificação da sua
base de ativos, com foco em operações com maior escala e aceleração da sua
alavancagem financeira por meio da gestão de seu portfólio de ativos.
Ainda no segmento de geração, merece destaque também o desempenho operacional da
UHE Termopernambuco em 2016, que teve seu recorde de geração bruta de energia,
alcançando 4.033 GWh. Em transmissão, destacamos a energização de Potiguar Sul, nossa
primeira linha de 500 kV, com 190,1 Km de extensão e investimento total de R$ 250
milhões.
No âmbito financeiro, o lucro líquido no exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2016 atingiu R$ 354,3 milhões, 4,8% inferior ao registrado no exercício social de 2015,
resultado do aumento das despesas financeiras líquidas, que apresentaram aumento de
48,7%, passando de R$ 872,2 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2015 para R$ 1.296,6 milhões no exercício social de 2016. No exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2016, o EBITDA atingiu R$ 2.686,4 milhões, um aumento de 20,7%
em relação ao EBITDA do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015. A
alavancagem da Companhia, medida pelo endividamento líquido/EBITDA em 31 de
dezembro de 2016 era de 3,68, apresentando deterioração em relação aos 3,39 registrados
em 31 de dezembro de 2015, refletindo o aumento do volume e custo da dívida. Já o
endividamento líquido passou de R$ 7.552,5 milhões em 31 de dezembro de 2015 para R$
9.884,9 milhões em 31 de dezembro de 2016.
b. estrutura de capital
A estrutura de capital da Companhia (consolidado) teve a seguinte evolução nos últimos
três exercícios sociais:

ESTRUTURA DE CAPITAL
Capital de Terceiros
Capital Próprio

2018
R$ mil
%
28.987.683
62,3%
17.576.795
37,7%

2017
R$ mil
%
26.537.415 63,0%
15.608.354
37,0%

2016
R$ mil
%
18.747.639
67,0%
9.219.765
33,0%

NOTA 1: O Capi tal de Tercei ros cons i dera Pas s i vo Ci rcul ante e Não Ci rcul ante. Capi tal Própri o cons i dera o
val or do Patri moni o Líqui do Cons ol i dado

Em 31 de dezembro de 2018, a participação de terceiros representava 62,3% do passivo
total da Companhia, refletindo os investimentos em crescimento orgânico, aquisições e
instalações de novos equipamentos em unidades existentes.
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c. Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos
Em 11 de julho de 2018, a a Standard & Poor´s – S&P elevou os ratings de acordo com
nova metodologia de crédito nas escalas nacional e regionais. Em razão dessa mudança, o
rating da Neoenergia, em escala Nacional, saiu de brAA- para brAAA. A perspectiva dos
ratings corporativos permaneceu estável.
Em 24 de janeiro de 2019, a Standard & Poor´s – S&P reafirmou os ratings de crédito
corporativo de Neoenergia e suas subsidiárias, Coelba, Celpe, Cosern e Elektro Redes em
‘BB‘ na Escala Global e ‘brAAA` na Escala Nacional Brasil, com perspectiva estável,
refletindo o rating soberano do Brasil, que limitam os da Neoenergia.
A diretoria entende que a qualidade de seu portfólio de ativos, resultados e situação
patrimonial registrados nos últimos exercícios. Em 2018, a Companhia tem plena
capacidade de acessar o mercado de crédito assegurando a liquidez necessária para
cumprir suas obrigações de curto e médio prazos, e adequada à condução de suas
operações e atividades de investimento necessárias para o cumprimento de seu plano
estratégico.
Em 2018, o saldo total de caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários
circulante e não circulante da Companhia era de R$ 4.064.996 mil, frente aos R$ 3.876.134
mil em 31 de dezembro de 2017 e R$ 1.462.124 mil em 31 de dezembro de 2016.
O endividamento bruto da Companhia em 2018 foi de R$ 19.930.134 mil e em 31 de
dezembro de 2017 e 2016 era de R$ 17.385.745 mil e R$ 11.347.007 mil, respectivamente.
Já o endividamento líquido (conforme definido no item 3.2b deste formulário) da Companhia
em 31 de dezembro de 2018 foi de R$ 15.865.138 mil e em 31 de dezembro de 2017 e
2016 era de R$ 13.509.611 mil e R$ 9.884.883 mil, respectivamente.
Seguindo a estratégia adotada nos exercícios anteriores, as empresas da Companhia
mantiveram o endividamento no longo prazo, utilizando recursos oriundos de bancos
comerciais, emissões de debêntures e agências de fomento para financiar seus planos de
investimento e necessidade de capital de giro, com o ingresso de R$ 7.064.183 mil para as
distribuidoras e ingressos de R$ 1.411.748 mil para geradoras, transmissoras e demais
empresas do Grupo. As principais fontes de recursos de terceiros em 2018 são emissões de
debêntures e captações com BNDES, Safra, Scotia, Banco do Brasil, Itaú Unibanco e
Bradesco.
Em 2018, a Companhia detinha 68% de empréstimos, financiamentos e debêntures em
moeda nacional e 32% em moeda estrangeira. Do total do endividamento bruto, 66% são
indexados ao CDI e 16% são TJLP, onde estes são exclusivamente captados em bancos de
fomento, como BNDES e FINEP. Todos os empréstimos, financiamentos e emissões de
debêntures foram utilizados para financiamento dos investimentos nos segmentos da
Companhia e também para suportar as eventuais necessidades de capital de giro.
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Dados os intensos investimentos em distribuição, geração e transmissão de energia e
consequente necessidade de financiamento de capital de giro, nosso passivo circulante
totalizou R$ 8.030.288 mil, R$ 11.939.003 mil e R$ 8.266.650 mil nas datas base de 31 de
dezembro de 2018, 2017 e 2016, respectivamente.
Devido (i) ao alongamento de prazos dos empréstimos e financiamentos (ii) à
desconcentração de vencimentos e (iii) ao extenso acesso ao mercado de capitais e bancos
de fomento para financiamento do capital de giro e investimentos, os diretores da
Companhia avaliam que a mesma tem alta capacidade de cumprir com seus compromissos
financeiros junto a fornecedores, governo, acionistas e empregados, além de garantir os
seus investimentos.
O gráfico abaixo apresenta o cronograma de vencimentos de principal e juros da dívida (em
reais milhões), utilizando as curvas forward de mercado para os indexadores e moedas
atrelados ao endividamento da Companhia vigente em 31 de dezembro de 2018. Sendo
assim, as informações apresentadas abaixo diferem das do cronograma de vencimentos
apresentado nas demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2018, que considera os
índices e moedas realizados no encerramento do período e não as projeções de mercado.:

Dessa forma, com base nas informações acima destacadas, bem como considerando a
geração de caixa e o índice de endividamento da Companhia já mencionados, a Diretoria da
Companhia entende que possui as condições de geração de caixa, patrimoniais e
financeiras suficientes para (i) implementar os seus planos de negócios e investimentos e
(ii) cumprir com suas obrigações financeiras de curto e longo prazo.
Em 31de dezembro de 2018, as dívidas da Companhia tinha as seguintes características:
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Outros Debenturistas
BNDES

5,2%

1,3%
2,3%

European Investment Bank

3,2%2,9%
CDI

12,1%

TJLP
IPCA

15,7%

SELIC
66,0%

PRÉ

Banco do Brasil

3,3%
3,5%

Itaú

5,0%
43,3%

5,7%

Scotia

Tokyo-Mitsubishi
5,8%
Bank of América
6,2%
Outros Notistas
18,4%

Citibank
Outros Bancos

d. Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não
circulantes utilizadas
Para realizar os investimentos em ativos não circulantes e no capital de giro, a Companhia
se utiliza da própria geração de caixa operacional e de financiamentos de terceiros.
A Companhia e as suas subsidiárias têm como política financeira buscar o financiamento
dos investimentos junto a organismos multilaterais e agências de fomento, a exemplo do
BNDES, BNB, FINEP, BEI, entre outros. Além dessas fontes, a Companhia e suas
subsidiárias tradicionalmente acessam o mercado de capitais doméstico e bancário para
complementar suas fontes de financiamento, quando este apresenta condições favoráveis
para emissões e captações. Desde a publicação da Lei 12.431, a Companhia e suas
subsidiárias vêm se financiando também por meio da emissão de debêntures de
infraestrutura tanto para projetos de geração, transmissão e distribuição.
A seguir apresentamos as captações realizadas em 2018 (em R$ mil):

Empresa

Modalidade

Vencimento

Indexadores

Valor
Captado

Contratos de Dívida no Mercado Internacional
CELPE

Dolar
4131

dez/20

PRÉ

150.000

CELPE

4131

jan/21

LIBOR

150.000

ELEKTRO

4131

jan/21

PRÉ

248.700

ELEKTRO

4131

mai/22

PRÉ

359.500

TERMOPE

4131

out/22

PRÉ

224.181

COSERN

4131

nov/23

PRÉ

349.999

COELBA

4131

jun/21

PRÉ

179.834

COELBA

Financiamento

jan/30

LIBOR

236.863

7,39%

1.899.077

Taxa Média/Subtotal
Euros
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EURO

350.000

7,56%

350.000

Contratos de Dívida no Mercado Nacional
COELBA

Financiamento

jun/24

TJLP

2.436

COELBA

Financiamento

mar/24

TJLP

171.344

CELPE

Financiamento

jun/24

TJLP

1.975

CELPE

Financiamento

mar/24

TJLP

85.051

ELEKTRO

Financiamento

TJLP

5.120

ELEKTRO

Financiamento

TJLP

1.500

COSERN

Financiamento

até out/22
dez/23 até
jun/24
mar/24

TJLP

26.607

COSERN

Financiamento

jun/24

TJLP

832

LAGOA 1
NC
ENERGIA
LAGOA 1

Financiamento

mar/34

TJLP

50.530

Financiamento

mai/30

TJLP

1.684

Financiamento

mar/34

TJLP

22.264

CÉU AZUL

Financiamento

jun/35

TJLP

467.000

COELBA

Financiamento

mar/24

SELIC

131.187

CELPE

Financiamento

mar/24

SELIC

63.455

COSERN

Financiamento

mar/24

SELIC

21.367

ELEKTRO

Financiamento

ELEKTRO
CÉU AZUL

até nov/22
Leasing
até mai/21
Notas
abr/19
Promissórias
Taxa Média/Subtotal
Total e taxa média

PRÉ

61

IGPM

11.501

CDI

250.000

8,50%

1.313.914

7,81%

3.562.991

A seguir apresentamos as emissões de debêntures realizadas em 2018 (em R$ mil):

Empresa

Encargos
Financeiros
Anuais - %

Vencimento

Celpe

fev/23

CDI

Celpe

jul/25

IPCA

Itapebi

dez/20

Coelba
Coelba

Valor
Captado

500.000

CDI

117,30% CDI
IPCA +
6,0352%
115% CDI

abr/23

CDI

116% CDI

900.000

out/22

CDI

300.000

Coelba

ago/25

IPCA

Elektro Redes

mai/21

CDI

116% CDI
IPCA +
6,2214%
109% CDI

Elektro Redes

mai/23

CDI

338.725

Elektro Redes

mai/25

IPCA

112% CDI
IPCA +
5,9542%

600.000
100.000

800.000
661.275

300.000
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ago/23

CDI

jul/23

IPCA

117,4% CDI
IPCA +
5,9772%

Total
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300.000
130.000
4.930.000

Os Diretores da Companhia esclarecem, por fim, que estas iniciativas são recorrentes e
seguem o curso normal dos negócios da Companhia dentro de uma gestão prudente de seu
endividamento. Para informações mais detalhadas sobre os contratos relevante
financiamento da Companhia utilizadas pela Companhia, vide alínea (f) deste item 10.1.
e. Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos nãocirculantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez
Faz parte da estratégia da Companhia acompanhar e ajustar seus compromissos
financeiros à geração de caixa, evitando dessa forma captações de curto prazo.
Eventualmente, pequenas operações poderão ser realizadas, como empréstimos pontes
para financiamentos de longo prazo.
A Diretoria acredita, com base em seus atuais planos operacionais e de investimento, que
o saldo e a geração de caixa operacional, somados à possibilidade de captação de recursos
de terceiros, quando necessária, suportam a eventual necessidade de recursos para o
financiamento do capital de giro e para a realização de investimentos em ativos nãocirculantes, como, por exemplo, expansão orgânica, compra de equipamentos, entre outros.
A Companhia tem como premissa da sua política financeira buscar o financiamento dos
investimentos junto a organismos multilaterais e agências de fomento, a exemplo do
BNDES, BNB, FINEP e entre outros. Além dessas fontes, a Companhia tradicionalmente
acessa o mercado de capitais doméstico e bancário para complementar suas fontes de
financiamento, quando este apresenta condições favoráveis para emissões e captações,
por meio de: (i) linhas de crédito bilaterais; (ii) linhas de crédito sindicalizadas; e (iii)
operações de mercado de capitais, incluindo como instrumento debêntures de
infraestrutura.
f. Níveis de endividamento e as características de tais dívidas
Faz parte da política financeira da Companhia buscar constantemente alongamento de
prazo e redução de custos da sua dívida. No entanto, ao longo dos exercícios sociais de
2016, 2017 e 2018 a Companhia realizou operações mais curtas, devido aos elevados
custos das operações bancárias e da baixa atratividade do mercado de capitais.
Em 31 de dezembro de 2018 o endividamento bruto da Companhia foi de R$ 19.930
milhões, apresentando um crescimento de 12,7%, ou seja, R$ 2.545 milhões em relação a
31 de dezembro de 2017. O endividamento líquido registrado foi de R$ 15.865 milhões 31
de dezembro de 2018, aumento de 17,4% em comparação a 31 de dezembro de 2017. Em
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dezembro de 2018, a Companhia contava com 86,2% de seu endividamento bruto
contabilizado no longo prazo e 13,8% no curto prazo.
Em 31 de dezembro de 2017 o endividamento bruto da Companhia foi de R$ 17.385
milhões, apresentando um crescimento de 53,22%, ou seja, R$ 6.039 milhões em relação a
31 de dezembro de 2016. O endividamento líquido registrado foi de R$ 13.509 milhões 31
de dezembro de 2017, aumento de 36,7% em comparação a 31 de dezembro de 2016. Em
dezembro de 2017, a Companhia contava com 68% de seu endividamento bruto
contabilizado no longo prazo e 32% no curto prazo.
Em 31 de dezembro de 2016 o endividamento bruto da Companhia foi de R$ 11.347,0
milhões, apresentando um crescimento de 11,74%, ou seja, R$ 1.192,3 milhões em relação
a 31 de dezembro de 2015, onde foi de R$ 10.154,7 milhões. Em 31 de dezembro de 2016,
o endividamento líquido registrado foi de R$ 9.884,9 milhões, aumento de 30,88% em
comparação a 31 de dezembro de 2015, onde foi de R$ 7.552,5 milhões. Em 31 de
dezembro de 2016, a Companhia contava com 67,6% de seu endividamento bruto
contabilizado no longo prazo e 32,4% no curto prazo. Já em 31 de dezembro de 2015, a
Companhia contava com 71,0% de seu endividamento bruto contabilizado no longo prazo e
29,0% no curto prazo.
O cronograma de vencimentos de principal do endividamento bruto na data base 31 de
dezembro de 2018 pode ser visualizado no item 10.1.c deste Formulário.
Pedidos de Dispensa de Cumprimento de Obrigações em Contratos Financeiros
Debêntures NC Energia
No curso ordinário de seus negócios, a NC Energia S.A. (“NC Energia”) firmou a escritura
da sua Primeira Emissão de Debêntures Simples, não conversíveis em ações, da espécie
quirografária, com garantia adicional fidejussória, em série única, tendo como fiadora a
Companhia. O montante total da emissão foi de R$31,6 milhões, atualizado anualmente
pelo IPCA, com vencimento final em 15 de dezembro de 2025, (“Debêntures NC Energia”).
Devido à incorporação da Elektro Holding pela Companhia em 24 de agosto de 2017, após
a consolidação contábil do ativo incorporado, nos termos do Pronunciamento Técnico CPC
36 – Demonstrações Consolidadas, a Companhia reconheceu, no momento da
incorporação, o saldo de todas as linhas de balanço da Elektro Holdings, incluindo, mas não
se limitando, a dívida total. Entretanto, o resultado da Companhia considerando o da
Elektro Holdings passou a ser consolidado somente a partir da data da incorporação. Em
decorrência desse critério contábil, há o descasamento entre as linhas de balanço e
resultado, o que (i) afeta de maneira desproporcional a apuração do EBITDA e do
Resultado Financeiro, (ii) pode acarretar o não-cumprimento de obrigações, por parte da
Companhia, de manutenção de indicadores calculados com base no EBITDA e no
Resultado Financeiro, previstos na escritura das Debêntures NC Energia, e (iii) pode, em
consequência, levar ao vencimento antecipado das Debêntures NC Energia.
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Nesse sentido, a Companhia convocou assembleias gerais de detentores das Debêntures
NC Energia para o dia 27 de outubro de 2017, para deliberar o aditamento à Escritura de
Emissão, a fim de que passasse a prever em seus termos determinados ajustes, em
especial nas definições de “Resultado Financeiro” e “EBITDA” aplicáveis para a apuração
dos respectivos covenants das companhias controladas em razão de processos de
incorporação.
A assembleia não foi instalada quando daquela convocação, tendo sido realizada segunda
convocação para o dia 27 de outubro de 2017, momento em que foi devidamente instalada
e suspensa até 30 de novembro de 2017. Em 30 de novembro de 2017, foi realizada
continuação da assembleia de NC Energia, a qual foi suspensa, sendo retomada em 20 de
dezembro de 2017, quando foi novamente suspensa e reaberta em 22 de janeiro de 2018,
data em que foi finalizada a referida assembleia mediante a concessão do waiver. Ressaltase que mediante o waiver obtido não foi necessário a celebração de aditamento de
escritura.
Para mais informações, vide seção 4.1. desse Formulário de Referência, em especial, o
Fator de Risco denominado “O não atendimento pela Companhia ou por suas controladas
de obrigações assumidas em contratos financeiros pode acarretar o vencimento antecipado
de suas dívidas”.
i.

contratos de empréstimo e financiamento relevantes

A tabela abaixo apresenta as principais características dos contratos de empréstimo e
financiamento relevantes em vigor em 31 de dezembro de 2018 (valor do principal acima de
R$ 50.000 mil):
Credor
Banco do Brasil
MUFG
Bank of America

Moeda
Real
Dólar
Dólar / Euro

BNDES

Real

BNP Paribas
Caixa Econômica Federal
China Construction
Citibank
European Investment Bank
Industrial and Commercial Bank of China
Itaú
JP Morgan
Mizuho

Dólar
Real
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar

Outros Debenturistas

Real

Outros Notistas
Sumitomo
Scotia
Tokyo-Mitsubishi

Real
Dólar
Dólar
Dólar

Encargos Financeiros Anuais
9,5% / TJLP + 1,93% / 116% do CDI
4,1450%
Libor + 1,50% a Libor + 1,9% / 1,679%
3,0000% / TJLP + 1,5900% a TJLP + 2,7000% /
SELIC + 2,0900% a SELIC + 2,5300%
Libor + 1,9%
6,00%
2,3125%
Libor + 1,80% a Libor + 1,90%
2,973% a 3,402% / Libor + 0,769% a Libor + 0,862%
Libor + 1,90%
3,6380% a 4,6495%
3,7667%
Libor + 1,4000%
IPCA + 4,6410% a IPCA + 8,7345% / CDI + 0,95% /
109,0% a 124,4% do CDI
108,0% a 122,6% do CDI
Libor + 1,9000%
3,4560% a 3,6937%
2,3150% a 2,705%

Início
Vencimento Saldo em 31/12/2018
2010 - 2017 2019 - 2030
940.174,26
2018
2022
228.638,76
2017 - 2018 2021 - 2022
664.314,55
2007 - 2015 2021 - 2034

2.757.185,30

2017
2020
2014
2026
2016
2019
2017 - 2018 2020 - 2021
2013 - 2018 2025 - 2030
2017
2020
2015 - 2018 2019 - 2021
2017
2020
2017
2020

161.677,96
57.673,26
132.189,24
261.703,87
1.228.855,31
113.919,02
1.135.256,47
85.235,97
161.858,85

2012 - 2018 2019 - 2029

8.581.808,67

2017
2019 - 2022
2017
2020
2018
2021 - 2023
2017 - 2018 2020 - 2021

459.966,49
161.326,48
989.876,92
470.566,05

Os contratos de empréstimos são utilizados em geral para capital de giro. Os principais
contratos de empréstimos vigentes em 31 de dezembro de 2018 são:
i.

Elektro Redes x Scotia: em 11 de maio de 2018, a Elektro realizou captação de
recursos por meio de empréstimo realizado junto ao Scotia Bank, na modalidade
Step-up Loan com base na Resolução 4.131 do Banco Central do Brasil. A operação
foi contratada no valor total de USD 359.500.000,00 com juros semestrais e
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amortização no vencimento em 11 de maio de 2022. A captação tem como
desembolso a taxa 3,6937% ao ano. Com o objetivo de eliminar o risco de variação
cambial da captação em moeda estrangeira, foi contratada uma operação de swap
com mesmo fluxo de liquidação do financiamento cuja contraparte é o próprio Scotia
Bank.
ii.

Celpe x Bank of America: em 02 de julho de 2018, a Celpe realizou captação de
recursos por meio de empréstimo realizado junto ao Bank of America, na
modalidade Step-up Loan com base na Resolução 4.131 do Banco Central do Brasil.
A operação foi contratada no valor total de EUR 350.000.000,00 com juros
trimestrais e amortização no vencimento em 05 de julho de 2022. A captação tem
como desembolso a taxa 1,679% ao ano. Com o objetivo de eliminar o risco de
variação cambial da captação em moeda estrangeira, foi contratada uma operação
de swap com mesmo fluxo de liquidação do financiamento cuja contraparte é o
próprio Bank of America.

Os contratos de financiamentos são voltados para investimentos em infraestrutura. Os
principais contratos de financiamentos vigentes em 31 de dezembro de 2018 foram
captados nas distribuidoras e celebrados com órgãos de fomento como BNDES e o
European Investment Bank (Banco Europeu de Investimentos – BEI):
i.

Coelba, Celpe e Cosern x BNDES: juntos, os programas de financiamento das
distribuidoras Coelba, Celpe e Cosern totalizam R$ 3.777.421.000,00 de valor
contratado junto ao BNDES. São contratos de financiamento mediante abertura de
limite de crédito rotativo que são destinados a investimentos voltados para
infraestrutura (implantação ampliação e modernização de ativos fixos; aquisição de
máquinas e equipamentos; estudos e projetos de engenharia; investimentos
ambientais e em P&D). A operação tem taxa de 122,9% do CDI e vencimento em
meio de 2020.

ii.

Coelba x European Investiment Bank: em 07 de setembro de 2016, foi celebrado o
contrato de financiamento com o EIB no volume de até EUR 200.000.000,00 com o
objetivo de financiar parte dos investimentos para os anos de 2016 a 2018. Em 28
de março de 2017, ocorreu o primeiro desembolso, no valor de EUR 80.561.084,26,
ao custo de Libor 6M + 0,834% ao ano, e com previsão de repagamento semestral,
em vinte parcelas, de 30 de setembro de 2019 a 28 de março de 2029. Em 30 de
junho de 2017, ocorreu a segunda liberação de aproximadamente EUR
60.000.000,00 ao custo de Libor 6M + 0,829% ao ano, e com vencimento final
previsto para junho de 2029. Em 23 de janeiro de 2018, ocorreu a terceira liberação
de aproximadamente EUR 60.000.000,00 ao custo de Libor 6M + 0,769% ao ano, e
com vencimento final previsto para janeiro de 2030. Com o objetivo de eliminar o
risco de variação cambial da captação em moeda estrangeira, foram contratadas
duas operações de swap com mesmo fluxo de liquidação do financiamento, cuja
contraparte, em todos eles, é o Goldman Sachs para a primeira e segunda liberação
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enquanto para a terceira liberação foi contratada operação de swap junto ao Bank
of America.
iii.

Elektro x European Investment Bank: em 31 de outubro de 2013, foi celebrado o
contrato de financiamento com o EIB com desembolsos no volume de USD
230.023.257,24 e com o objetivo de financiar parte dos investimentos para os anos
de 2013 a 2017. Em 31 de outubro de 2013 ocorreu o primeiro desembolso no valor
de USD 128.898.257,24, ao custo de 3,402% ao ano, e com amortização anual a
partir de outubro de 2016. Em 1º de julho de 2016 e 05 de julho de 2017 ocorreram a
segunda e terceira liberações de aproximadamente USD 56.125.000,00 e USD
45.000.000,00 ao custo de Libor 6M + 0,862% ao ano e 2,973% ao ano,
respectivamente, e com vencimento final previsto para julho de 2027. Com o objetivo
de eliminar o risco de variação cambial da captação em moeda estrangeira, foram
contratadas operações de swap com mesmo fluxo de liquidação do financiamento,
cuja contraparte são Santander, HSBC e Goldman Sachs.

As debêntures representam 43% do endividamento bruto em 31 de dezembro de 2018 e as
principais emissões estão descritas a seguir:

i.

Elektro Redes – 7ª emissão de debêntures (três séries): em 28 de junho de 2018, a
Elektro Redes realizou captação de recursos por meio da 7ª emissão de debêntures,
dividida em três séries: a primeira com valor de R$ 661.275.000,00, com taxa de
juros de 109% ao ano do CDI e vencimento em 15 de maio de 2023; a segunda com
valor de R$ 338.725.000,00, com taxa de juros de 112% ao ano do CDI e
vencimento em 15 de maio de 2023; e a terceira com valor de R$ 300.000.000,00,
com taxa de juros de IPCA + 5,9542% ao ano e vencimento em 15 de maio de 2025.
A finalidade desta emissão foi utilizar o recurso captado como capital de giro.

ii.

Coelba - 10ª emissão de debêntures (duas séries): em 03 de abril de 2018, a Coelba
realizou a captação para a 10ª emissão de debêntures, dividida em duas séries: a
primeira com valor de R$ 900.000.000,00, com taxa de juros de 116% do CDI ao
ano e vencimento em 03 de abril de 2023; a segunda com valor de R$
300.000.000,00, com taxa de juros de 116% do CDI ao ano e vencimento em 03 de
abril de 2023. A finalidade desta emissão foi utilizar o recurso captado como capital
de giro.
ii. outras relações de longo prazo com instituições financeiras

A Companhia mantém contratos de prestação de serviços bancários com diversas
instituições financeiras como contratos de arrecadação de contas de luz, contratos de
administração de contas, contratos de escrituração de ações e debêntures, contratos de
agente fiduciário, contratos de conta corrente e transferências bancárias e contratos de
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prestação e/ou administração de garantias, contratos de administração e gestão de
recursos em fundos exclusivos, swaps, NDFs e etc.
iii. grau de subordinação entre as dívidas
A Companhia possui dívidas de natureza quirografária e de natureza real, cujas garantias
são constituídas principalmente por aval da Neoenergia, fundos vinculados à dívida ou
cessão, vinculação e centralização de recebíveis. A descrição destas dívidas por natureza
de garantia encontra-se conforme indicado no item 3.8. No âmbito dos financiamentos
contratados com o BNDES, a Companhia concedeu ao BNDES direitos reais de garantia
sobre ações de emissão de algumas de suas subsidiárias não relevantes.
Em eventual concurso universal de credores, a subordinação entre as obrigações
registradas no passível exigível acontecerá de acordo com a Lei 11.101 de 2015: (i)
obrigações sociais e trabalhistas; (ii) impostos a recolher; (iii) garantia real; (iv) empréstimos
e financiamentos; (v) crédito quirografários; (iv) créditos subordinados; e (viii) dividendos e
juros sobre capital próprio. Assim, as dívidas lastreadas em garantias reais tem preferência
de recebimento em relação às demais dívidas da Companhia, até o esgotamento da
garantia fornecida.
Exercício social (31/12/2018)

Tipo de Obrigação

Tipo de Garantia

Outras
garantias
ou
privilégios

Empréstimos
Título de Dívida

Quirografária

Financiamentos
Empréstimos
Título de Dívida

Garantia Real

Financiamentos

Inferior a um
ano

Um a três anos

Três a cinco anos

Superior a cinco
anos

Total

1.059.122

3.284.839

1.150.241

25.053

5.519.255

1.240.975

2.760.759

3.918.716

1.175.201

9.095.651

93.459

259.324

262.242

650.816

1.265.841

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

728.892

1.336.833

896.183

1.087.481

4.049.389

Total
3.122.448
7.641.755
6.227.382
2.938.551
19.930.136
Nota 1: as dívidas com garantia de aval, sem garantia real, foram classificadas como dívidas quirografárias. As garantias reais constituem direito
sobre ativos da emissora/devedora da dívida e estão inseridas em contratos com entidades privadas, emissões de títulos de dívida e
financiamentos, estes principalmente com órgãos de fomento.

iv. eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limites de
endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à
alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de
controle societário
Os contratos financeiros da Companhia e suas subsidiárias possuem algumas restrições
impostas pelos credores, conforme segue:


Limite de endividamento:

A maioria dos contratos restringe o endividamento apenas de forma indireta ao exigir o
atendimento de certos indicadores financeiros, tais como Dívida Líquida/EBITDA e
EBITDA/Resultado Financeiro. Algumas dívidas destinadas a financiamento de projetos,
tal como dívidas do BNDES, possuem restrições para a contratação de novas dívidas
sem prévia anuência do credor.
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Distribuição de dividendos:

A maioria dos contratos não possui restrição para pagamento de dividendos, desde que
a Companhia esteja adimplente com suas obrigações. Algumas dívidas destinadas a
financiamento de projetos, tal como dívidas do BNDES, possuem restrições para
pagamentos de proventos acima do mínimo legal sem prévia anuência do credor.


Alterações societárias:

A maioria dos contratos permite alterações societárias desde que realizadas dentro do Grupo
Econômico. As dívidas captadas junto ao BNDES não permitem alterações societárias sem
prévia anuência.
O Grupo Neoenergia monitora constantemente suas restrições contratuais para que sejam
atendidas. No entendimento da Companhia, as restrições dos últimos três exercícios foram
atendidas de forma satisfatória.
g. Limites dos financiamentos contratados e percentuais já utilizados
As empresas do grupo da Companhia possuíam os seguintes financiamentos contratados e
ainda não utilizados até 31 de dezembro de 2018:

Credor

Valor Contratado

Valor Utilizado

(R$ Mil)

(R$ Mil)

Calango 6

274.868

256.021

93,14%

Lagoa 1

330.653

323.692

97,89%

Coelba

1.042.965

-

0,00%

Celpe

643.357

-

0,00%

Elektro

785.113

-

0,00%

Coelba

800.000

-

0,00%

Celpe

574.698

-

0,00%

EKTT15

49.992

-

0,00%

Empresa

BNDES

BNB

Total

4.501.646

579.713

Saldo Utilizado

12,88%

h. Alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras
As informações financeiras constantes dos balanços patrimoniais em 31 de dezembro de
2018 e em 31 de dezembro de 2017 e 2016, bem como das demonstrações de resultado e
das demonstrações dos fluxos de caixa referentes aos exercícios sociais encerrados em 31
de dezembro de 2018 e em 31 de dezembro de 2017 e 2016 são derivadas das
demonstrações financeiras e/ou informações trimestrais – ITR da Companhia.
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DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO
Comparação das Demonstrações de Resultado referentes aos exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017:
2018

Em R$ mil, exceto %s
Receita líquida
Custos dos serviços
Custos com energia elétrica
Custos de operação
Custos de construção
Lucro bruto
Despesas com vendas
Outras receitas/despesas gerais e administrativas
Resultado de participações societárias
Equivalência patrimonial
Amortização de mais-valia
Lucro operacional
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social
Imposto de renda e contribuição social
Corrente
Diferido
Lucro líquido do exercício
Atribuível à
Acionistas controladores
Acionistas não controladores

AH 2018
X 2017

AV

2017

AV

25.953.659
(20.877.786)
(13.933.341)
(3.430.847)
(3.513.598)
5.075.873
(570.089)
(1.115.157)
(120.741)
56.320
(177.061)
3.269.886
6.123.717
(7.292.683)
2.100.920
(506.969)
(265.844)
(241.125)
1.593.951

100%
-80%
-54%
-13%
-14%
20%
-2%
-4%
0%
0%
-1%
13%
24%
-28%
8%
-2%
-1%
-1%
6%

(Reclassificado)
20.508.070
(16.889.720)
(11.119.617)
(3.201.512)
(2.568.591)
3.618.350
(572.350)
(717.134)
(205.081)
(92.696)
(112.385)
2.123.785
2.792.085
(4.186.349)
729.521
(277.992)
(135.208)
(142.784)
451.529

100%
-82%
-54%
-16%
-13%
18%
-3%
-3%
-1%
0%
-1%
10%
14%
-20%
4%
-1%
-1%
-1%
2%

27%
24%
25%
7%
37%
40%
0%
56%
-41%
-161%
58%
54%
119%
74%
188%
82%
97%
69%
253%

1.536.330
57.621

6%
0%

406.088
45.441

2%
0%

278%
27%

Receita Líquida
A receita líquida é resultado das operações com energia elétrica, outras receitas
operacionais e deduções da receita operacional (impostos e contribuições setoriais). No
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, a receita líquida totalizou R$
25.953.659 mil, apresentando um acréscimo de R$ 5.445.589 mil, equivalente a um
aumento de 27% em relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017,
no qual foi de R$ 20.508.070 mil. Abaixo, demonstramos quadro comparativo com a
composição da receita líquida da Companhia:
FATURAMENTO DE ENERGIA POR CLASSE
Residencial
Industrial
Comercial
Rural
Poder Público
Iluminação Pública
Serviço Público
Fornecimento Não Faturado
Fornecimento - Mercado cativo
Subvenção à tarifa social baixa renda
Reclassificação da receita pela disponibilidade da
rede elétrica - consumidor cativo
Suprimento
Fornecimento de Energia Total
Receita de Uso da Rede - Mercado Livre
Câmara de Comercialização de Energia - CCEE
Receita de Uso da Rede - Mercado Cativo
Valores a Receber da parcela A e Outros Itens
Financeiros
Receita de construção da infraestrutura da

2018
R$ Mil
12.717.584
2.684.908
6.347.662
1.567.637
1.243.932
866.586
952.418
112.494
26.493.221
1.773.830

2017
R$ Mil
9.356.637
1.908.304
4.769.543
1.137.745
981.403
626.369
630.244
43.704
19.453.948
1.298.775

Variação (%) 2018 / 2017
R$
%
3.360.947
36%
776.604
41%
1.578.119
33%
429.892
38%
262.529
27%
240.217
38%
322.174
51%
68.790
157%
7.039.273
36%
475.055
37%

(12.034.533)

(9.132.453)

(2.902.080)

32%

2.627.546
18.860.064
1.420.870
1.057.408
12.034.533

2.294.033
13.914.303
831.706
1.413.432
9.132.453

333.513
4.945.761
589.164
(356.024)
2.902.080

15%
36%
71%
-25%
32%

124.048

1.035.668

(911.620)

-88%

3.544.072

2.568.591

975.481

38%
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Outras receitas
Receita Operacional Bruta
ICMS
PIS
COFINS
ISS
ENCARGOS SETORIAIS
Deduções da receita bruta
Total receita liquida

774.601
37.815.596
(6.184.545)
(582.741)
(2.683.679)
(15.060)
(2.395.912)
(11.861.937)
25.953.659
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652.716
29.548.869
(4.691.236)
(457.307)
(2.112.500)
(14.122)
(1.765.634)
(9.040.799)
20.508.070

121.885
8.266.727
(1.493.309)
(125.434)
(571.179)
(938)
(630.278)
(2.821.138)
5.445.589

19%
28%
32%
27%
27%
7%
36%
31%
27%

Os principais itens que apresentaram variação no período foram: (i) receita de fornecimento
para o mercado cativo; (ii) receita de uso da rede – mercado livre; (iii) receita de uso da rede
– mercado cativo; (iv) valores a compensar da parcela A e outros itens financeiros; (v)
receita de construção da infraestrutura de concessão; e (vi) deduções da receita
operacional, conforme demonstrado abaixo:
Principais Variações Receita Bruta
Receita Bruta
Fornecimento de energia Total
Receita de Uso da Rede - Mercado Livre
Receita de Uso da Rede - Mercado Cativo
Valores a Receber / Compensar da Parcela A e Outros Itens
Financeiros
Receita de construção da infraestrutura da concessão
Deduções da receita operacional
Principais Variações Receita Bruta

2018

2017

VAR R$

18.860.064
1.420.870
12.034.533

13.914.304
831.706
9.132.453

4.945.760
589.164
2.902.080

36%
71%
32%

124.048

1.035.668

(911.620)

-88%

3.544.072
(11.861.937
)

2.568.591

38%

(9.040.799)

31%

2018

2017

18.860.06
4
1.420.870
12.034.53
3

13.914.3
04
831.706
9.132.45
3
1.035.66
8
2.568.59
1
(9.040.79
9)

975.481
(2.821.13
8)
VAR
VAR R$
%

VAR%

Receita Bruta
Fornecimento de energia Total
Receita de Uso da Rede - Mercado Livre
Receita de Uso da Rede - Mercado Cativo
Valores a Receber / Compensar da Parcela A e Outros Itens
Financeiro
Receita de construção da infraestrutura da concessão
Deduções da receita operacional

124.048
3.544.072
(11.861.93
7)

4.945.76
0
589.164
2.902.08
0

36%
71%
32%

(911.620)

-88%

975.481

38%

(2.821.13
8)

31%

Fornecimento de energia total
2018
2017
VAR R$
VAR%
Principais Variações Receita Bruta (R$ mil)
Fornecimento de energia
18.860.064
13.914.304
4.945.760
36%
2018
2017
VAR R$
VAR%
Principais Variações Receita Bruta (R$ mil)
Fornecimento de energia total
18.860.064
13.914.304
4.945.760
36%

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, a receita bruta de
fornecimento de energia foi de R$ 18.860.064 mil, apresentando um aumento de R$
4.945.760 mil, equivalente a uma variação de 36% em relação ao exercício social
anterior, no qual foi de R$ 13.914.304 mil. Esse aumento é decorrente, principalmente,
dos seguintes fatores:
Variação de R$ 3.360.947 mil na classe residencial e de R$ 1.578.119 mil na classe
comercial nas Distribuidoras do Grupo, provocadas, basicamente, por:
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(a) Explicados essencialmente pela consolidação de 12 meses da Elektro,
uma vez que em 2017 os resultados refletem apenas a receita a partir de 24
de agosto de 2017.
(b) Reajuste através da Resolução Homologatória nº 2.388 de 24 de abril de
2018 e nº 1.437 de 21 de agosto de 2018, homologou o resultado do Reajuste
Tarifário Anual da Celpe e Elektro Redes, com período de vigência de 29 de
abril de 2018 a 28 de abril de 2019 e 27 de agosto de 2018 a 26 de agosto de
2019, respectivamente. Considerando como referência os valores praticados
na data do reajuste, o efeito tarifário médio percebido pelos consumidores da
Celpe foi de 8,89% e 24,42% para os consumidores da Elektro Redes e
também pela revisão tarifária periódica a partir do mês de abril de 2018 para
Coelba e Cosern, conforme a Resolução Homologatória nº 2.382/2018 e nº
2.386/2018, respectivamente.
(c) As classes industrial e comercial cativas tiveram uma melhora de 41% e
33% em relação a 2017, refletindo o movimento de recuperação da economia
e a melhora, ao longo de 2018, nos índices de confiança do consumidor (ICC)
e do empresário industrial (ICEI), ambos apurados pelo Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada – IPE.

Receita de uso da rede – mercado livre
Principais Variações Receita Bruta (R$ mil)
Receita de Uso da Rede - Mercado Livre

2018
1.420.870

VAR
VAR%
R$
831.706 589.164
71%
2017

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, a receita de uso da rede
mercado livre foi de R$ 1.420.870 mil, apresentando um aumento de R$ 589.164 mil,
equivalente a uma variação de 71% em relação ao exercício social anterior, no qual foi de
R$ 831.706 mil. Esse aumento é decorrente, principalmente, dos seguintes fatores:
(ii)

Essencialmente pela consolidação de 12 meses da Elektro Redes, uma
vez que em 2017 os resultados refletem apenas a receita a partir de 24 de
agosto de 2017.

(ii) As Distribuidoras COELBA, CELPE e COSERN contribuíram com uma
variação de R$ 96.028 mil, em decorrência, principalmente, da migração dos
clientes cativos para o mercado livre e pelo reajuste tarifário e revisão
tarifária.
Receita de uso da rede – mercado cativo
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2018
2017
VAR R$
12.034.533 9.132.453 2.902.080

VAR%
32%

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, a receita de uso da rede
mercado cativo foi de R$ 12.034.533 mil, apresentando um aumento de R$ 2.902.080 mil,
equivalente a uma variação de 32% em relação ao exercício social anterior, no qual foi de
R$ 9.132.453 mil. Esse aumento é decorrente, principalmente, do maior volume de
energia distribuída e o impacto positivo das revisões e reajustes tarifários das
distribuidoras do Grupo explicam as variações positivas no comparativo entre os anos de
2018 e 2017.
Valores a compensar da parcela A e outros itens financeiros
Principais Variações Receita Bruta (R$ mil)
Valores a Receber / Compensar da Parcela A e Outros Itens
Financeiros

2018

2017

VAR R$

VAR%

124.048

1.035.668

(911.620)

-88%

A conta de Valores a receber/compensar da parcela A e outros itens financeiros reflete as
variações de custos relacionados à compra de energia e encargos regulatórios, ocorridas
no período entre reajustes tarifários e/ou revisões periódicas, de modo a permitir maior
neutralidade no repasse dessas variações para as tarifas.
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, a receita de Valores a
receber/compensar da parcela A e outros itens financeiros foi de R$ 124.048 mil,
apresentando uma redução de R$ 911.620 mil, equivalente a uma variação de -88% em
relação ao exercício social anterior, no qual foi de R$ 1.035.668 mil. Esta redução se
deve, principalmente, em razão dos saldos de CVA homologados pela ANEEL nas
revisões e reajustes tarifários do período. Cabe destacar que as variações nesta linha
(Valores a receber de parcela A e outros itens financeiros) não impactam a Receita
Operacional Líquida visto que a mesma possui contrapartida na rubrica de faturamento.
Receita de construção da infraestrutura de concessão
Principais Variações Receita Bruta (R$ mil)
Receita de construção da infraestrutura da concessão

2018
2017
VAR R$
3.544.072 2.568.591 975.481

VAR%
38%

A receita bruta de construção da infraestrutura de concessão é constituída por
investimentos em infraestrutura, líquidos de recursos de obrigações especiais.
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, a receita bruta de construção
foi de R$ 3.544.072 mil, apresentando um aumento de R$ 975.481 mil, equivalente a uma
variação de 38% em relação ao exercício social anterior, no qual foi R$ 2.568.591 mil.
O aumento de R$ 975.481 mil em relação a 2017, com contrapartida de Custos no valor de
R$ 945.007 mil. Essa margem positiva é consequência da alteração de critérios contábeis
suportada pelo CPC47/IFRS15, que a partir de 1º de janeiro de 2018, requer a mensuração
de ativos da concessão de transmissoras como ativos contratuais. Em decorrência dessa
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alteração, entende-se que o modelo de negócios da transmissão enseja a aferição de uma
margem durante o período de construção dos ativos de transmissão, devidamente refletida
no valor da Receita de Construção da Infraestrutura da concessão de 2018 das
transmissoras. Para as distribuidoras, seguimos considerando que não há margem na
construção dos ativos.
Deduções da receita operacional
Principais Variações Receita Bruta (R$ mil)
Deduções da receita operacional

2018
2017
VAR R$
(11.861.937) (9.040.799) (2.821.138)

VAR%
31%

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, as deduções da receita
operacional totalizaram R$ 11.861.937 mil, apresentando um aumento de R$ 2.821.138
mil, equivalente a uma variação de 31% em relação ao exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2017, no qual foi R$ 9.040.799 mil. Este aumento se deve,
principalmente, pelo maior volume faturado no período de 2018 quando comparado ao
mesmo período de 2017.
Os custos com encargos setoriais apresentaram, em 2018, o aumento de 35,7% que
refletem principalmente os efeitos dos ajustes e revisões tarifárias das distribuidoras na
Conta de Desenvolvimento Energético (CDE). Tal aumento foi parcialmente compensado:
(i)

Pelo efeito registrado em Pesquisa e Desenvolvimento – P&D do
ressarcimento homologado pela Aneel, no reajuste tarifário da Elektro
Redes de agosto de 2018, do repasse ao consumidor de uma devolução
de cobrança excedente de ICMS, instituída pela Lei nº 12.111/2009, que
já havia sido repassado às tarifas de energia elétrica, e recolhido ao
Tesouro Nacional, no período de janeiro de 2010 a dezembro de 2012; e

(ii)

Pelo efeito registrado na linha de Encargos do Consumidor – CCRBT
(Conta Centralizadora de Receita de Bandeiras Tarifárias), que reflete a
mudança de metodologia realizada pela ANEEL em 2018, na qual as
distribuidoras passam a utilizar os recursos de bandeiras para cobrir os
custos da concessão e repassam apenas o excedente para a CCRBT.

Custos dos serviços
Custos com energia elétrica
Os custos com energia elétrica são compostos pela energia comprada para revenda e pelos
encargos do uso dos sistemas de transmissão e distribuição. No exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2018, totalizou R$ 13.933.341 mil, apresentando um acréscimo de
R$ 2.813.724 mil, equivalente a um aumento de 25% em relação ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2017, onde foi de R$ 11.119.617 mil.
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Em R$ mil, exceto %s
Custo com energia elétrica
Energia comprada para revenda
Energia adquirida através de leilão no ambiente
regulado - ACR
Energia adquirida contrato bilateral
Contratos por cotas de garantia fisica
Energia adquirida no ambiente livre - ACL
Cotas das Usinas Angra I e Angra II
Energia curto prazo - MRE
Energia curto prazo - PLD
PROINFA
Ressarcimento de energia
Créditos de PIS e COFINS
Custos Variáveis do MCP
Taxa CCEE
Encargos de uso dos sistema de transmissão e
distribuição

2018
(13.933.341)
(11.785.796)
(5.046.050)

2017
(11.119.617)
(10.247.823)
(3.563.258)

(279.389)
(1.204.052)
(2.571.888)
(432.026)
(17.860)
(529.870)
(360.889)
79.839
1.445.471
(2.867.844)
(1.238)
(2.147.545)

(485.382)
(759.268)
(2.063.195)
(329.508)
(16.383)
(874.616)
(273.843)
82.727
1.154.892
(3.119.440)
(549)
(871.794)
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VAR R$
VAR %
(2.813.724)
25%
(1.537.973)
15%
(1.482.792)
42%
205.993
-42%
(444.784)
59%
(508.693)
25%
(102.518)
31%
(1.477)
9%
344.746
-39%
(87.046)
32%
(2.888)
-3%
290.579
25%
251.596
-8%
(689)
126%
(1.275.751)
146%

As principais variações do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018
comparado com 2017 que ocasionaram esse resultado na linha de Energia comprada
para revenda foram:
(i)

Adição de R$ 1.482.792 mil nos custos de energia adquirida através
de leilão no ambiente regulado (ACR);
(ii)
Custos de contratos por cotas de garantias físicas maiores em R$
444.784 mil;
(iii)
Aumento de R$ 508.693 mil nos custos de energia adquirida em
ambiente livre (ACL) em relação ao mesmo período de 2017.
Em contrapartida, tais aumentos foram parcialmente compensados pela
redução:
(i) R$ 344.746 mil no custo com energia de curto prazo – PLD;
(ii) R$ 689 mil com taxas pagas à CCEE;
(iii) Pelo efeito positivo (redutor de custos) do maior crédito de PIS e
COFINS - aumento de R$ 290.579 mil – cujo incremento é diretamente
relacionado ao aumento dos custos com aquisição de energia no mesmo
período.
Os fatores que acarretaram o aumento na linha de Encargos de uso do sistema de
transmissão e distribuição, principalmente, foram:
(i) Pelos Encargos de Rede Básica que aumentaram R$ 958.739 mil em
função dos reajustes e revisões tarifárias das distribuidoras do Grupo;
(ii) Pelos Encargos de Energia de Reserva cujo aumento de R$ 247.774 mil
reflete o reajuste da Conta de Energia de Reserva (CONER).
Custos de operação e despesas operacionais
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Os custos de operação e despesas operacionais, no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2018, totalizaram R$ 5.116.093 mil, apresentando um acréscimo de R$
625.097 mil, equivalente a um aumento de 14% em relação ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2017, no qual foi de R$ 4.490.996 mil. Abaixo, demonstramos
quadro comparativo com a composição dos custos de operação e despesas operacionais:
2018

Custos/Despesas
Pessoal
Administradores
Benefícios pós-emprego e
outros benefícios
Material
Combustível para produção de
energia
Serviços de terceiros
Depreciação e amortização
Arrendamentos e aluguéis
Tributos
Provisão esperada de créditos
de liquidação duvidosa - PECLD
Provisões líquidas contingências
Multas regulatórias
Alienação/Desativação de bens
e direitos
Outros custos e despesas
(receitas)
Total custos / despesas

Custos de
operação

Despesas
com
vendas

(705.729)
-

(132.754)
-

2017

Outras
receitas/despesas
gerais e
administrativas
(373.795)
(52.981)

Total

Total

VAR R$

VAR %

(1.212.278)
(52.981)

(1.070.522)
(30.553)

(141.756)
(22.428)

13%
73%
-66%

(45)

(94)

(2.588)

(2.727)

(8.054)

5.327

(120.077)

(1.059)

(23.780)

(144.916)

(105.605)

(39.311)

37%

(366.151)

-

-

(366.151)

(431.158)

65.007

-15%

(1.069.656)
(1.025.755)
(27.558)
(4.857)

(144.743)
(38)
(1.014)
(494)

(401.216)
(79.393)
(11.378)
(13.793)

(1.615.615)
(1.105.186)
(39.950)
(19.144)

(1.531.443)
(858.503)
(27.055)
(17.630)

(84.172)
(246.683)
(12.895)
(1.514)

5%
29%
48%
9%

-

(264.117)

(10.283)

(274.400)

(197.682)

(76.718)

39%

(3.045)

-

(169.046)

(172.091)

(131.089)

(41.002)

31%

(289)

-

(24)

(313)

(3.766)

3.453

-92%

-

-

(2.998)

(2.998)

1.332

(4.330)

-325%

(107.685)

(25.776)

26.118

(107.343)

(79.266)

(28.077)

35%

(3.430.847)

(570.089)

(1.115.157)

(5.116.093)

(4.490.996)

(625.097)

14%

As principais variações do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018
comparado com 2017 que ocasionaram esse resultado foram:
(i) Maiores gastos (R$ 141.756 mil) com pessoal, basicamente refletindo a incorporação da

Elektro Redes no resultado de 2018. Sem considerar a Elektro Redes a variação dessa
linha seria de R$ 28.622 mil;
(ii) Maiores gastos com serviços de terceiros, no valor de R$ 84.172 refletindo, entre outros

fatores, a contratação de serviço de engenharia por Itapebi; e
(iii) Aumento na depreciação e amortização de R$ 246.683 mil devido principalmente ao

impacto de R$ 181.300 decorrente da incorporação das empresas do Grupo Elektro.

Custos de construção
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, os custos de construção, que
são constituídos por investimentos em infraestrutura líquida de recursos de obrigações
especiais, totalizaram R$ 3.513.598 mil, representando um acréscimo de R$ 945.007 mil,
equivalente a 36,79% em relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2017 que resultou no montante de R$ 2.568.591 mil.
O aumento de R$ 945.007 mil em relação a 2017, tem contrapartida de Receita no valor de
R$ 975.481 mil. Essa margem positiva é consequência da alteração de critérios contábeis
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suportada pelo CPC47/IFRS15, que a partir de 1º de janeiro de 2018, requer a mensuração
de ativos da concessão de transmissoras como ativos contratuais. Em decorrência dessa
alteração, entende-se que o modelo de negócios da transmissão enseja a aferição de uma
margem durante o período de construção dos ativos de transmissão, devidamente refletida
no valor da Receita de Construção da Infraestrutura da concessão de 2018 das
transmissoras. Para as distribuidoras, seguimos considerando que não há margem na
construção dos ativos.
Resultado de participações societárias
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, o resultado de participações
societárias foi negativo em R$ 120.741 mil, representando uma variação positiva de R$
84.340 mil em relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, no qual
foi negativo em R$ 205.081 mil. Este resultado é dado pela combinação das linhas de
Equivalência Patrimonial e de Amortização de Mais-Valia.
Principais Variações Resultado de participações
societárias
Equivalência Patrimonial
Amortização de mais-valia
Resultado de participações societárias

2018
56.320
(177.061)
(120.741)

2017

VAR R$

(92.696)
(112.385)
(205.081)

149.016
(64.676)
84.340

VAR%
-161%
58%
-41%

O principal impacto veio da variação de equivalência patrimonial da Norte Energia S.A. no
montante de R$ 147.676, provocado pela entrada de operação comercial de mais 5
(cinco) turbinas.
Na linha de amortização de mais-valia, a principal variação decorre-se da incorporação
dos investimentos do Grupo Elektro ocasionando um aumento na amortização de 2018
no montante de R$ 65.853.
Lucro Operacional
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, o lucro operacional totalizou
R$ 3.269.886 mil, representando um acréscimo de R$ 1.146.101 mil, equivalente a
54% em relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, onde foi de
R$ 2.123.785 mil.
Essa variação decorre das Receitas liquidas, custo do serviço, despesas com vendas e
administrativas, detalhadas nos itens “custos de operação e despesas operacionais” e
“resultado de participações societárias”, detalhados acima.
Resultado financeiro
Em R$ mil, exceto %s
2018
2017
Renda de aplicações financeiras
310.478
214.995
Juros, comissões e acréscimo moratório
202.361
124.545
Encargos de dívida, variações monetárias e cambiais (1)
(2.404.148) (1.075.077)
Variações monetárias e cambiais - Outras
(26.468)
(28.389)
Instrumentos financeiros derivativos (2)
1.047.024
(208.441)
Atualização provisão para contingências / depósitos judiciais (3) (101.395)
(92.282)
Atualização do ativo / passivo financeiro setorial (4)
62.484
17.296

Var 2018x2017 Var %
95.483
44%
77.816
62%
(1.329.071)
124%
1.921
-7%
1.255.465
-602%
(9.113)
10%
45.188
261%
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Obrigações pós-emprego
Outras receitas (despesas) financeiras líquidas
Total

(94.439)
(91.692)
(164.863)
(255.219)
(1.168.966) (1.394.264)
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(2.747)
90.356
225.298

3%
-35%
-16%

(1) Corresponde ao total líquido entre receitas (despesas) de variações monetárias e
cambiais e despesas com encargos de dívidas;
(2) Corresponde ao total líquido entre receitas (despesas) de com instrumentos financeiros
derivativos;
(3) Corresponde ao total líquido entre receita com atualização de depósitos judiciais e
despesa com atualização da provisão para contingências;
(4) Corresponde ao total líquido entre receita com atualização do ativo financeiro setorial e
despesa com atualização do passivo financeiro setorial;
O resultado financeiro líquido, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018,
foi negativo em R$ 1.168.966 mil, apresentando um decréscimo de R$ 225.298 mil,
equivalente a uma redução de 16% em relação ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2017, no qual foi de R$ 1.394.264 mil. Abaixo, demonstramos as principais
variações:
Para as linhas de Encargos de dívida, variações monetárias e cambiais e Instrumentos
financeiros derivativos a piora de R$ 71.685 mil no resultado líquido foi devido aos
seguintes fatores:
(i) Acréscimo no volume médio de dívida nas empresas da Neoenergia em

relação à igual período no ano anterior, explicado em grande parte pelo efeito
da incorporação do Grupo Elektro Holding em 2017. Entretanto, além do
efeito da consolidação dos parques da Força Eólica Brasileira - FEB, a
distribuidora Elektro Redes captou aproximadamente R$ 2,0 bilhões em
2018, contribuindo para o aumento das despesas com dívida entre os
períodos.
(ii) No 4T18 foi observado efeito favorável de R$ 12.736 mil dos juros

incorporados aos investimentos, enquanto no acumulado de 2018 a redução
JOA resultou em efeito desfavorável de R$ 12.889 mil na comparação com
igual período de 2017.
(iii) Em contrapartida, a queda do CDI e da Taxa de Juros de Longo Prazo

(TJLP) – principais indexadores da dívida consolidada – resultou em redução
do custo médio da dívida, tanto na comparação entre o 4T18 x 4T17 como na
comparação entre 2018 x 2017, tais reduções são, respectivamente, de R$
28.221 mil e de R$ 360.532 mil.
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A Receita de Aplicações Financeiras de 2018 melhorou R$ 95.483 mil em relação à 2017 e
na comparação do 4T18 com o 4T17 o melhor desempenho foi de R$ 16.081 mil. O maior
volume das disponibilidades, principalmente em função da incorporação da Elektro Redes.
Em contrapartida, a redução de 3,67 pontos percentuais no CDI acumulado no período
resultou em queda na renda de aplicação financeira, de R$ 58.738 mil, no ano de 2018.
Em 2018 houve variação positiva de R$ 45.188 mil da atualização do ativo/passivo financeiro
setorial, o que reflete a homologação pela ANEEL devido aos reajustes e revisões tarifárias
das distribuidoras do grupo em 2018 - dos saldos de “CVA e outros itens financeiros”
constituídos ao longo de 2017. A partir da homologação desses saldos, a companhia passa
a amortiza-los, registrando atualização financeira ativa da “CVA e outros itens financeiros”.
Na tabela abaixo apresentamos os principais indexadores:
ÍNDICE 2018 2017
VAR
CDI
6,26% 9,93% -3,67%
TJLP
DOLAR
IPCA

6,72% 7,12% -0,40%
3,875

3,308

0,57

3,75% 2,95% -0,80%

Lucro antes do imposto de renda e contribuição social
O Lucro antes do imposto de renda e contribuição social, no exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2018, foi de R$ 2.120.920 mil, apresentando um acréscimo de R$
1.371.399 mil, equivalente a um aumento de 188% em relação ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2017, no qual foi de R$ 729.521 mil. Esta variação decorre dos
fatores explicados acima, principalmente do aumento da receita e custo.
Imposto de renda e contribuição social
O Imposto de renda e contribuição social, no exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2018, foi negativo em R$ 506.969 mil, apresentando um acréscimo de R$ 228.977 mil,
equivalente a um aumento de 82% em relação ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2017, no qual foi negativo em R$ 277.992 mil. Esta variação decorre dos
fatores explicados acima, principalmente do Lucro antes do imposto de renda e contribuição
social (LAIR).
Lucro Líquido
O lucro líquido no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, de R$ 1.593.951
mil, apresentando um acréscimo de R$ 1.142.422 mil, equivalente a um aumento de 253%
em relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, no qual foi no
montante de R$ 451.529 mil. Segue abaixo a composição do lucro líquido atribuível aos
controladores e não controladores:
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Lucro líquido
Atribuível à
Acionistas controladores
Acionistas não controladores

2018

2017

1.536.330
57.621

406.088
45.441
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Var 2018x2017 Var %
1.130.242
12.180

278%
27%

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Comparação das principais contas demonstrativas do fluxo de caixa entre os exercícios
sociais findos em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017:
FLUXO DE CAIXA
Caixa líquido oriundo das atividades operacionais
Caixa líquido utilizado em atividades de investimento
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa

2018
1.328.445
(4.372.826)
3.121.622
77.241

2017
694.362
(969.079)
3.750.216
3.475.499

Atividades Operacionais
O caixa líquido oriundo das atividades operacionais foi de R$ 1.328.445 mil no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2018, resultando em uma variação de R$ 634.083
mil quando comparado ao ano anterior. Esta variação foi devida, principalmente, pelos
efeitos de reajuste e revisão tarifária periódica a partir do mês de abril de 2018 para Coelba,
Celpe e Cosern, e de agosto de 2018 para Elektro Redes, e aumento da cobertura tarifária
pelo acionamento do mecanismo de bandeiras tarifárias.
Atividades de Investimento
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, o caixa líquido utilizado pelas
atividades de investimento totalizou R$ 4.372.826 mil, apresentando uma variação de R$
3.403.747 mil quando comparado com o exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2017. Este aumento na utilização de caixa líquido nas atividades de investimento foi
devido, principalmente, pelos seguintes fatores:
(i)

(ii)

(iii)
(iv)

Aquisição de intangível e imobilizado para investimento na
infraestrutura no montante de R$ 3.990.469 mil, um aumento de
R$ 187.822 mil em relação ao ano anterior, principalmente pelos
investimentos realizados nas distribuidoras do Grupo Coelba,
Celpe, Cosern e Elektro Redes
Aumento de capital de R$ 174.071 nas investidas Teles Pires
Participações (R$ 79.586 mil), Norte Energia (R$ 93.800 mil) e
Companhia Hidrelétrica Teles Pires (R$ 685 mil);
Investimentos realizados nos segmentos de transmissão no
montante de R$ 149.115 mil;
Pela incorporação da Elektro Holding em 2017 e a consequente
incorporação do caixa desta Companhia no montante de R$
1.533.272 mil.
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Atividades de Financiamento
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, o caixa líquido gerado pelas
atividades de financiamento foi de R$ 3.121.622 mil, apresentando uma variação negativa
de R$ 628.594 mil quando comparado com o exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2017. Esta variação foi devida, principalmente, pelos seguintes fatores:
(i)

Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures no
montante de R$ 8.322.844 mil em 31 de dezembro de 2018,
apresentado um aumento de R$ 2.144.390 mil em relação a 31
de dezembro de 2017 que era de R$ 6.178.454;

(ii)

Amortizações de empréstimos, financiamentos, debêntures e
pagamento de custos de captação no montante de R$ 6.168.960
mil em 31 de dezembro de 2018, com um aumento de R$
2.327.633 mil em relação a 31 de dezembro de 2017 que era de
R$ 3.841.327.

(iii)

Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio no
montante de R$ 534.379 mil em 2018, sendo R$ 513.289 mil
superior pago em 2017 que foi de R$ 21.090 mil.

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO 2017 x 2016
Comparação das Demonstrações de Resultado referentes os exercícios sociais encerrados
em 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2016.
Em R$ mil, exceto
%s
Receita líquida
Custos dos serviços
Custos com
energia elétrica
Custos de
operação
Custos de
construção
Lucro bruto
Despesas com
vendas
Outras
receitas/despesas
gerais e
administrativas
Resultado de
participações
societárias
Equivalência
patrimonial
Amortização de
mais-valia
Lucro operacional
Receitas financeiras
Despesas
financeiras
Lucro antes do

2017

AV

2016

AV

AH 2017
X 2016

20.508.070
(16.889.720)

100
%
-82%

14.839.697
(11.584.605)

100
%
-78%

38%
46%

(11.119.617)

-54%

(6.698.251)

-45%

66%

(3.201.512)

-16%

(2.826.996)

-19%

13%

(2.568.591)
3.618.350

-13%
18%

(2.059.358)
3.255.092

-14%
22%

25%
11%

(572.350)

-3%

(624.606)

-4%

-8%

(717.134)

-3%

(643.102)

-4%

12%

(205.081)

-1%

(129.959)

-1%

58%

(92.696)

0%

(20.099)

0%

361%

(112.385)
2.123.785
2.792.085

-1%
10%
14%

(109.860)
1.857.425
4.166.788

-1%
13%
28%

2%
14%
-33%

(4.186.349)
729.521

-20%
4%

(5.463.402)
560.811

-37%
4%

-23%
30%
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social
Imposto de renda e
contribuição social
Corrente
Diferido
Lucro líquido do
exercício
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(277.992)
(135.208)
(142.784)

-1%
-1%
-1%

(206.508)
(120.692)
(85.816)

-1%
-1%
-1%

35%
12%
66%

451.529

2%

354.303

2%

27%

406.088

-2%

2%

34%

Atribuível à
Acionistas
controladores
Acionistas não
controladores
Em R$ mil, exceto %s
Receita líquida
Custos dos serviços
Custos com energia elétrica
Custos de operação
Custos de construção
Lucro bruto
Despesas com vendas
Outras receitas/despesas
gerais e administrativas
Resultado de participações
societárias
Equivalência patrimonial
Amortização de mais-valia
Lucro operacional
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Lucro antes do imposto de
renda e contribuição social
Imposto de renda e
contribuição social
Corrente
Diferido
Lucro líquido do exercício

45.441

302.869
51.434

0%

0%

2017

-12%
AV

2016

AV

AH 2017 X
2016

20.508.070
(16.889.720)
(11.119.617)
(3.201.512)
(2.568.591)
3.618.350
(572.350)

100%
-82%
-54%
-16%
-13%
18%
-3%

14.839.697
(11.584.605)
(6.698.251)
(2.826.996)
(2.059.358)
3.255.092
(624.606)

100
%
-78%
-45%
-19%
-14%
22%
-4%

38%
46%
66%
13%
25%
11%
-8%

(717.134)

-3%

(643.102)

-4%

12%

(205.081)
(92.696)
(112.385)
2.123.785
2.792.085
(4.186.349)

-1%
0%
-1%
10%
14%
-20%

(129.959)
(20.099)
(109.860)
1.857.425
4.166.788
(5.463.402)

-1%
0%
-1%
13%
28%
-37%

58%
361%
2%
14%
-33%
-23%

729.521

4%

560.811

4%

30%

(277.992)
(135.208)
(142.784)
451.529

-1%
-1%
-1%
2%

(206.508)
(120.692)
(85.816)
354.303

-1%
-1%
-1%
2%

35%
12%
66%
27%

406.088
45.441

-2%
0%

302.869
51.434

2%
0%

34%
-12%

Atribuível à
Acionistas controladores
Acionistas não controladores

Receita Líquida
A receita líquida é resultado das operações com energia elétrica, outras receitas
operacionais e deduções da receita operacional (impostos e contribuições setoriais). No
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, a receita líquida totalizou R$
20.508.070 mil, apresentando um acréscimo de R$ 5.668.373 mil, equivalente a um
aumento de 38% em relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, no
qual foi de R$ 14.839.697 mil. Abaixo, demonstramos quadro comparativo com a
composição da receita líquida da Companhia:
FATURAMENTO DE ENERGIA POR CLASSE
Residencial
Industrial
Comercial
Rural
Poder Público
Iluminação Pública
Serviço Público
Fornecimento Não Faturado
Fornecimento - Mercado cativo
Subvenção à tarifa social baixa renda
Reclassificação da receita pela disponibilidade da rede elétrica - consumidor cativo
Suprimento

2017
R$ Mil
9.356.637
1.908.304
4.769.543
1.137.745
981.403
626.369
630.244
43.704
19.453.948
1.298.775
(9.132.453)
2.294.033

2016
R$ Mil
7.720.861
1.902.103
4.127.828
886.141
854.653
476.743
559.976
(35.725)
16.492.580
1.078.564
(8.281.304)
1.371.363

Variação (%) 2017 / 2016
R$
%
1.635.776
21%
6.201
0%
641.715
16%
251.604
28%
126.750
15%
149.626
31%
70.268
13%
79.429 -222%
2.961.368
18%
220.211
20%
(851.149)
10%
922.670
67%
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Fornecimento de Energia Total
Receita de Uso da Rede - Mercado Livre
Câmara de Comercialização de Energia - CCEE
Receita de Uso da Rede - Mercado Cativo
Valores a Receber da parcela A e Outros Itens Financeiros
Receita de construção da infraestrutura da concessão
Outras receitas
Receita Operacional Bruta
ICMS
PIS
COFINS
ISS
ENCARGOS SETORIAIS
Deduções da receita bruta
Total receita liquida

13.914.303
831.706
1.413.432
9.132.453
1.035.668
2.568.591
652.716
29.548.869
(4.691.236)
(457.307)
(2.112.500)
(14.122)
(1.765.634)
(9.040.799)
20.508.070

AGO de 17/04/2019

10.661.203
429.281
604.984
8.281.304
(361.665)
2.059.358
524.716
22.199.181
(3.990.506)
(349.940)
1.609.882)
(12.999)
(1.396.157)
(7.359.484)
14.839.697

3.253.100
402.425
808.448
851.149
1.397.333
509.233
128.000
7.349.688
(700.730)
(107.367)
(502.618)
(1.123)
(369.477)
(1.681.315)
5.668.373

31%
94%
134%
10%
-386%
25%
24%
33%
18%
31%
31%
9%
26%
23%
38%

Os principais itens que apresentaram variação no período foram: (i) Fornecimento mercado cativo; (ii) Receita de Uso da Rede - Mercado Livre; (iii) Receita de Uso da Rede Mercado Cativo; (iv) Suprimento; (v) Câmara de Comercialização de Energia – CCEE; (vi)
valores a compensar da parcela A e outros itens financeiros; (vii) receita de construção da
infraestrutura de concessão; e (viii) deduções da receita operacional, conforme
demonstrado abaixo:
Principais Variações Receita Bruta
Receita Bruta
Fornecimento de energia
Receita de Uso da Rede - Mercado Livre
Receita de Uso da Rede - Mercado Cativo
Suprimento
Câmara de Comercialização de Energia – CCEE
Valores a Receber / Compensar da Parcela A e Outros
Itens Financeiros
Receita de construção da infraestrutura da concessão
Deduções da receita operacional

2017

2016

VAR R$

VAR%

13.914.303
831.706
9.132.453
2.294.033
1.413.432

10.661.203
429.281
8.281.304
1.371.363
604.984

3.253.100
402.425
851.149
922.670
808.448

31%
94%
10%
67%
134%

1.035.668

(361.665)

1.397.333

-386%

2.568.591
(9.040.799)

2.059.358
(7.359.484)

509.233
(1.681.315)

25%
23%

Fornecimento de energia total
Principais Variações Receita Bruta (R$ mil)
Fornecimento de energia

2017
13.914.303

2016
10.661.203

VAR R$
3.253.100

VAR%
31%

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, a receita bruta de
fornecimento de energia foi de R$ 13.914.303 mil, apresentando um aumento de R$
3.253.100 mil, equivalente a uma variação de 31% em relação ao exercício social
anterior, no qual foi de R$ 10.661.203 mil. Esse aumento é decorrente, principalmente,
dos seguintes fatores:
(i)

Variação de R$ 1.635.056 mil na classe residencial e de R$
641.353 mil na classe comercial nas Distribuidoras do Grupo, provocadas,
basicamente, por:
(a)

Adição por combinação de negócios, após a incorporação
da Elektro Holding
S.A em 24 de agosto de 2017, de receita de fornecimento para as
classes residencial e comercial na Distribuidora Elektro Redes, nos
montantes de R$
1.060.451 mil e R$ 532.881 mil, respectivamente;
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Nos doze meses de 2017 e 2016, as seguintes bandeiras
tarifárias estiveram em vigor, conforme tabela abaixo, ou seja, no exercício
social de 2017 houve maior incidência de acionamento de bandeiras, com
receita adicional para as distribuidoras (mas com efeito neutro na margem)
e um custo adicional para os consumidores, antecipando o recebimento
via caixa de ativos tarifários devidos pela distribuidora:

jan
fev
mar
abr
mai
jun
jul
ago
set
out
nov
dez

Cor da bandeira
2017
2016
Verde
Vermelha Patamar 2
Verde
Vermelha Patamar 1
Amarela
Amarela
Vermelha Patamar 1
Verde
Vermelha Patamar 1
Verde
Verde
Verde
Amarela
Verde
Vermelha Patamar 1
Verde
Amarela
Verde
Vermelha Patamar 2
Verde
Vermelha Patamar 2
Amarela
Vermelha Patamar 1
Verde

(ii)

Reajuste tarifário periódico (no caso da Celpe, 4º ciclo de revisão
tarifária) aplicado a partir de abril para Coelba, Celpe, Cosern e agosto
para Elektro Redes, contempla um incremento médio percebido pelo
consumidor na tarifa de 2017 em relação a 2016 de 3%, 7,62%, 3,38% e
10,40%, respectivamente;

(iii)

O consumo de energia em todas as classes tem sofrido com a
situação do alto nível de desemprego e retração da demanda por bens e
serviços. Cabe destacar a classe industrial, que tem sido afetada pela
retração da produção industrial e pela migração dos clientes cativos para o
mercado livre, apresentando uma pequena variação favorável de R$ 5.952
mil.

Receita de uso da rede – mercado livre
2017
2016 VAR R$ VAR%
Principais Variações Receita Bruta (R$ mil)
Receita de Uso da Rede - Mercado Livre
831.706 429.281 402.425
94%

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, a receita de uso da rede foi de
R$ 831.706 mil, apresentando um aumento de R$ 402.425 mil, equivalente a uma
variação de 94% em relação ao exercício social anterior, no qual foi de R$ 429.281 mil.
Esse aumento é decorrente, principalmente, dos seguintes fatores:
(iv)
Adição por combinação de negócios, após a incorporação da Elektro
Holding S.A em 24 de agosto de 2017, de receita de uso de rede na
distribuidora Elektro Redes no montante de R$ 234.640 mil.
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(v) As Distribuidoras As Distribuidoras COELBA, CELPE e COSERN
contribuíram com uma variação de R$ 175.095 mil, em decorrência,
principalmente, da migração dos clientes cativos para o mercado livre e pelo
reajuste tarifário.
Receita de uso da rede – mercado cativo
2017
2016
VAR R$ VAR%
Principais Variações Receita Bruta (R$ mil)
Receita de Uso da Rede - Mercado Cativo
9.132.453 8.281.304 851.149
10%

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, a receita de uso da rede
mercado cativo foi de R$ 9.132.453 mil, apresentando um aumento de R$ 851.149 mil,
equivalente a uma variação de 10% em relação ao exercício social anterior, no qual foi de
R$ 8.281.304 mil. Esse aumento é decorrente, principalmente, dos seguintes fatores:
O maior volume de energia distribuída e o impacto positivo das revisões e reajustes
tarifários das distribuidoras do Grupo explicam as variações positivas no comparativo entre
os anos de 2017 e 2016.
Suprimento
2017
2016
VAR R$
Principais Variações Receita Bruta (R$ mil)
Suprimento
2.294.033 1.371.363 922.670

VAR%
67%

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, a receita bruta de suprimento
foi de R$ 2.294.033 mil, apresentando um aumento de R$ 922.670 mil, equivalente a uma
variação de 67% em relação ao exercício social anterior, no qual foi de R$ 1.371.363 mil.
Esta variação se justifica, principalmente, pelo maior número de contratos firmados pela NC
Energia no ambiente livre. Os contratos firmados pela NC Energia no ambiente livre
movimentaram em torno de 1.330 MWméd, 44% superior que 2016.
Câmara de Comercialização de Energia – CCEE
Principais Variações Receita Bruta (R$ mil)
Câmara de Comercialização de Energia - CCEE

2017
1.413.432

2016
604.984

VAR R$
808.448

VAR%
134%

Nesta rubrica são registradas todas as contabilizações e liquidações das diferenças entre
os montantes contratados e os montantes efetivamente gerados ou consumidos pelos
agentes de mercado. Todas as diferenças são apuradas pelo Preço de Liquidação de
Diferenças (PLD), estabelecido pela CCEE, utilizado para valorar as transações no mercado
de curto prazo.
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, a receita bruta da Câmara
de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE foi de R$ 1.413.432 mil, apresentando um
acréscimo de R$ 808.448 mil, equivalente a uma variação de 134% em relação ao exercício
social anterior. Este aumento se deve, principalmente, aos seguintes fatores:

56

Manual de Participação em
Assembleias Gerais de Acionistas

AGO de 17/04/2019

(i)

Maiores sobras de energia nas distribuidoras COELBA, CELPE e
COSERN, em conjunto com o alto preço do mercado de curto de
prazo, no qual o PLD médio do Nordeste passou de R$
173,56/MWh em 2016 para R$ 335,33/MWh em 2017;

(ii)

As geradoras registraram um aumento na Receita da CCEE de R$
259.592 mil em 2017, principalmente devido à curva de
sazonalização das usinas. A receita do exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2017 totalizou R$ 394.159 mil contra R$
132.381 mil de 2016;

Adição por combinação de negócios, após incorporação da Elektro Holding S.A em 24 de
agosto de 2017, de receita de fornecimento – mercado livre na Distribuidora Elektro
Redes no montante de R$ 115.990 mil.
Valores a receber/compensar da parcela A e outros itens financeiros
Principais Variações Receita Bruta (R$ mil)
Valores a Receber / Compensar da Parcela A e Outros
Itens Financeiros

2017

2016

VAR R$

VAR
%

1.035.668

(361.665)

1.397.333

-386%

A conta de Valores a receber/compensar da parcela A e outros itens financeiros reflete as
variações de custos relacionados à compra de energia e encargos regulatórios,
ocorridas no período entre reajustes tarifários e/ou revisões periódicas, de modo a
permitir maior neutralidade no repasse dessas variações para as tarifas.
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, a receita de Valores a
receber/compensar da parcela A e outros itens financeiros foi de R$ 1.035.668 mil,
apresentando um aumento de R$ 1.397.333 mil, equivalente a uma variação de -386%
em relação ao exercício social anterior, no qual foi de - R$ 361.665 mil. Este aumento se
deve, principalmente, aos seguintes fatores:
(i)

Predominante devolução ao longo do ano de 2017 do saldo
homologado em agosto/2016, de forma contrária ao ano de 2016,
no qual a maior relevância foi o recebimento do saldo homologado
em agosto/2015;

(ii)

Adição por combinação de negócios, após incorporação da Elektro
Holding S.A em 24 de agosto de 2017, de receita de Valores a
receber/compensar da parcela A e outros itens financeiros na
Distribuidora Elektro Redes no montante de R$ 713.692 mil.

Receita de construção da infraestrutura de concessão
Principais Variações Receita Bruta (R$ mil)
Receita de construção da infraestrutura da

2017
2.568.591

2016
2.059.358

VAR R$
509.233

VAR%
25%
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concessão

A receita bruta de construção da infraestrutura de concessão é constituída por
investimentos em infraestrutura, líquidos de recursos de obrigações especiais.
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, a receita bruta de construção
foi de R$ 2.568.591 mil, apresentando um aumento de R$ 509.233 mil, equivalente a uma
variação de 25% em relação ao exercício social anterior, no qual foi R$ 2.059.358 mil. Este
aumento foi ocasionado pelos maiores gastos com investimentos observados nas
Distribuidoras da Companhia.
Deduções da receita operacional
Principais Variações Receita Bruta (R$ mil)
Deduções da receita operacional

2017
(9.040.799)

2016
(7.359.484)

VAR R$
VAR%
(1.681.315) 23%

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, as deduções da receita bruta
totalizaram R$ 9.040.799 mil, apresentando um aumento de R$ 1.681.315 mil, equivalente a
uma variação de 25% em relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2016, no qual foi R$ 7.359.484 mil. Este aumento se deve, principalmente, aos seguintes
fatores:
(i)

Variação decorrente do aumento da base de calculo dos impostos
(ICMS, PIS e COFINS) incidentes sobre o faturamento, provocado,
principalmente, pelo aumento verificado no fornecimento de
energia.;

(ii)

Adição por combinação de negócios, após incorporação da Elektro
Holding S.A em 24 de agosto de 2017, das deduções da receita
bruta na Distribuidora Elektro Redes no montante de R$ 1.247.172
mil.

Custos dos serviços
Custos com energia elétrica
Os custos com energia elétrica são compostos pela energia comprada para revenda e pelos
encargos do uso dos sistemas de transmissão e distribuição. No exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2017, totalizou R$ 11.119.617 mil, apresentando um acréscimo
de R$ 4.421.366 mil, equivalente a um aumento de 66% em relação ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2016, onde foi de R$ 6.698.251 mil. Abaixo,
demonstramos quadro comparativo com a composição dos custos com energia:
Em R$ mil, exceto &s
Custo com energia elétrica
Energia comprada para revenda
Energia adquirida através de leilão no ambiente regulado - ACR
Energia adquirida contrato bilateral
Contratos por cotas de garantia fisica
Energia adquirida no ambiente livre - ACL
Cotas das Usinas Angra I e Angra II

2017
(11.119.617)
(10.247.823)
(3.563.258)
(485.382)
(759.268)
(2.063.195)
(329.508)

2016
(6.698.251)
(5.972.998)
(2.840.533)
(241.452)
(800.394)
(1.083.255)
(257.578)

VAR R$
(4.421.366)
(4.274.825)
(722.725)
(243.930)
41.126
(979.940)
(71.930)

VAR %
66%
72%
25%
101%
-5%
90%
28%
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Energia curto prazo - MRE
Energia curto prazo - PLD
PROINFA
Ressarcimento de energia
Créditos de PIS e COFINS
Encargos de energia de reserva - EER
Custos Variáveis do MCP
Taxa CCEE
Encargos de uso dos sistema de transmissão e distribuição

(16.383)
(874.616)
(273.843)
82.727
1.154.892
(3.119.440)
(549)
(871.794)

(8.501)
52.582
(248.591)
19.006
804.090
(97.568)
(1.270.293)
(511)
(725.253)

AGO de 17/04/2019

(7.882)
(927.198)
(25.252)
63.721
350.802
97.568
(1.849.147)
(38)
(146.541)

93%
-1763%
10%
335%
44%
-100%
146%
20%

As principais variações do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 comparado
com 2016 que ocasionaram esse resultado foram:
(i) Aumento de R$ 1.849.148 mil, equivalente a uma variação desfavorável

de 146% em relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2016, nos Custos Variáveis do Mercado de Curto Prazo – MCP em
função do aumento com os custos variáveis da Coelba, Celpe e Cosern
em R$ 1.546.755 mil em relação a 2016, devido ao aumento do PLD
médio Nordeste, que saiu de R$/MWh 173,57 para R$/MWh 335,33
em 2017. Esse impacto é atribuído à parcela variável de térmicas, que
reflete o custo do acionamento dessas usinas, e ao custo do risco
hidrológico das usinas repactuados; A Elektro Redes contribuiu com o
custo de R$ 302.392 mil;
(ii) Aumento de R$ 722.725 mil no custo com Energia Adquirida através de

Leilão no Ambiente Regulado, devido, principalmente, ao acionamento do
Mecanismo de Compensação de Sobras e Déficits – MCSD, visando
reduzir a sobrecontratação de energia nas Distribuidoras;
(iii) Aumento de R$ 979.940 mil, equivalente a uma variação desfavorável de

90%, na energia adquirida no ambiente livre – ACL, principalmente nas
Comercializadoras do grupo, impactado pelas variações do preço
praticado no ambiente de comercialização livre;
(iv) Aumento de R$ 927.198 mil na Energia de Curto Prazo (PLD), equivalente

a uma variação desfavorável de 1.763%. A categoria Redes contribuiu
com a variação desfavorável no valor de R$ 938.612 mil, exclusivamente
pelas Distribuidoras da Neoenergia, devido às necessidades de comprar
energia para suprir a liquidação financeira deficitária na CCEE em alguns
meses. Compensando parcialmente a variação desfavorável das
Distribuidoras, as categorias Liberalizado e Renováveis contribuíram com
R$ 11.414 mil, destes R$ 9.716 mil são referentes uma economia do custo
devido a venda das geradoras em março de 2017;e
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(v) Aumento de R$ 243.930 mil nos custos de energia adquirida em contrato

bilateral, equivalente a uma variação desfavorável de 101%, devido,
principalmente, ao encerramento dos contratos com as usinas da
controlada Itapebi.
Custos de operação e despesas operacionais
Os custos de operação e despesas operacionais, no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2017, totalizou R$ 4.490.996 mil, apresentando um acréscimo de R$
396.292 mil, equivalente a um aumento de 10% em relação ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2016, onde foi de R$ 4.094.704 mil. Abaixo, demonstramos quadro
comparativo com a composição dos custos de operação e despesas operacionais:
2017

Custos/Despesas
Pessoal
Administradores
Benefícios pós emprego e outros benefícios
Material
Combustível para produção de energia
Serviços de terceiros
Taxa de fiscalização serviço energia elétrica –
TFSEE
Compensação Financeira Recursos Hídricos CFRH
Depreciação e amortização
Arrendamentos e aluguéis
Tributos
Provisão esperada de créditos de liquidação
duvidosa - PECLD
Perdas contas a receber/consumidores
Provisões líquidas - contingências
Multas regulatórias
Alienação/Desativação de bens e direitos
Outros custos e despesas (receitas)
Total custos / despesas

2016

Total

Total

VAR R$

VAR %

(172.821)
(664)
(2.371)
(174.510)

Outras
receitas/despesas
gerais e
administrativas
(285.980)
(30.553)
64.916
(15.056)
(330.601)

(1.070.522)
(30.553)
(8.054)
(105.605)
(431.158)
(1.531.443)

(842.135)
(21.212)
57.310
(80.999)
(424.911)
(1.435.128)

(228.387)
(9.341)
(65.364)
(24.606)
(6.247)
(96.315)

27%
44%
-114%
30%
1%
7%

-

-

-

-

(3.958)

3.958

-100%

-

-

-

-

(5.084)

5.084

-100%

(784.982)
(15.331)
(1.438)

(47)
(1.890)
(539)

(73.474)
(9.834)
(15.653)

(858.503)
(27.055)
(17.630)

(719.127)
(20.240)
(11.532)

(139.376)
(6.815)
(6.098)

19%
34%
53%

(38)

(197.644)

-

(197.682)

(53.411)

(144.271)

270%

12.845
(3.766)
1.332
(180.439)
(3.201.512)

(21.864)
(572.350)

(143.934)
123.035
(717.134)

(131.089)
(3.766)
1.332
(79.268)
(4.490.996)

(182.450)
(125.052)
(1.680)
(225.095)
(4.094.704)

182.450
(6.037)
(3.766)
3.012
145.827
(396.292)

-100%
5%
100%
-179%
-65%
10%

Custos de
operação

Despesas
com
vendas

(611.721)
(72.306)
(88.178)
(431.158)
(1.026.332)

As principais variações do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017
comparado com 2016 que ocasionaram esse resultado foram:
(i) Aumento na linha de Pessoal, Administradores e Benefício pós-emprego e

outros benefícios no valor de R$ 303.092 mil. Com a incorporação da
Elektro Holding pela Neoenergia, em 24 de agosto de 2017, a distribuidora
Elektro Redes participa com R$ 140.364 mil nessa variação. Os outros
efeitos estão relacionados aos seguintes fatores: (a) reajustes negociados
nos acordos coletivos de trabalho (R$ 73 milhões) com reflexo nas
remunerações, encargos e benefícios de 2017, sendo reajustes de +9,15%
para empresas de distribuição e 6,58% para demais empresas aplicados
em suas respectivas datas-bases, (b) provisões de PLR (R$ 41 milhões)
competência 2017 em relação à realização de 2016).
(ii) Redução nas Provisões Líquidas em no valor de R$ 38.180 mil,

principalmente impactadas pelas Distribuidoras (Redes), com uma parcela
de 72,73% da redução total do comparativo anual. A redução de R$ 27.768
mil está relacionada à intensificação das ações de cobrança com foco na
PCLD, como aumento no volume de cortes e crescimento das baixas
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administrativas em 2017 pelas Distribuidoras.
Custos de construção
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, os custos de construção, que
são constituídos por investimentos em infraestrutura líquida de recursos de obrigações
especiais, totalizaram R$ 2.568.591 mil, representando um acréscimo de R$ 509.233 mil,
equivalente a 25% em relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016
que resultou no montante de R$ 2.059.358 mil.
Este aumento foi ocasionado pelos maiores gastos com investimento líquido observado
nas distribuidoras da Companhia, quando comparados com o mesmo período do ano
anterior.
Resultado de participações societárias
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, o resultado de participações
societárias foi negativo em R$ 205.081 mil, representando uma variação desfavorável de
R$ 75.122 mil em relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016,
onde foi negativo em R$ 129.959 mil. Este resultado é dado pela combinação das linhas
de Equivalência Patrimonial e de Amortização de Mais-Valia.
Principais Variações Resultado de participações
societárias
Equivalência Patrimonial
Amortização de mais-valia
Resultado de participações societárias

2017
(92.696)
(112.385)
(205.081)

2016
(20.099)
(109.860)
(129.959)

VAR R$
(72.597)
(2.525)
(75.122)

VAR%
361%
2%
58%

O principal impacto veio da variação negativa do resultado de equivalência patrimonial da
Teles Pires Participações, provocado por uma queda no resultado da investida ocorrida no
período comparativo, em decorrência da sazonalização da compra de energia na Câmara
de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE. O período de sazonalização coincidiu com
o aumento dos preços do PLD, que causou maior custo para a compra da energia
necessária para suprir a menor produção da Companhia Hidrelétrica Teles Pires. O
restante da variação foi decorrente das demais participadas que contribuíram
positivamente ou negativamente em menor grau de relevância.
Lucro Operacional
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, o lucro operacional totalizou
R$ 2.123.785 mil, representando um acréscimo de R$ 266.360 mil, equivalente a 14% em
relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, onde foi de R$
1.857.425 mil.
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Essa variação decorre das despesas com vendas e administrativas, detalhadas nos itens
“custos de operação e despesas operacionais” e “resultado de participações societárias”,
detalhados acima.
Resultado financeiro
RESULTADO FINANCEIRO
LÍQUIDO (em R$ mil)
Renda de aplicações financeiras
Juros, comissões e acréscimo moratório
Encargos de dívida, variações monetárias e cambiais (1)
Variações monetárias e cambiais - Outras
Instrumentos financeiros derivativos (2)
Atualização provisão para contingências / depósitos judiciais (3)
Atualização do ativo / passivo financeiro setorial (4)
Obrigações pós-emprego
Outras receitas (despesas) financeiras líquidas
Total

2017
214.995
124.545
(1.075.077)
(28.389)
(208.441)
(92.282)
17.296
(91.692)
(255.219)
(1.394.264)

2016
Var 2017x2016 Var %
227.064
(12.069)
-5%
96.823
27.722
29%
159.717
(1.234.794) -773%
(28.389) -100%
(1.407.601)
1.199.160 -85%
(63.942)
(28.340)
44%
18.868
(1.572)
-8%
(83.147)
(8.545)
10%
(244.396)
(10.823)
4%
(1.296.614)
(97.650)
8%

(1) Corresponde ao total líquido entre receitas (despesas) de variações
monetárias e cambiais e despesas com encargos de dívidas;
(2) Corresponde ao total líquido entre receitas (despesas) com instrumentos
financeiros derivativos;
(3) Corresponde ao total líquido entre receita com atualização de depósitos
judiciais e despesa com atualização da provisão para contingências;
(4) Corresponde ao total líquido entre receita com atualização do ativo financeiro
setorial e despesa com atualização do passivo financeiro setorial.
O resultado financeiro líquido, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017,
foi negativo em R$ 1.394.264 mil, apresentando um acréscimo de R$ 97.650 mil,
equivalente a um aumento de 8% em relação ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2016, no qual foi de R$ 1.296.614 mil. Abaixo, demonstramos as principais
variações:
(i) Para as linhas de Encargos de dívida, variações monetárias e cambiais e

Instrumentos financeiros derivativos a piora de R$ 33.048 mil no resultado
líquido foi devido aos seguintes fatores:
A queda do CDI e da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) –
principais indexadores da dívida consolidada – resultou em redução
do custo médio da dívida, registrando uma variação favorável de R$
390.467 mil nas despesas financeiras com dívida no ano de 2017 em
comparação ao mesmo período de 2016.
Apresentamos abaixo as taxas no período e as respectivas variações
comparativas dos dois principais indexadores da dívida do Grupo.
ÍNDICE
2017
2016
VAR
CDI
9,93% 14,00% -4,07 p.p.
CDI acumul. 3 meses 1,76% 3,24% -1,48 p.p.
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-0,5 p.p.
-0,05

No ano de 2017 houve um aumento de 31% no volume médio de
dívida nas empresas da Neoenergia em relação ao mesmo período do
ano anterior. O efeito da incorporação da Elektro Holding, incluindo os
parques da Força Eólica que não eram consolidados anteriormente,
acrescentou à dívida consolidada o montante de R$ 3.812.486 em
2017. Esse cenário contribuiu para o aumento das despesas com
dívida representando uma variação desfavorável de R$ 441.376 mil,
comparado ao mesmo período de 2016.
Aumento dos juros incorporados aos investimentos (Juros sobre
Obras em Andamento – JOA) representou em um efeito favorável de
R$ 17.860 mil.
(ii) Para a linha de Receita de Aplicações Financeiras o resultado

negativo comparado a 2016, de R$ 19.356 mil foi devido,
principalmente, a redução de 4,07 pontos percentuais no CDI
acumulado no ano, impactando negativamente a renda de
aplicação financeira em R$ 162.515 mil. Em contrapartida,
aumento de volume das disponibilidades, efeitos relacionados
à incorporação da Elektro Holding, impactando positivamente
em R$ 143.159 mil.
(iii) Para

o resultado da Atualização de provisões para
contingências / depósitos judiciais, cujo impacto foi negativo
em R$ 38.672 mil, comparando-se ao ano de 2016, os
eventos responsáveis foram:
Provisão na Celpe de uma contingência na ordem de R$
10 milhões (principal + juros) ocorrida no terceiro
trimestre de 2017 e não verificada no mesmo período do
ano anterior.
Efeito negativo de R$ 17.382 mil resultante da
incorporação da Elektro Holding e apuração do resultado
financeiro a partir de 24 de agosto de 2017, data da
incorporação.

Lucro antes do imposto de renda e contribuição social
O Lucro antes do imposto de renda e contribuição social, no exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2017, foi de R$ 729.521 mil, apresentando um acréscimo de R$ 168.710
mil, equivalente a um aumento de 30% em relação ao exercício social encerrado em 31 de
63

Manual de Participação em
Assembleias Gerais de Acionistas

AGO de 17/04/2019

dezembro de 2016, no qual foi de R$ 560.811 mil. Esta variação decorre dos fatores
explicados acima, principalmente do resultado financeiro.
Imposto de renda e contribuição social
O Imposto de renda e contribuição social, no exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2017, foi negativo em R$ 277.992 mil, apresentando um acréscimo de R$ 71.484 mil,
equivalente a um aumento de 35% em relação ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2016, no qual foi negativo em R$ 206.508 mil. A variação refere-se
principalmente à incorporação da Elektro Holding no montante de R$ 51.136 mil.
Lucro Líquido
O lucro líquido no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, de R$ 451.529
mil, apresentando um acréscimo de R$ 97.226 mil, equivalente a um aumento de 27% em
relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016.
Lucro líquido
Atribuível à
Acionistas controladores
Acionistas não controladores

2017

2016

406.088
45.441

Var 2017x2016 Var %

302.869
51.434

103.219
(5.993)

34%
-12%

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA2017 x 2016
Comparação das principais contas demonstrativas do fluxo de caixa entre os exercícios
sociais findos em 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2016:
FLUXO DE CAIXA
Caixa líquido oriundo das atividades operacionais
Caixa líquido utilizado em atividades de investimento
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa

2017
694.362
(969.079)
3.750.216
3.475.499

2016
1.104.801
(1.892.792)
1.030.048
242.057

Atividades Operacionais
O caixa líquido oriundo das atividades operacionais foi de R$ 694.532 mil no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2017, resultando em uma variação negativa de R$
410.439 mil quando comparado ao ano anterior. Esta variação foi devida, principalmente,
pelo aumento dos encargos de dívidas e derivativos pagos no montante de R$ 1.311.128 mil
com aumento de R$ 296.775 mil em relação ao ano anterior (R$ 1.014.353).
Atividades de Investimento
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, o caixa líquido utilizado pelas
atividades de investimento totalizou R$ 969.079 mil, apresentando uma variação de R$
923.713 mil quando comparado com o exercício social encerrado em 31 de dezembro de
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2016. Esta redução na utilização de caixa líquido nas atividades de investimento foi devida,
principalmente, pelos seguintes fatores:
(i) Aquisição

de intangível e imobilizado para investimento na
infraestrutura no montante de R$ 3.802.648 mil, um aumento de R$
1.126.735 mil em relação ao ano anterior;
(ii) Recebimento de R$ 519.115 mil pela alienação da participação
societária nas empresas Afluente Geração de Energia Elétrica S.A.,
Bahia PCH I S.A., Goiás Sul S.A., Rio PCH I S.A., EnergyWorks do
Brasil Ltda. e Capuava Energy Ltda. para a Contour Global do Brasil
Participações Ltda.;
(iii) Ingresso de R$ 1.533.272 mil por combinação de negócios, após a
incorporação da Elektro Holding S.A em 24 de agosto de 2017.
Atividades de Financiamento
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, o caixa líquido gerado pelas
atividades de financiamento foi de R$ 3.750.216 mil, apresentando uma variação positiva de
R$ 2.720.168 mil quando comparado com o exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2016. Esta variação foi devida, principalmente, pelos seguintes fatores:
(i) Aumento do capital social da Neoenergia de R$ 1.100.000 mil;
(ii) Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures no montante

de R$ 6.178.454 mil em 31 de dezembro de 2017, apresentado um
aumento de R$ 2.663.786 mil em relação a 31 de dezembro de 2016;
(iii) Amortizações de empréstimos, financiamentos, debêntures e
pagamento de custos de captação no montante de R$ 3.841.327 mil
em 31 de dezembro de 2017, com um aumento de R$ 1.181.357 mil em
relação a 31 de dezembro de 2016.
BALANÇO PATRIMONIAL 2018 x 2017
Comparação das principais contas patrimoniais em 31 de dezembro de 2018 e 31 de
dezembro de 2017
Em R$ mil, exceto %

2018

AV

2017

AV

AH 2018 X
2017

(Reclassificado)

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes e outros
Títulos e valores mobiliários
Instrumentos financeiros derivativos
Impostos e contribuições a recuperar
Despesas pagas antecipadamente
Serviços em curso
Valores a compensar da parcela A e outros itens
financeiros
Concessão do serviço público (ativo financeiro)

3.933.675
5.160.926
21.517
108.921
819.838
98.692
59.859

8,4%
11,1%
0,0%
0,2%
1,8%
0,2%
0,1%

3.856.434
4.922.952
16.701
573.187
572.550
80.299
54.544

9,2%
11,7%
0,0%
1,4%
1,4%
0,2%
0,1%

2,0%
4,8%
28,8%
-81,0%
43,2%
22,9%
9,7%

1.023.290

2,2%

507.804

1,2%

101,5%

-

-

67.449

0,2%

-100%
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Concessão do serviço público (ativo contratual)
Outros ativos circulantes
Total do circulante
Não circulante
Contas a receber de clientes e outros
Títulos e Valores Mobiliários
Instrumentos financeiros derivativos
Impostos e Contribuições a recuperar
Dividendos e juros sobre capital próprio a receber
Impostos e contribuições sociais diferidos
Depósitos Judicias
Despesas pagas antecipadamente
Benefícios pós-emprego e outros benefícios
Valores a compensar da parcela A e outros itens
financeiros
Concessão do serviço público (ativo financeiro)
Concessão do serviço público (ativo contratual)
Outros ativos não circulantes
Investimentos
Investimentos em coligadas e controladas
Outros investimentos
Imobilizado
Intangível
Total do não circulante

51.901
218.847
11.497.466

0,1%
0,5%
24,7%

354.808
11.006.728

0,8%
26,1%

100%
-38,3%
4,5%

343.704
109.804
1.045.220
362.319
12.828
1.031.035
792.014
6.780
31.354

0,7%
0,2%
2,2%
0,8%
0,0%
2,2%
1,7%
0,0%
0,1%

370.793
2.997
403.483
346.926
11.110
1.303.799
731.866
7.140
13.065

0,9%
0,0%
1,0%
0,8%
0,0%
3,1%
1,7%
0,0%
0,0%

-7,3%
3563,8%
159%
4,4%
15,5%
-20,9%
8,2%
-5,0%
140,0%

8.599

0,0%

218.619

0,5%

-96,1%

9.255.797
744.424
111.837
2.418.124
2.416.139
1.985
5.894.392
12.898.781
35.067.012

19,9%
1,6%
0,2%
5,2%
5,2%
0,0%
12,7%
27,7%
75,3%

7.928.268
92.261
2.252.440
2.243.962
8.478
5.602.006
11.854.268
31.139.041

18,8%
0,2%
5,3%
5,3%
0,0%
13,3%
28,1%
73,9%

16,7%
100,0%
21,2%
7,4%
7,7%
-76,6%
5,2%
8,8%
12,6%

Total do ativo

46.564.478

100%

42.145.769

100%

10,5%

Ativo
Caixa e equivalente de caixa e títulos e valores mobiliários – Circulante
Em 31 de dezembro de 2018, o saldo de caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores
mobiliários (circulante e não circulante) totalizou R$ 4.064.996 mil, apresentando um
acréscimo de R$ 188.864 mil, equivalente a 4,9%, em relação ao saldo em 31 de dezembro
de 2017 que totalizou R$ 3.876.132 mil. A composição dos saldos é como segue:
Contas – Em R$ mil
Caixa e equivalentes de caixa
Títulos e valores mobiliários
Total

31 de
dezembro
2018
3.933.675
131.321
4.064.996

31 de
dezembro
2017
3.856.434
19.698
3.876.132

Variação
R$
AH
77.241
2,0%
111.623 566,7%
188.864
4,9%

A variação deve-se, principalmente, a:
(a) Geração de caixa no período findo em 31 de Dezembro de 2018 no
montante de R$ 4.450.067;
(i) Atividades operacionais no montante de R$ 1.328.445 mil,
principalmente pela revisão tarifária periódica a partir do mês de abril
de 2018 e aumento da cobertura tarifária pelo acionamento do
mecanismo de bandeiras tarifárias;
(ii) Atividades de financiamento no montante de R$
3.121.622 mil, como resultado, principalmente, das
seguintes movimentações:
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Integralização de capital pelos seus acionistas no valor de R$
1.039.126 mil;
Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures no
montante de R$ 8.322.844 mil, reduzido por amortizações e
pagamento de custos de captação no montante de R$ 6.168.960
mil;
Ingresso de depósitos em garantia no montante de R$ 182.893
mil;
Ingresso de obrigações vinculadas no montante de R$ 280.098
mil;
Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio no
montante de R$ 534.379 mil.

(b) As principais utilizações de caixa relacionam-se a atividades de
investimento, totalizando R$ 4.313.655 mil, conforme abaixo:
(i) Aumento de capital de R$ 174.071 nas investidas Teles Pires
Participações (R$ 79.586 mil), Norte Energia (R$ 93.800 mil) e
Companhia Hidrelétrica Teles Pires (R$ 685 mil);
(ii) Aquisição de intangível e imobilizado no montante de R$ 3.990.469
mil, principalmente pelos investimentos realizados nas distribuidoras
do Grupo Coelba, Celpe, Cosern e Elektro Redes;
(iii)
Investimentos realizados nos segmentos de transmissão no montante
de R$ 149.115 mil.
Contas a receber de clientes e outros
Em 31 de dezembro de 2018, o saldo de contas a receber totalizou R$ 5.504.630 mil, um
acréscimo de R$ 210.885 mil, equivalente a 4%, em relação a 31 de dezembro de 2017,
quando totalizou R$ 5.293.745 mil. A composição dos saldos é a seguinte:
Contas – Em R$ mil
Circulante
Não circulante
Total

31 de dezembro
2018
5.160.926
343.704
5.504.630

31 de dezembro
2017
4.922.952
370.793
5.293.745

Variação
R$
AH
237.974
4,8%
(27.089)
-7,3%
210.885
4,0%

A variação é decorrente, principalmente, do aumento do saldo de consumidores nos setores
privados, públicos e iluminação pública, principalmente pela revisão tarifária periódica a
partir do mês de abril de 2018 para Cosern e Coelba, e pelo reajuste tarifário anual, a partir
de abril de 2018 para Celpe e agosto de 2018 para Elektro Redes.
Impostos e contribuições a recuperar
Em 31 de dezembro de 2018, o saldo de impostos e contribuições a recuperar totalizou R$
1.182.157 mil, um acréscimo de R$ 262.681 mil, equivalente a 28,6%, em relação a 31 de
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dezembro de 2017, quando totalizou R$ 919.476 mil. A composição dos saldos é a
seguinte:
Classificação – Em
R$ mil
Circulante
Não circulante
Total

31 de dezembro
2018
819.838
362.319
1.182.157

31 de dezembro
2017
572.550
346.926
919.476

Variação
R$
AH
247.288 43,2%
15.393
4,4%
262.681 28,6%

A variação deve-se, principalmente, a:
(i) Aumento de R$ 84.877 mil em função da retenção de imposto de

renda (IR) das declarações de juros sobre capital próprio (JSCP) das
controladas do Grupo;
(ii) Aumento de R$ 135.969 mil referente os valores retidos de imposto de

renda sobre operações de SWAP das distribuidoras do Grupo Coelba,
Celpe e Cosern e Elektro Redes.
Impostos e contribuições sociais diferidos
Em 31 de dezembro de 2018, o saldo de impostos e contribuições sociais diferidos
totalizou R$ 1.031.035 mil, com uma variação negativa de R$ 272.764 mil, equivalente a
uma redução de 20,9%, em relação a 31 de dezembro de 2017, quando totalizou R$
1.303.799 mil. A composição dos saldos é a seguinte:
Classificação – Em R$ mil
Ativo Não Circulante
Total

31 de dezembro 31 de dezembro
2018
2017
1.031.035
1.303.799
1.031.035
1.303.799

Variação
R$
AH
(272.764)
-20,9%
(272.764)
-20,9%

A variação é decorrente, principalmente, pela compensação do prejuízo fiscal/base
negativa no ano de 2018 e pela utilização do benefício fiscal da mais-valia incorporada no
montante de R$ 87.443 mil.
Valores a compensar da parcela A e outros itens financeiros
Em 31 de dezembro de 2018, os valores da parcela A e outros itens financeiros totalizaram
um ativo líquido de R$ 846.668 mil, apresentando um acréscimo de R$ 120.245 mil,
equivalente a uma variação positiva de 16,6% em relação ao saldo em 31 de dezembro
de 2017, quando totalizou R$ 726.423 mil. A composição dos saldos é a seguinte:
Classificação – Em R$
mil
Ativo circulante
Ativo não circulante
Passivo não circulante

31 de dezembro
2018
1.023.290
8.599
(185.221)

31 de dezembro
2017
507.804
218.619
-

Variação
R$$
AH
515.486
101,5%
(210.020)
-96,1%
(185.221)
100,0%
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120.245

16,6%

Referem-se aos ativos e passivos decorrentes das diferenças temporárias entre os custos
homologados (Parcela A e outros componentes financeiros) que são incluídos na tarifa no
início do período tarifário, e aqueles que são efetivamente incorridos ao longo do período de
vigência da tarifa.
Essa diferença constitui um direito a receber sempre que os custos homologados e
incluídos na tarifa são inferiores aos custos efetivamente incorridos, ou uma obrigação
quando os custos homologados e incluídos na tarifa são superiores aos custos efetivamente
incorridos. Esses valores serão efetivamente liquidados por ocasião do próximo período
tarifário ou, em caso de extinção da concessão com a existência de saldos apurados que
não tenham sido recuperados, serão incluídos na base de indenização já prevista quando
da extinção, por qualquer motivo, da concessão.
Em 2018, houve aumento do saldo a receber em R$ 120.245 mil. Esta variação indica uma
diminuição de 16,6% entre a cobertura tarifária e os custos efetivamente incorridos de
Parcela A, principalmente devido ao acionamento do mecanismo de aplicação de Bandeiras
Tarifárias, com finalidade de repassar ao consumidor os custos adicionais de geração
térmica, compra de energia no mercado de curto prazo, encargos de serviços do sistema e
risco hidrológico, bem como a inclusão nas tarifas de 2018 (e consequente recuperação em
caixa) dos efeitos de descasamento tarifários passados.
Concessão do serviço público (ativo financeiro) – Circulante e não circulante
O saldo de Concessão do serviço público em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro
de 2017 (circulante e não circulante) era de R$ 9.255.797 mil e R$ 7.995.717 mil
respectivamente, apresentando um acréscimo de R$ 1.260.080 mil, equivalente a uma
variação positiva de 15,8% em relação ao saldo em 31 de dezembro de 2017 para 31 de
dezembro de 2018. A composição dos saldos é a seguinte:
Classificação – Em R$ mil
Circulante
Não circulante
Total

31 de dezembro
2018

9.255.797
9.255.797

31 de dezembro
2017
67.449
7.928.268
7.995.717

Variação
R$
(67.449)
1.327.529
1.260.080

AH
-100,0%
16,7%
15,8%

A variação deve-se, principalmente, a:
(i) Transferência para o ativo contratual no montante de R$ 448.043 mil,

maiores informações estão detalhados no item Concessão do serviço
público (ativo contratual) – Circulante e não circulante;
(ii) Transferência

do intangível em curso em decorrência do
reconhecimento de novos ativos incorporados do período no montante
de R$ 1.290.450 mil;
(iii) Atualização do ativo financeiro indenizável da concessão com base na

variação de IPCA no montante de R$ 431.822 mil.
69

Manual de Participação em
Assembleias Gerais de Acionistas

AGO de 17/04/2019

Concessão do serviço público (ativo contratual) – Circulante e não circulante
O saldo de Concessão do serviço público (ativo contratual) em 31 de dezembro de 2018
(circulante e não circulante) era de R$ 796.325 mil. A composição dos saldos é a seguinte:
Classificação – Em R$
mil
Circulante
Não circulante
Total

31 de
dezembro
2018
51.901
744.424
796.325

31 de
dezembro
2017

Variação
-

R$
51.901
744.424
796.325

AH
100%
100%
100%

O Grupo adotou o CPC 47/IFRS 15, a partir de 1º de janeiro de 2018, de forma prospectiva.
Como resultado, o Grupo não aplicou os requerimentos exigidos pela norma para o
exercício comparativo apresentado.
Esta norma requer, entre outras considerações, que o direito ao recebimento de
contraprestação em troca de bens e serviços transferidos para um cliente deve ser
classificado como ativo contratual quando esse direito estiver condicionado ao cumprimento
de obrigações de desempenho e não somente a passagem do tempo.
Essa classificação é aplicável para as transmissoras de energia, que mesmo tendo
concluído a obrigação de desempenho relativa à construção de suas infraestruturas de
transmissão, tem seu direito de receber contraprestação atrelado ao cumprimento de duas
outras obrigações de desempenho: manter e operar a infraestrutura de transmissão
construída.
A movimentação dos saldos referentes aos recebíveis das transmissoras está assim
apresentada:
Movimentação
Adoção inicial CPC 47 (transferência do ativo financeiro)
Adoção inicial CPC 47 (impacto PL)
Saldo em 01 de janeiro de 2018 (Ativo Contratual)
Adições
Amortização
Atualização
Saldo em 31 de dezembro de 2018 (Ativo contratual)

Ativo Contratual
448.043
191.280
639.323
149.115
(52.935)
60.823
796.326

Até 31 de dezembro de 2017, a infraestrutura de transmissão era classificada como
ativo financeiro sob o escopo do ICPC 01 / IFRIC 12 e mensurada ao custo
amortizado. Eram contabilizadas receitas de construção e de operação com margem
zero, além da receita de remuneração da infraestrutura de concessão com base na
TIR de cada projeto, juntamente com a variação do IPCA.
Com o CPC 47 / IFRS 15, as contraprestações passam a ser classificadas como um
“Ativo de Contrato”. As receitas relativas à infraestrutura de transmissão passam a
ser mensuradas da seguinte forma:
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(i) Reconhecimento de receita de construção, tendo por base a parcela da RAP
destinada ao investimento do ativo, que considera a margem de construção de
acordo com as projeções iniciais do projeto. Toda a margem de construção é
recebida durante a obra e variações positivas ou negativas do custo de construção
são alocadas imediatamente ao resultado, no momento que incorridas. Para
estimativa referente a Receita de Construção, a Companhia utilizou um modelo que
apura o custo de financiar o cliente (no caso, o poder concedente). A taxa definida
para o valor presente líquido da margem de construção (e de operação) é definida
no momento inicial do projeto e não sofre alterações posteriores, sendo apurada de
acordo com o risco de crédito do cliente e prazo de financiamento.
(ii) Reconhecimento da receita de operação e manutenção decorrente dos custos
incorridos e necessários para cumprir obrigações de performance de operação e
manutenção previstas em contrato de concessão, após o término da fase de
construção.
(iii) Reconhecimento de receita de remuneração sobre o ativo contratual
reconhecido, registra-se também uma receita de remuneração financeira, a partir da
entrada em operação, sob a rubrica Remuneração do ativo contratual, utilizando a
taxa de desconto definida no início de cada projeto.
A infraestrutura recebida ou construída da atividade de transmissão é recuperada
através de dois fluxos de caixa, a saber:
(i) Parte através de valores a receber garantidos pelo poder concedente relativa à
remuneração anual permitida (RAP) durante o prazo da concessão. Os valores da
RAP garantida são determinados pelo Operador Nacional do Setor Elétrico - ONS
conforme contrato e recebidos dos participantes do setor elétrico por ela designados
pelo uso da rede de transmissão disponibilizada.
(ii) Parte como indenização dos bens reversíveis no final do prazo da concessão, a
ser recebida diretamente do Poder Concedente ou para quem ele delegar essa
tarefa.
Outros ativos circulantes e não circulantes
Em 31 de dezembro de 2018, outros ativos circulantes e não circulantes totalizaram R$
330.684 mil, um decréscimo de R$ 116.385 mil, equivalente a uma redução de 26% em
relação a 31 de dezembro de 2017, que era de R$ 447.069 mil. A composição dos saldos é
a seguinte:
Classificação – Em
R$ mil
Circulante
Não circulante
Total

31 de dezembro
2018
218.847
111.837
330.684

31 de dezembro
Variação
2017
R$
AH
354.808
(135.961)
-38,3%
92.261
19.576
21,2%
447.069
(116.385) -26,0%
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Essa variação decorre, principalmente, do valor recebido em 2018 do acionista controlador
referente a impostos relacionados ao contrato de compra de ações da Iberdrola no valor de
R$ 119.725 mil.
Investimentos em coligadas e controladas
O saldo de investimentos em coligadas e controladas em 31 de dezembro de 2018 e 31 de
dezembro de 2017 era de R$ 2.416.139 mil e R$ 2.243.962 mil, respectivamente.
Classificação – Em R$ mil
Investimentos em coligadas e controladas
Total

31 de dezembro
2018
2.416.139
2.416.139

31 de dezembro
2017
2.243.962
2.243.962

Variação
R$
AH
172.177
7,7%
172.177
7,7%

Esta variação decorre, principalmente, dos seguintes fatores:
(i) Aumento de capital de +R$ 174.071 nas investidas Teles Pires
Participações (+R$ 79.586 mil), Norte Energia (+R$ 93.800 mil) e
Companhia Hidrelétrica Teles Pires (+R$ 685 mil);
(ii) Distribuição de dividendos de -R$ 58.214 mil nas investidas Aguas

da Pedra (-R$ 53.413 mil) e Energética Corumbá III (-R$ 4.801 mil);
(iii) Resultado de equivalência patrimonial de +R$ 56.320 nas investidas

Teles Pires Participações (-R$115.513 mil), Aguas da Pedra (+R$
50.510 mil), Norte Energia (+R$ 119.878 mil), Energética Corumbá III
(+R$ 3.278) e Companhia Hidrelétrica Teles Pires (-R$ 1.833 mil).
Imobilizado
O saldo de imobilizado em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017 era de R$
5.894.392 mil e R$ 5.602.006 mil, respectivamente.
Classificação – Em R$ mil
Ativo Não Circulante
Total

31 de dezembro
2018
5.894.392
5.894.392

31 de dezembro
2017
5.602.006
5.602.006

Variação
R$
AH
292.386 5,2%
292.386 5,2%

O aumento de R$ 292.386 mil deve-se principalmente a novos investimentos (+R$ 479.631
mil), baixas (-R$ 7.081 mil), depreciação (-R$ 182.191) do período.
Intangível
Em 31 de dezembro de 2018, o intangível totalizou R$ 12.898.781 mil, um
acréscimo de R$ 1.044.513 mil, equivalente a 8,8% em relação a 31 de dezembro
de 2017, onde era de R$ 11.854.268 mil. A composição dos saldos é a seguinte:
Classificação – Em R$ mil

31 de dezembro
2018

31 de dezembro
2017

Variação
R$
AH
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11.854.268 1.044.513
11.854.268 1.044.513

8,8%
8,8%

Esta variação decorre, principalmente, dos seguintes fatores:
Adições, líquidas das baixas, representando investimentos efetuados
principalmente no segmento de distribuição, no montante de R$
3.357.687 mil;
(ii) Amortização do período no montante de R$ 1.122.717 mil;
(iii) Transferências líquidas no montante de R$ 1.190.457 mil,
principalmente para o ativo financeiro da concessão.
(i)

Passivo

Em R$ mil, exceto %

2018

AV

2017

AH 2018 X
2017

AV

(Reclassificado
)

Passivo
Circulante
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Instrumentos financeiros derivativos
Salários e encargos a pagar
Encargos Setoriais
Impostos e Contribuições a recolher
Dividendos e Juros sobre capital próprio
Provisões
Benefícios pós-emprego e outros benefícios
Concessão do Serviço Público (Uso do Bem Público)
Outros passivos circulantes
Total do circulante
Não circulante
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Instrumentos financeiros derivativos
Encargos setoriais
Impostos e Contribuições a recolher
Impostos e contribuições sociais diferidos
Provisões
Benefícios pós-emprego e outros benefícios
Valores a repassar da parcela A e outros itens
financeiros
Concessão do Serviço Público (Uso do Bem Público)
Outros passivos não circulantes
Total do não circulante
Patrimônio líquido
Capital Social
Reservas de Capital
Reservas de Lucro
Outros resultados abrangentes
Proposta de Distribuição de dividendos adicional
Reserva de transação de capital com os sócios
Atribuível a participação dos acionistas não
controladores
Total do patrimônio líquido
Total do passivo e do patrimônio líquido

2.646.752
1.933.847
892.201
23.277
269.609
293.997
826.468
342.499
151.377
61.833
4.178
584.250
8.030.288

5,7%
4,2%
1,9%
0,0%
0,6%
0,6%
1,8%
0,7%
0,3%
0,1%
0,0%
1,3%
17,2%

3.221.085
5.138.572
987.183
31.657
294.378
456.290
876.278
110.821
148.306
62.982
3.976
607.475
11.939.003

7,6%
12,2%
2,3%
0,1%
0,7%
1,1%
2,1%
0,3%
0,4%
0,1%
0,0%
1,4%
28,3%

-17,8%
-62,4%
-9,6%
-26,5%
-8,4%
-35,6%
-5,7%
209,1%
2,1%
-1,8%
5,1%
-3,8%
-32,7%

113.711
10.371.871
7.858.173
4.906
159.120
6.403
116.544
865.626
879.759

0,2%
22,3%
16,9%
0,0%
0,3%
0,0%
0,3%
1,9%
1,9%

100.484
8.100.590
4.087.893
16.520
162.558
5.408
136.510
774.276
913.521

0,2%
19,2%
9,7%
0,0%
0,4%
0,0%
0,3%
1,8%
2,2%

13,2%
28,0%
92,2%
-70,3%
-2,1%
18,4%
-14,6%
11,8%
-3,7%

185.221

0,4%

-

-

100%

51.267
344.794
20.957.395

0,1%
0,7%
45,0%

49.835
250.817
14.598.412

0,1%
0,6%
34,6%

2,9%
37,5%
43,6%

12.919.982
93.276
6.006.961
(172.375)
(1.594.067)

27,7%
0,2%
12,9%
-0,4%
-3,4%

11.919.982
100.711
4.956.463
(212.579)
200.556
(1.586.080)

28,3%
0,2%
11,8%
-0,5%
0,5%
-3,8%

8,4%
-7,4%
21,2%
-18,9%
-100%
0,5%

323.018

0,7%

229.301

0,5%

40,9%

17.576.795
46.564.478

37,7%
100,0%

15.608.354
42.145.769

37,0%
100%

12,6%
10,5%

Fornecedores
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O saldo de fornecedores (circulante e não circulante) em 31 de dezembro de 2018 e
31 de dezembro de 2017 era de R$ 2.760.463 mil e R$ 3.321.569 mil. A redução de
R$ 561.106 mil refere-se principalmente a redução no saldo a pagar de energia
elétrica..
A composição dos saldos é a seguinte:
31 de dezembro
2018
2.646.752
113.711
2.760.463

Classificação – Em R$ mil
Passivo Circulante
Passivo Não Circulante
Total

31 de dezembro
2017
3.221.085
100.484
3.321.569

Variação
R$
AH
(574.333)
-17,8%
13.227
13,2%
(561.106)
-16,9%

Empréstimos, financiamentos e encargos, debêntures e instrumentos financeiros
derivativos, líquidos
O endividamento bruto em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017 era
de R$ 19.930.134 mil e R$ 17.385.745 mil respectivamente.
A composição dos saldos é a seguinte:
31 de dezembro
2018

Classificação – Em R$ mil
Passivo
Empréstimos, financiamentos e encargos - Circulante
Debêntures – Circulante
Instrumentos Financeiros Derivativos - Circulante
Empréstimos e Financiamentos – Não Circulante
Debêntures – Não Circulante
Instrumentos Financeiros Derivativos – Não Circulante
Ativo
Instrumentos Financeiros Derivativos – Circulante
Instrumentos Financeiros Derivativos – Não Circulante
Total

31 de dezembro
2017

Variação
R$

AH

1.933.847
892.201
23.277
10.371.871
7.858.173
4.906

5.138.572
987.183
31.657
8.100.590
4.087.893
16.520

(3.204.725)
(94.982)
(8.380)
2.271.281
3.770.280
(11.614)

-62,4%
-9,6%
-26,5%
28,0%
92,2%
-70,3%

(108.921)
(1.045.220)
19.930.134

(573.187)
(403.483)
17.385.745

464.266
(641.737)
2.544.389

-81,0%
159,0%
14,6%

O incremento da dívida deve-se a (i) ingressos de R$ 8.492.991 mil (ii) e amortizações
totais de principal de R$ 6.115.618 mil. A parcela da dívida de longo prazo em 2018 era de
86% do montante total em aberto.
Dividendos e juros sobre o capital próprio
O saldo de dividendos e juros sobre o capital próprio em 31 de dezembro de 2018 e
31 de dezembro de 2017 era de R$ 342.499 mil e R$ 110.821 mil, respectivamente.
Classificação – Em
R$ mil
Passivo Circulante
Total

31 de
dezembro
2018
342.499
342.499

31 de
dezembro
2017
110.821
110.821

Variação
R$
231.678
231.678

AH
209,1%
209,1%

Esta variação decorre, principalmente, dos seguintes fatores:
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Dividendos e juros sobre capital próprios deliberados no período no
montante de +R$ 788.918 mil;
(ii)
Deduzidos de imposto de renda retido na fonte (IRRF) no montante de -R$
48.415 mil;
(iii)
Deduzidos de dividendos e juros sobre capital próprio pagos no exercício no
montante de -R$ 510.459.
(i)

Provisões
O saldo de provisões em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017
(circulante e não circulante) era de R$ 1.017.003 mil e R$ 922.582 mil,
respectivamente.
A composição dos saldos é a seguinte:
Classificação – Em R$
mil
Passivo Circulante
Passivo Não Circulante
Total

31 de
dezembro
2018
151.377
865.626
1.017.003

31 de
dezembro
2017
148.306
774.276
922.582

Variação
R$
3.071
91.350
94.421

AH
2,1%
11,8%
10,2%

O aumento de R$ 94.421 mil refere-se, principalmente, a novas constituições de
provisões de R$ 326.284 mil, baixas, pagamentos e reversões -R$ 373.237 mil e
atualizações dos processos regulares no período R$ 141.374 mil.
Benefícios pós-emprego e outros benefícios
O saldo de obrigações e benefícios de aposentadoria reconhecidos no ativo e passivo
em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017 era de R$ 910.238 mil e R$
963.438 mil, respectivamente. A redução de R$ 53.200 mil foi ocasionada
principalmente pelo efeito da redução do plano BD - Benefícios de previdência.
Classificação – Em R$ mil
Ativo Não Circulante
Passivo circulante
Passivo Não circulante
Total

31 de dezembro
2018
31.354
61.833
879.759
910.238

31 de dezembro
2017
13.065
62.982
913.521
963.438

Variação
R$
AH
18.289
140,0%
(1.149)
-1,8%
(33.762)
-3,7%
53.200
-6%

Impostos a Recolher
O saldo de impostos a recolher em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de
2017 era de R$ 832.871 mil e R$ 881.686 mil, respectivamente.
A composição do saldo é a seguinte:
Classificação – Em R$
mil
Passivo Circulante
Passivo Não Circulante

31 de dezembro
2018
826.468
6.403

31 de dezembro
2017
876.278
5.408

Variação
R$
AH
(49.810)
-5,7%
995
18,4%
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(48.815)

-5,5%

A redução de R$ 48.815 mil refere-se, principalmente, a (i) redução de ICMS sobre venda
de energia elétrica no montante de R$83.329 mil; parcialmente compensados por (ii)
aumento no Pis e Cofins a recolher, no montante de R$ 36.318 mil.
Encargos Setoriais
O saldo de encargos setoriais em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017 era
de R$ 453.117 mil e R$ 618.848 mil, respectivamente, representando uma redução de R$
165.731 mil, equivalente a 26,8%. Tal variação refere-se a redução de encargos CCRBT
(valor de repasse referente aos recursos provenientes da aplicação das bandeiras tarifárias
que serão revertidos à conta centralizadora) e redução de Conta de Desenvolvimento
Energético – CDE.
Classificação – Em R$
mil
Passivo Circulante
Passivo Não Circulante
Total

31 de dezembro
2018
293.997
159.120
453.117

31 de dezembro
2017
456.290
162.558
618.848

Variação
R$
AH
(162.293)
-35,6%
(3.438)
-2,1%
(165.731)
-26,8%

Outros passivos circulantes e não circulantes
O saldo de outros passivos circulantes e não circulantes em 31 de dezembro de 2018 e em
31 de dezembro de 2017 era de R$ 929.044 mil e R$ 858.292 mil respectivamente. O
aumento de R$ 70.752 mil refere-se principalmente a Caução em garantia constituído em
espécie para assegurar o cumprimento dos contratos, tanto no que diz respeito a suas
cláusulas operacionais, como na obrigatoriedade do pagamento dos encargos dos
empregados das empresas fornecedoras de serviços.
Classificação – Em R$ mil
Passivo Circulante
Passivo Não Circulante
Total

31 de dezembro
2018
584.250
344.794
929.044

31 de dezembro
2017
607.475
250.817
858.292

Variação
R$
AH
(23.225)
-3,8%
93.977
37,5%
70.752
8,2%

Patrimônio líquido
Capital Social
O saldo de Capital Social em 31 de dezembro de 2018 e em 31 de dezembro de 2017 era
de R$ 12.919.982 mil e R$ 11.919.982 mil respectivamente. A variação de R$ 1.000.000 mil
deve-se ao aumento do capital social da Companhia em 26 de março de 2018,
integralizados da seguinte forma: i) R$ 524.450 mediante a capitalização pela acionista
Iberdrola Energia S.A, ii) R$ 382.099 mil mediante a capitalização pela acionista Caixa de
Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI e R$ 93.451 mediante a
capitalização pela acionista BB Banco de Investimento S.A.
Reserva de transação de capital com sócios
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O saldo de Reserva de transação de capital com sócios em 31 de dezembro de 2018 e em
31 de dezembro de 2017 era de -R$ 1.594.067 mil e -R$ 1.586.080 milhões
respectivamente. A variação de -R$ 7.987 refere-se aumentos no capital social da Coelba,
uma vez que alguns acionistas não controladores não realizaram a subscrição de suas
ações, acarretando em alterações no percentual de participação da Neoenergia na
controlada. Conforme menciona o ICPC 09, as alterações de mudança na participação
relativa da Controladora sobre uma controlada, que não resultem na perda de controle,
devem ser contabilizadas como transações com sócios.
Outros resultados abrangentes
O saldo de outros resultados abrangentes em 31 de dezembro de 2018 e em 31 de
dezembro de 2017 era de -R$ 172.375 mil e -R$ 212.579 mil respectivamente. A variação
de R$ 40.204 mil deve-se a atualização dos planos de previdência, incluindo
reconhecimento dos ajustes decorrentes da mudança no conceito de retornos esperados
sobre ativos e passivos atuariais de benefício pós-emprego e participação sobre hedge de
fluxo de caixa das investidas.
Comparação das principais contas patrimoniais em 31 de dezembro 2017 e 31 de dezembro
de 2016
Em R$ mil, exceto %

AV

2016

AV

AH
2017 X
2016

3.856.434
4.922.952
16.701
573.187
572.550
80.299
54.544

9,2%
11,7%
0,0%
1,4%
1,4%
0,2%
0,1%

380.935
2.736.361
1.012.660
322.352
503.640
27.160
43.567
17.632
41.003

1,4%
9,8%
3,6%
1,2%
1,8%
0,1%
0,2%
0,1%
0,1%

912,4%
79,9%
-98,4%
77,8%
13,7%
-100%
84,3%
-100%
33,0%

507.804
67.449
354.808
11.006.728

1,2%
0,2%
0,8%
26,1%

62.104
62.106
95.659
981.705
6.286.884

0,2%
0,2%
0,3%
3,5%
22,5%

717,7%
8,6%
270,9%
-100%
75,1%

370.793
2.997
403.483
346.926
11.110
1.303.799
731.866
7.140
13.065

0,9%
0,0%
1,0%
0,8%
0,0%
3,1%
1,7%
0,0%
0,0%

293.424
68.529
516.374
210.490
18.020
754.293
574.983
7.499
28.683

1,0%
0,2%
1,8%
0,8%
0,1%
2,7%
2,1%
0,0%
0,1%

26,4%
-95,6%
-21,9%
64,8%
-38,3%
72,9%
27,3%
-4,8%
-54,5%

218.619
7.928.268
92.261
2.252.440
2.243.962

0,5%
18,8%
0,2%
5,3%
5,3%

25.517
5.234.443
34.321
2.498.060
2.489.419

0,1%
18,7%
0,1%
8,9%
8,9%

756,8%
51,5%
168,8%
-9,8%
-9,9%

2017
(Reclassificado)

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes e outros
Títulos e valores mobiliários
Instrumentos financeiros derivativos
Impostos e contribuições a recuperar
Estoques
Despesas pagas antecipadamente
Benefícios pós-emprego e outros benefícios
Serviços em curso
Valores a compensar da parcela A e outros itens
financeiros
Concessão do serviço público (ativo financeiro)
Outros ativos circulantes
Ativos classificados como mantidos para venda
Total do circulante
Não circulante
Contas a receber de clientes e outros
Títulos e Valores Mobiliários
Instrumentos financeiros derivativos
Impostos e Contribuições a recuperar
Dividendos e juros sobre capital próprio a receber
Impostos e contribuições sociais diferidos
Depósitos Judicias
Despesas pagas antecipadamente
Benefícios pós-emprego e outros benefícios
Valores a compensar da parcela A e outros itens
financeiros
Concessão do serviço público (ativo financeiro)
Outros ativos não circulantes
Investimentos
Investimentos em coligadas e controladas
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0,0%
8.641
0,0%
13,3% 3.413.534 12,2%
28,1% 8.002.350 28,6%
73,9% 21.680.520 77,5%
100,0% 27.967.404 100,0%

-1,9%
61,4%
48,1%
43,6%
50,7%

Caixa e equivalente de caixa e títulos e valores mobiliários
Em 31 de dezembro de 2017, o saldo de caixa e equivalentes de caixa e
títulos e valores mobiliários (circulante e não circulante) totalizou R$ 3.876.132
mil, apresentando um acréscimo de R$ 2.482.537 mil, equivalente a 178%, em
relação ao saldo em 31 de dezembro de 2016 que totalizou R$ 1.393.595 mil.
A composição dos saldos é como segue:
Contas – Em R$ mil
Caixa e equivalentes de caixa
Títulos e valores mobiliários
Total

31 de dezembro
2017
3.856.434
19.698
3.876.132

31 de dezembro
2016
380.935
1.081.189
1.462.124

Variação
R$
3.475.499
(1.061.491)
2.414.008

AH
912,4%
-98,2%
165,1%

A variação deve-se, principalmente, a:
(a) Geração de caixa no período findo em 31 de Dezembro de 2017 no

montante de R$ 6.496.965 mil;
(i) Recebimento de R$ 519.115 mil pela alienação da participação

societária nas empresas Afluente Geração de Energia Elétrica S.A.,
Bahia PCH I S.A., Goiás Sul S.A., Rio PCH I S.A., EnergyWorks do
Brasil Ltda. e Capuava Energy Ltda. para a Contour Global do
Brasil Participações Ltda.;
(ii) Atividades operacionais no montante de R$ 694.362 mil,
principalmente pela revisão tarifária periódica das distribuidoras então
controladas (Coelba, Celpe e Cosern), a partir do mês de abril de
2017 e aumento da cobertura tarifária pelo acionamento do
mecanismo de bandeiras tarifárias;
(iii) Atividades de financiamento no montante de R$ 3.750.216 mil, como
resultado, principalmente, das seguintes movimentações:






Integralização de capital pelos seus acionistas no valor de R$
1.100.000 mil;
Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures no
montante de R$6.178.414 mil, reduzido por amortizações e
pagamento de custos de captação no montante de R$ 3.841.327
mil;
Ingresso de obrigações especiais no montante de R$ 399.927 mil;
Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio no
montante de R$ 21.090 mil.

(iv) Caixa e equivalentes de caixa no montante de R$ 1.533.272 mil pela

incorporação da Elektro Holding S.A em 24 de agosto de 2017;
(b) As principais utilizações de caixa totalizaram R$ 4.036.011 mil, conforme

abaixo:
(i) Aumento de capital de R$ 233.363 mil nas investidas Teles Pires

78

Manual de Participação em
Assembleias Gerais de Acionistas

(ii)

AGO de 17/04/2019

Participações (R$ 80.172 mil), Força Eólica do Brasil (R$ 41.303
mil), Norte Energia (R$ 111.487 mil) e Companhia Hidrelétrica Teles
Pires (R$ 401 mil);
Aquisição de intangível e imobilizado, como atividade de investimento,

no montante de R$ 3.802.647 mil.
Contas a receber de clientes e outros
Em 31 de dezembro de 2017, o saldo de contas a receber totalizou R$ 5.293.745 mil, um
acréscimo de R$ 2.263.960 mil, equivalente a 74,7%, em relação a 31 de dezembro de
2016, onde totalizou R$ 3.029.785 mil. A composição dos saldos é a seguinte:
Classificação – Em R$ mil
Circulante
Não circulante
Total

31 de dezembro
2017
4.922.952
370.793
5.293.745

31 de dezembro
2016
2.736.361
293.424
3.029.785

Variação
R$
AH
2.186.591
79,9%
77.369
26,4%
2.263.960
74,7%

A variação é decorrente, principalmente, dos seguintes fatores:
(i)

Aumento de R$ 1.508.229 mil nos saldos de contas a receber
contabilizados em controladas, após a incorporação da Elektro Holding
S.A em 24 de agosto de 2017;

(ii)

Aumento de R$ 276.996 mil no saldo a receber por
comercialização de energia na Câmara de Comercialização de
Energia Elétrica – CCEE, explicados, principalmente, pela revisão
tarifária periódica a partir de abril de 2017 nas distribuidoras então
controladas (Coelba, Celpe e Cosern) e pela curva de sazonalização
das usinas, no caso das geradoras.

Impostos e contribuições a recuperar
Em 31 de dezembro de 2017, o saldo de impostos e contribuições a recuperar totalizou
R$ 919.476 mil, um acréscimo de R$ 205.346 mil, equivalente a 28,8%, em relação a 31
de dezembro de 2016, quando totalizou R$ 714.130 mil. A composição dos saldos é a
seguinte:
Classificação – Em R$ mil
Circulante
Não circulante
Total

31 de dezembro
2017
572.550
346.926
919.476

31 de dezembro
2016
503.640
210.490
714.130

R$
68.910
136.436
205.346

Variação
AH
13,7%
64,8%
28,8%

A variação é decorrente, principalmente, da consolidação de saldos de impostos e
contribuições a recuperar de controladas, no montante de R$ 158.454 mil, após a
incorporação da Elektro Holding S.A em 24 de agosto de 2017.
Valores a compensar (repassar) da parcela A e outros itens financeiros
Em 31 de dezembro de 2017, os valores da parcela A e outros itens financeiros totalizaram
um ativo líquido de R$ 726.423 mil, apresentando um acréscimo de R$ 490.476 mil,
equivalente a uma variação positiva de 207,9% em relação ao saldo em 31 de dezembro
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de 2016, quando totalizaram um passivo líquido de R$ 235.947 mil. A composição dos
saldos é a seguinte:
Classificação – Em R$ mil
Ativo circulante
Ativo não circulante
Passivo circulante
Passivo não circulante
Total

31 de dezembro
2017
507.804
218.619
726.423

31 de dezembro
2016
62.104
25.517
(90.652)
(57.674)
(60.705)

Variação
R$
AH
445.700
717,7%
193.102
756,8%
90.652
-100,0%
57.674
-100,0%
787.128
1.296,6%

Referem-se aos ativos e passivos decorrentes das diferenças temporárias entre os custos
homologados (Parcela A e outros componentes financeiros) que são incluídos na tarifa no
início do período tarifário, e aqueles que são efetivamente incorridos ao longo do período de
vigência da tarifa.
Essa diferença constitui um direito a receber sempre que os custos homologados e
incluídos na tarifa são inferiores aos custos efetivamente incorridos, ou uma obrigação
quando os custos homologados e incluídos na tarifa são superiores aos custos efetivamente
incorridos. Esses valores serão efetivamente liquidados por ocasião do próximo período
tarifário ou, em caso de extinção da concessão com a existência de saldos apurados que
não tenham sido recuperados, serão incluídos na base de indenização já prevista quando
da extinção, por qualquer motivo, da concessão.
Em 2017 houve aumento do saldo a receber em R$ 787.128 mil, passando de um saldo a
devolver para receber. Esta variação está relacionada ao aumento da cobertura tarifária em
relação aos custos de Parcela A realizados, principalmente devido ao acionamento do
mecanismo de aplicação de Bandeiras Tarifárias, com finalidade de repassar ao consumidor
os custos adicionais de geração térmica, compra de energia no mercado de curto prazo,
encargos de serviços do sistema e risco hidrológico.
Concessão do serviço público (ativo financeiro) – Circulante e não circulante
O saldo de Concessão do serviço público em 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro
de 2016 (circulante e não circulante) era de R$ 7.995.717 mil e R$ 5.296.549 mil
respectivamente. O acréscimo de R$ 2.699.168 mil em 2017 deve-se a incorporação da
Elektro Holding (R$ 1.221.301 mil), o reconhecimento de novos ativos (investimentos) no
exercício (R$ 1.163.304 mil) e atualização a valor justos dos ativos de concessão (R$
348.165 mil).
Classificação – Em R$
mil
Circulante
Não circulante
Total

31 de dezembro
2017
67.449
7.928.268
7.995.717

31 de dezembro
2016
62.106
5.234.443
5.296.549

R$
5.343
2.693.825
2.699.168

Variação
AH
8,6%
51,5%
51,0%

Outros ativos circulantes e não circulantes
Em 31 de dezembro de 2017, outros ativos circulantes e não circulantes totalizaram R$
447.069 mil, um acréscimo de R$ 317.089 mil, equivalente a 244,0% em relação a 31 de
dezembro de 2016, que era de R$ 129.980 mil. A composição dos saldos é a seguinte:
Classificação – Em
R$ mil
Circulante
Não circulante

31 de dezembro
2017
354.808
92.261

31 de dezembro
2016
95.659
34.321

R$
259.149
57.940

Variação
AH
270,9%
168,8%
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317.089

244,0%

Essa variação decorre, principalmente, da adição por combinação de negócios, após a
incorporação da Elektro Holding S.A em 24 de agosto de 2017, de outros créditos a receber
no montante de R$
160.356 mil, sendo R$ 101.062 na Elektro Redes, referentes a diversos créditos a receber,
relativos, principalmente: (a) garantia financeira para participação em leilão de energia; (b)
valor a receber por aluguel de espaço em postes; (c) encargos PROINFA; e (d) tarifa de uso
do sistema de distribuição -TUSD.
Adicionalmente houve o registro do valor a receber de acionista controlador referente a
impostos relacionados ao contrato de compra de ações da Iberdrola no valor de R$ 119.725
mil.
Ativos classificados como mantidos para venda e passivos diretamente associados a
ativos mantidos para venda
Em 31 de dezembro de 2017, os ativos classificados como mantidos para venda e os
passivos diretamente associados a ativos mantidos para venda apresentaram uma
variação negativa de R$ 981.705 mil e R$ 333.649 mil, respectivamente, em relação a 31
de dezembro de 2016. A composição dos saldos é a seguinte:
Classificação – Em R$
mil
Ativo Circulante
Passivo circulante
Total

31 de dezembro
2017
-

31 de dezembro
2016
981.705
(333.649)
648.056

Variação
R$
AH
(981.705)
-100,0%
333.649
-100,0%
(648.056)
-100,0%

Esses saldos correspondiam aos ativos e passivos das sociedades Afluente Geração
de Energia Elétrica S.A., Bahia PCH I S.A., Goiás Sul S.A., Rio PCH I S.A., EnergyWorks
do Brasil Ltda. e Capuava Energy Ltda, que, conforme fato relevante divulgado em 28 de
novembro de 2016, faziam parte de um plano de venda da totalidade das respectivas
participações societárias, tendo como compradora a Contour Global do Brasil Participações
Ltda.
A variação apresentada nos saldos é decorrente da conclusão da operação de venda,
ocorrida em 17 de março de 2017 após aprovações regulatórias e institucionais, além do
cumprimento de todas as condições precedentes estabelecidas para a negociação.
Imobilizado
O saldo de imobilizado em 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2016 era de R$
5.602.006 mil e R$ 3.413.534 mil, respectivamente.
Classificação – Em R$ mil
Ativo Não Circulante
Total

31 de dezembro
2017
5.602.006
5.602.006

31 de dezembro
2017
3.413.534
3.413.534

Variação
R$
AH
2.188.472
64,1%
2.188.472
64,1%

O aumento de R$ 2.188.472 mil deve-se principalmente pela incorporação da Elektro
Holding (R$ 1.470.123 mil), novos investimentos (R$ 851.823 mil), baixas (R$ 5.697 mil) e
depreciação (R$ 127.471 mil) do período.
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Intangível
Em 31 de setembro de 2017, o intangível totalizou R$ 11.854.268 mil, um acréscimo de R$
3.851.918mil, equivalente a 48,1% em relação a 31 de dezembro de 2016, quando era de
R$ 8.002.350 mil.
Classificação – Em R$ mil
Ativo Não Circulante
Total

31 de dezembro
2017
11.854.268
11.854.268

31 de dezembro
2016
8.002.350
8.002.350

Variação
R$
AH
3.851.918 48,1%
3.851.918 48,1%

Esta variação decorre, principalmente, dos seguintes fatores:
(i)
Adições por combinação de negócios, após a incorporação da Elektro
Holding S.A em 24 de agosto de 2017, no montante de R$ 3.072.810
mil;
(ii)
Adições, líquidas das baixas, representando investimentos efetuados
principalmente no segmento de distribuição, no montante de R$
2.615.468 mil;
(iii) Amortização do período no montante de R$ 780.556 mil;
(iv) Transferências líquidas no montante de R$ 1.055.804 mil,
principalmente para o ativo financeiro da concessão
Passivo
Em R$ mil, exceto %

AV

2016

AV

AH 2017
X 2016

3.221.085
5.138.572
987.183
31.657
294.378
456.290
876.278
110.821
148.306
62.982

12%
19%
4%
0%
1%
2%
3%
0%
1%
0%

1.846.704
3.441.530
390.975
170.556
132.965
193.380
592.630
403.884
139.655
53.382

10%
18%
2%
1%
1%
1%
3%
2%
1%
0%

174%
149%
252%
19%
221%
236%
148%
27%
106%
118%

3.976
607.475

0%
0%
2%

90.652
4.018
472.670

0%
0%
3%

0%
99%
129%

11.939.003

0%
28%

333.649
8.266.650

2%
30%

0%
144%

100.484
8.100.590
4.087.893
16.520
162.558
5.408
136.510
774.276
913.521

0%
31%
15%
0%
1%
0%
1%
3%
3%

79.107
6.132.265
1.996.151
54.256
61.908
5.947
13.955
414.442
762.075

0%
33%
11%
0%
0%
0%
0%
2%
4%

127%
132%
205%
30%
263%
91%
978%
187%
120%

49.835
250.817

0%
0%
1%

57.674
50.322
852.887

0%
0%
5%

0%
99%
29%

2017
(Reclassificado)

Passivo
Circulante
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Instrumentos financeiros derivativos
Salários e encargos a pagar
Encargos Setoriais
Impostos e Contribuições a recolher
Dividendos e Juros sobre capital próprio
Provisões
Benefícios pós-emprego e outros benefícios
Valores a compensar da parcela A e outros itens
financeiros
Concessão do Serviço Público (Uso do Bem Público)
Outros passivos circulantes
Passivos diretamente associados a ativos mantidos
para venda
Total do circulante
Não circulante
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Instrumentos financeiros derivativos
Encargos setoriais
Impostos e Contribuições a recolher
Impostos e contribuições sociais diferidos
Provisões
Benefícios pós-emprego e outros benefícios
Valores a compensar da parcela A e outros itens
financeiros
Concessão do Serviço Público (Uso do Bem Público)
Outros passivos não circulantes
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Total do não circulante
Patrimônio líquido
Capital Social
Reservas de Capital
Reservas de Lucro
Outros resultados abrangentes
Proposta de Distribuição de dividendos adicional
Reserva de transação de capital com os sócios
Atribuível a participação dos acionistas não controladores
Total do patrimônio líquido
Total do passivo e do patrimônio líquido

14.598.412
11.919.982
100.711
4.956.463
(212.579)
200.556
(1.586.080)
229.301
15.608.354
42.145.769

AGO de 17/04/2019

35% 10.480.989
76%
1%
32%
-1%
1%
-10%
1%
37%
100%

4.739.025
2.288
4.850.375
(111.276)
216.376
(990.972)
513.949
9.219.765
27.967.404

37%

139%

51%
0%
53%
-1%
2%
-11%
6%
33%
100%

252%
4402%
102%
191%
93%
160%
45%
169%
151%

Fornecedores
O saldo de fornecedores (circulante e não circulante) em 31 de dezembro de 2017 e
31 de dezembro de 2016 era de R$ 3.321.569 mil e R$ 1.925.811 mil. O aumento de
R$ 1.395.758 mil refere-se principalmente a incorporação da Elektro Holding (R$
390.008 milhões) e energia comprada.
A composição dos saldos é a seguinte:
Classificação – Em R$ mil
Passivo Circulante
Passivo Não Circulante
Total

31 de dezembro
2017
3.221.085
100.484
3.321.569

31 de dezembro
2016
1.846.704
79.107
1.925.811

Variação
R$
AH
1.374.381
74,4%
21.377
27,0%
1.395.758
72,5%

Empréstimos, financiamentos e encargos, debêntures e instrumentos financeiros
derivativos, líquidos
O endividamento bruto em 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2016 era
de R$ 17.385.745 mil e R$ 11.347.007 mil respectivamente.
A composição dos saldos é a seguinte:
Classificação – Em R$ mil
Passivo
Empréstimos, financiamentos e encargos - circulante
Debêntures – circulante
Instrumentos financeiros derivativos - circulante
Empréstimos e financiamentos – não circulante
Debêntures – não circulante
Instrumentos financeiros derivativos – não circulante
Ativo
Instrumentos financeiros derivativos – circulante
Instrumentos financeiros derivativos – não circulante
Total

31 de dezembro 31 de dezembro
2017
2016

Variação
R$
AH

5.138.572
987.183
31.657
8.100.590
4.087.893
16.520

3.441.530
390.975
170.556
6.132.265
1.996.151
54.256

1.697.042
596.208
(138.899)
1.968.325
2.091.742
(37.736)

49,3%
152,5%
-81,4%
32,1%
104,8%
-69,6%

(573.187)
(403.483)
17.385.745

(322.352)
(516.374)
11.347.007

(250.835) 77,8%
112.891 -21,9%
6.038.738 53,2%

Dividendos e juros sobre o capital próprio
O saldo de dividendos e juros sobre o capital próprio em 31 de dezembro de 2017 e
31 de dezembro de 2016 era de R$ 110.821 mil e R$ 403.884 mil, respectivamente. A
diminuição de R$ 293.063 mil refere-se principalmente aos dividendos declarados e
pagos no período pela Neoenergia e -R$ 600.000 mil referente a dividendos
capitalizados pelos acionistas em dezembro de 2017.
Provisões
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O saldo de provisões em 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2016
(circulante e não circulante) era de R$ 922.582 mil e R$ 554.097 mil,
respectivamente. O aumento de R$ 368.485 mil refere-se, principalmente, a
incorporação da Elektro Holding no valor de R$ 266.170 mil, acrescidas das
constituições (R$ 299.789 mil), baixas, pagamentos e reversões (-R$ 301.148 mil) e
atualizações dos processos regulares no período (+R$ 103.674 mil).
A composição dos saldos é a seguinte:
Classificação – Em R$
mil
Passivo Circulante
Passivo Não Circulante
Total

31 de dezembro
2017
148.306
774.276
922.582

31 de dezembro
2016
139.655
414.442
554.097

Variação
R$
AH
8.651
6,2%
359.834
86,8%
368.485
66,5%

Benefício pós-emprego e outros benefícios
O saldo de obrigações e benefícios de aposentadoria reconhecidos no ativo e passivo
em 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2016 era de R$ 963.438 mil e R$
769.142 mil, respectivamente. O aumento de R$ 127.796 mil foi ocasionado
principalmente pelo efeito da avaliação atuarial do plano de saúde da Coelba
conforme novo laudo atuarial, decorrente de alterações nas premissas atuariais, com
a redução da taxa de desconto da obrigação atuarial e o consequente aumento do
passivo atuarial.
Outros passivos circulantes e não circulantes
O saldo de outros passivos circulantes e não circulantes em 31 de dezembro de 2017
e em 31 de dezembro de 2016 era de R$ 858.292 mil e R$ 1.325.557 mil
respectivamente. A redução de R$ 467.265 mil refere-se principalmente a
capitalização por parte do acionista controlador de R$ 885.379 milhões referente à
compra de participação adicional das investidas Coelba e Cosern, ocorrida em 27 de
fevereiro de 2015, parcialmente compensado pelo reconhecimento de + R$ 151.464
mil referente ao registro obrigação de compra de ações da Coelba, Cosern e Afluente
T, da Previ, conforme Acordo de Acionistas, além do saldo de combinação de
negócios após a incorporação da Elektro Holding S.A. em 24 de agosto de 2017, no
montante de R$ 98.828 mil.
A composição dos saldos é a seguinte:
Classificação – Em R$ mil
Passivo Circulante
Passivo Não Circulante
Total

31 de dezembro
2017
607.475
250.817
858.292

31 de dezembro
2016
472.670
852.887
1.325.557

Variação
R$
AH
134.805
28,5%
(602.070)
-70,6%
(467.265)
-35,3%

Patrimônio líquido
Capital Social
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O saldo de Capital Social em 31 de dezembro de 2017 e em 31 de dezembro de 2016
era de R$ 11.919.982 mil e R$ 4.739.025 mil respectivamente. O aumento de R$
7.180.957 mil deve-se a incorporação da Elektro Holding no montante de R$
4.595.577 mil e do aumento do capital social da Companhia no montante de R$
2.585.380 mil em 27 de dezembro de 2017, integralizados da seguinte forma: i) R$
1.100.000 em moeda corrente nacional; ii) R$ 885.380 mediante a capitalização pela
acionista Iberdrola Energia S.A. de créditos decorrentes de contratos de compra e
venda de participação societária celebrados com a Companhia e iii) R$ 600.000 mil
mediante a capitalização pelos acionistas de créditos de dividendos declarados e não
pagos, referentes aos exercícios de 2015 e 2016.
Reserva de Capital
O saldo de Reserva de Capital em 31 de dezembro de 2017 e em 31 de dezembro de
2016 era de R$ 100.711 milhões e R$ 2.288 milhões respectivamente. O aumento de
R$ 98.423 mil deve-se a incorporação da Elektro Holding.
Reserva de transação de capital com sócios
O saldo de Reserva de transação de capital com sócios em 31 de dezembro de 2017
e em 31 de dezembro de 2016 era de -R$ 1.586.080 mil e -R$ 990.972 milhões
respectivamente. A variação de -R$ 595.108 milhões deve-se: (i) à diferença entre o
valor justo revisado utilizado pela Incorporação da Elektro Holding de R$ 4.191.478
mil o valor utilizado como base para aumento de capital da Neoenergia de R$
4.694.000 mil, além de ajustes de consolidação em função da obtenção do controle
de FEB e FEB 2 no valor de R$ 27.839 mil, totalizando - R$ 530.361 mil, e (ii) - R$
64.747 mil referente ao registro obrigação de compra de ações da Coelba, Cosern e
Afluente T, da Previ, conforme Acordo de Acionistas.
Outros resultados abrangentes
O saldo de outros resultados abrangentes em 31 de dezembro de 2017 e em 31 de
dezembro de 2016 era de -R$ 212.579 mil e -R$ 111.276 mil respectivamente. A
variação de -R$ 101.303 mil deve-se principalmente a atualização dos planos de
previdência, como também reconhecimento dos ajustes decorrentes da mudança no
conceito de retornos esperados sobre ativos e passivos atuariais de benefício pósemprego das controladas Celpe, Coelba, Cosern e Elektro.
10.2 - Resultado operacional e financeiro
a. resultados das operações do emissor, em especial:
i. comentários sobre a descrição de quaisquer componentes importantes da receita
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FATURAMENTO DE ENERGIA POR CLASSE

2018
R$ Mil
GWh
12.717.584
18.710
2.684.908
4.581
6.347.662
8.964
1.567.637
4.110
1.243.932
1.976
866.586
2.374
952.418
2.183
112.494
26.493.221
42.897
1.773.830
42

Residencial
Industrial
Comercial
Rural
Poder Público
Iluminação Pública
Serviço Público
Fornecimento Não Faturado
Mercado Cativo (A)
Subvenção à tarifa social baixa renda (B)
Consumo próprio (C)
Reclassificação da receita pela disponibilidade da
(12.034.533)
rede elétrica - consumidor cativo
Suprimento
2.627.546
Fornecimento de Energia Total
18.860.064
Receita de Uso da Rede - Mercado Livre (D)
1.420.870
Fornecimento Total = (A) + (B) + (C) + (D)
20.280.934

42.939
13.605
56.544

2017
R$ Mil
GWh
9.356.637
15.295
1.908.304
3.725
4.769.543
7.417
1.137.745
3.487
981.403
1.734
626.369
1.934
630.244
1.691
43.704
19.453.948
35.284
1.298.776
39
(9.132.453)
2.294.033
13.914.304
831.706
14.746.010
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Variação (% ) 2018 / 2017
Receita
Volume
35,92%
22,32%
40,70%
23,00%
33,09%
20,85%
37,78%
17,84%
26,75%
13,93%
38,35%
22,74%
51,12%
29,12%
157,40%
36,18%
21,58%
36,58%
0,00%
0,00%
7,63%

35.322

31,78%

-100,00%

35.322
8.949
44.271

14,54%
35,54%
70,84%
37,54%

0,00%
21,57%
52,02%
27,72%

(a) Fornecimento Total:
Corresponde à receita de fornecimento e disponibilidade de rede de distribuição de energia
elétrica medida e faturada para o consumidor cativo (considerando Fornecimento não
Faturado), pela disponibilidade de rede elétrica dos clientes livres e pelo Consumo Próprio.
(b) Suprimento:
Receita auferida pelo fornecimento de contratos de energia dos segmentos de Geração e
Comercialização de energia das controladas do Grupo Neoenergia.
(c) Subvenção à Tarifa Social Baixa Renda:
Subvenção econômica com a finalidade de contribuir para a modicidade da tarifa de
fornecimento de energia elétrica aos consumidores finais integrantes da subclasse
residencial baixa renda.
(d) Valores a receber da parcela A e outros itens financeiros
Trata-se de ativos e passivos decorrentes das diferenças temporárias entre os custos
homologados (Parcela A e outros componentes financeiros) que são incluídos na tarifa no
início do período tarifário, e aqueles que são efetivamente incorridos ao longo do período de
vigência da tarifa. Essa diferença constitui um direito a receber da Companhia sempre que
os custos homologados e incluídos na tarifa são inferiores aos custos efetivamente
incorridos, ou uma obrigação quando os custos homologados
e incluídos na tarifa são superiores aos custos efetivamente incorridos. Esses valores serão
efetivamente liquidados por ocasião do próximo período tarifário.
(e) Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE:
Os montantes de receitas/despesas faturados e/ou pagos pelas concessionárias de
distribuição e geradoras que tiveram excedente/falta de energia, comercializados no âmbito
da CCEE, foram informados pela mesma e referendados pelas Companhias do Grupo.
(f) Receita de construção da infraestrutura da concessão:
Serviços de construção ou melhoria da infraestrutura utilizada na prestação dos serviços de
distribuição de energia elétrica
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RECEITA OPERACIONAL BRUTA (em R$ mil)
Fornecimento de Energia Total
Receita de Uso da Rede - Mercado Livre (D)
Câmara de Comercialização de Energia - CCEE
Receita de Uso da Rede - Mercado Cativo
Valores a Receber da parcela A e Outros Itens
Receita de construção da infraestrutura da
Outras receitas
Receita Operacional Bruta

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA (em R$ mil)
Receita Operacional Bruta
Deduções da Receita Bruta
IMPOSTOS (ICMS / PIS / COFINS / ISS)
ICMS
PIS
COFINS
ISS
ENCARGOS SETORIAIS
Quota para reserva global de reversão - RGR
Conta de desenvolvimento energético - CDE
Programa de Eficientização Energética - PEE
Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico - FNDCT
Empresa de Pesquisa Energética - EPE
Pesquisa e desenvolvimento - P&D
Encargos do Consumidor - PROINFA
Encargos do Consumidor - CCRBT
Outros (FNDCT / EPE / PROINFA / TFSEE / PEE / P&D)
Receita Operacional Líquida

2018

2017

18.860.064
1.420.870
1.057.408
12.034.533
124.048
3.544.072
774.601
37.815.596

13.914.304
831.706
1.413.432
9.132.453
1.035.668
2.568.591
652.715
29.548.869

2018

2017

AGO de 17/04/2019

2018 X 2017
R$
%
4.945.760
35,54%
589.164
70,84%
(356.024) (25,19%)
2.902.080
31,78%
(911.620) (88,02%)
975.481
37,98%
121.886
18,67%
8.266.727
27,98%

2018 X 2017
R$
%
8.266.727
27,98%
(2.821.138)
31,20%
(2.190.860)
30,11%
(1.493.309)
31,83%
(125.434)
27,43%
(571.179)
27,04%
(938)
6,64%
(630.278)
35,70%

37.815.596
(11.861.937)
(9.466.025)
(6.184.545)
(582.741)
(2.683.679)
(15.060)
(2.395.912)

29.548.869
(9.040.799)
(7.275.165)
(4.691.236)
(457.307)
(2.112.500)
(14.122)
(1.765.634)

(1.443)
(2.204.196)
(97.763)

(1.594)
(1.314.006)
(76.709)

151
(890.190)
(21.054)

(9,47%)
67,75%
27,45%

(39.105)

(30.839)

(8.266)

26,80%

(14.138)
91.083
(48.881)
(47.292)
(34.177)
25.953.659

(13.067)
(50.948)
(34.987)
(217.161)
(26.323)
20.508.070

(1.071)
8,20%
142.031 (278,78%)
(13.894)
39,71%
169.869
(78,22%)
(7.854)
29,84%
5.445.589
26,55%

ii. fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais
CUSTOS E DESPESAS (em R$ mil)
Não-gerenciáveis
Energia Elétrica Comprada para Revenda
Encargos de Uso do Sistema de Distribuição e
Transmissão
Combustível para produção de energia
Gerenciáveis
Pessoal
Material
Serviços de terceiros
Provisões Líquidas - PCLD
Provisões Líquidas - Contingências
Outros
Total (Gerenciáveis + Não Gerenciáveis)
Depreciação e amortização
Custos de construção
Total

4T18 X 4T17
2018
2017
%
-14,43% (14.299.492) (11.550.775)
(22,09%) (11.785.796) (10.247.823)
86,91%

(2.147.545)

2018 X 2017
R$
%
(2.748.717)
23,80%
(1.537.973)
15,01%

(871.794)

(1.275.751)

146,34%

(81,16%)
(366.151)
(431.158)
-2,75% (3.644.756) (3.201.334)
(31,37%) (1.267.986) (1.109.129)
(11,62%)
(144.916)
(105.605)
(0,35%) (1.615.615) (1.531.443)
(605,95%)
(274.400)
(197.682)
(42,92%)
(172.091)
(131.089)
876,72%
(169.748)
(126.386)
-11,95% (17.944.248) (14.752.109)
4,47% (1.105.186)
(858.503)
97,32% (3.513.598) (2.568.591)
1,70% (22.563.032) (18.179.204)

65.007
(443.422)
(158.857)
(39.311)
(84.172)
(76.718)
(41.002)
(43.362)
(3.192.139)
(246.683)
(945.007)
(4.383.828)

(15,08%)
13,85%
14,32%
37,22%
5,50%
38,81%
31,28%
34,31%
21,64%
28,73%
36,79%
24,11%

Ano 2018
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A Neoenergia apresentou, em 2018, Receita Bruta de R$ 37.815.596 mil, representando
aumento de 27,98% em relação ao valor de R$ 29.548.869 mil em 2017. As distribuidoras –
Coelba, Celpe, Cosern e Elektro Redes – que integram o segmento Redes, participaram
com 91,6% do total da Receita Bruta da Neoenergia em 2018, atingindo a cifra de R$
34.638.458 mil.
Os Custos e Despesas Operacionais da Neoenergia somaram, em 2018, R$ 22.563.032 mil
montante, 24,11% acima do registrado em 2017, explicados essencialmente pela
consolidação de 12 meses dos custos da Elektro, uma vez que em 2017 os resultados
refletem apenas os custos a partir de 24 de agosto de 2017, quando ocorreu a incorporação
do ativo. Além disto, três das quatro distribuidoras do grupo apresentaram aumento dos
custos não-gerenciáveis em especial nos Encargos de Usos do Sistema de Distribuição e
Transmissão em 2018. Este incremento é explicado: (i) pelos Encargos de Rede Básica que
aumentaram R$ 958.739 mil em função dos reajustes e revisões tarifárias das distribuidoras
do Grupo; e (ii) pelos Encargos de Energia de Reserva cujo aumento de R$ 247.774 mil
reflete o reajuste da Conta de Energia de Reserva (CONER) . Esse aumento, que configura
um pagamento das distribuidoras à CONER, atua como um incremento dos encargos de
uso do sistema de transmissão e distribuição. A variação dos custos não-gerenciáveis das
distribuidoras foi de 10,49% (R$ 445.398 mil) na Coelba, de 7,18% (R$ 226.470 mil) na
Celpe, de 4,89% (R$ 188.408 mil) na Elektro Redes e de 4,36% (R$ 54.005 mil) na Cosern.
Os custos da energia elétrica comprada para revenda no mercado de curto prazo cresceram
15,01% em 2018 quando comparados aos montantes registrados no ano de 2017,
principalmente explicado por: (i) adição de R$ 1.482.792 mil nos custos de energia
adquirida através de leilão no ambiente regulado (ACR); (ii) custos de contratos por cotas
de garantias físicas maiores em R$ 444.784 mil; e (iii) de R$ 508.693 mil de aumento nos
custos de energia adquirida em ambiente livre (ACL) em relação ao mesmo período de
2017. Em contrapartida, tais aumentos foram parcialmente compensados pela redução: (i)
de R$ 344.746 mil no custo com energia de curto prazo – PLD; e (ii) de R$ 689 mil com
taxas pagas à CCEE; bem como (iii) pelo efeito positivo (redutor de custos) do maior crédito
de PIS e COFINS - aumento de R$ 290.579 mil – cujo incremento é diretamente
relacionado ao aumento dos custos com aquisição de energia no mesmo período.
Vale ressaltar que, de acordo com as normas tarifária vigentes, quaisquer variações nos
custos não-gerenciáveis têm garantia de repasse tarifário, garantindo o equilíbrio
econômico-financeiro das distribuidoras, ainda que temporalmente afetem o fluxo de caixa
da Companhia.
Os custos e despesas gerenciáveis registrados em 2018 (R$ 3.644.756 mil) apresentaram
aumento de 13,85% quando comparados a 2017, principalmente em função de: (i) maiores
gastos (R$ 158.857 mil) com pessoal, basicamente refletindo um ano cheio de resultado da
Elektro redes no resultado de 2018, sem considerar a Elektro Redes a variação dessa línea
seria de R$ 28.622 mil; (ii) maiores gastos com serviços de terceiros, no valor de R$ 84.172
refletindo a contratação de serviço de engenharia por Itapebi; e (iii) Provisões Líquidas –
PCLD maiores em R$ 76.718 mil na comparação com 2017, refletindo uma reversão que
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havia sido registrada em 2017 referente ao Mercado Atacadista de Energia (MAE), tal
reversão ocorreu em função de uma reavaliação dos riscos de não recebimento.
Ano 2017
No ano de 2017, a Receita Operacional Líquida foi de R$ 20.517 milhões apresentando
crescimento de 38,26%, equivalente a R$ 5.678 milhões em relação ao ano anterior, que foi
de R$ 14.840 milhões. Do total apurado no de 2016, 88,9% refere-se à Distribuição e
Transmissão, 10,2% a Geração e Comercialização, 0,9% a Renováveis, antes das
eliminações do consolidado.
Os Custos e Despesas Operacionais e o Resultado de participação no ano de 2017
atingiram o montante de R$ 18.197 milhões, apresentando um aumento de R$ 5.344
milhões que equivale a 41,52% em relação ao ano anterior, onde foi de R$ 12.852 milhões.
Os custos e despesas da Parcela A no ano de 2017, as despesas não gerenciáveis,
representaram 63,52% do total dos gastos. Essa parcela variou em R$ 4.435 milhões,
equivalente a um aumento de 62,26%. Os custos e despesas da Parcela B no ano de 2017
representaram 36,48% do total de gastos, tiveram uma variação de R$ 910 milhões em
relação ao ano de 2015, equivalente a 15,88% de aumento.
Os custos com compra de energia para revenda atingiram R$ 10.255 milhões em 2017, um
aumento de R$ 4.282 milhões, que equivale a uma variação de 71,69% em relação ao ano
anterior, quando o montante foi de R$ 5.973 milhões.
Um aumento de R$ 147 milhões nos Encargos de uso do sistema de transmissão,
equivalente a 20,21%. O principal impacto foi registrado nas Distribuidoras, decorrente
principalmente dos Encargos de uso do sistema de transmissão, com variação desfavorável
de R$ 146 milhões, impactado, pelo: (i) acréscimo do custo do encargo da Rede Básica,
que para este segmento foi de R$ 690.769, impactado pelo reajuste tarifário relativo a este
encargo, ressalta-se que a Elektro Redes contribui com R$ 274.955 mil; (ii) redução da
conta de encargo de serviço do sistema (ESS), que foi de R$ 250.687 mil ao ser compararse com 2016; (iii) e uma variação positiva do ERR - encargo de energia de reserva, devido à
aumento da PLD, ocasionando a contabilização favorável redutora do custo deste encargo
em 2017.
Variação desfavorável de R$ 75 milhões no Resultado de Participação em Empresas de
Controle Conjunto e Coligadas, que é dada pela combinação das variações das linhas de
Equivalência Patrimonial e de Amortização de Ágio. O principal impacto veio da variação
negativa do resultado de equivalência patrimonial da Teles Pires Participações. O restante
da variação foi decorrente das demais participadas que contribuíram positivamente ou
negativamente em menor grau.
Variação favorável das provisões líquidas – PCLD em R$ 38 milhões, principalmente
impactados pelas Distribuidoras (categoria Redes), com uma parcela de 72,73% da redução
total no comparativo anual. A redução de R$ 27.768 mil está relacionada à intensificação
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das ações de cobrança com foco na PCLD, como aumento no volume de cortes e
crescimento das baixas administrativas em 2017 pelas Distribuidoras.
Aumento de 24,73%, representando R$ 509 milhões, no Custo de Construção, sem efeito
no resultado, pois em contra partida houve igual aumento na receita de construção.
Aumento de R$ 303 milhões dos gastos na conta de Pessoal e Administradores,
principalmente, aos reajustes nas remunerações em função do novo acordo coletivo.
Aumento dos gastos com serviços de terceiros em R$ 95 milhões, decorrente
principalmente do: (i) repasse dos índices de inflação nos contratos de prestação de
serviços; e (ii) aumento no volume de serviços de manutenção corretiva, inspeção técnica,
serviço de leitura e entrega de conta, desligamentos e religamentos, dentre outros.
Ano 2016
No ano de 2016, a Receita Operacional Líquida foi de R$ 14.839 milhões apresentando
crescimento de 0,8%, equivalente a R$ 111 milhões em relação ao ano anterior, que foi de
R$ 14.728 milhões. Do total apurado no de 2016, 81,4% refere-se à Distribuição, 11,5% a
Geração, 6,3% a Comercialização, 0,8% a Transmissão, antes das eliminações do
consolidado.
Os Custos e Despesas Operacionais e o Resultado de participação no ano de 2016
atingiram o montante de R$ 12.905 milhões, apresentando uma redução de R$ 199 milhões
que equivale a 1,52% em relação ao ano anterior, onde foi de R$ 13.105 milhões.
Os custos e despesas da Parcela A no ano de 2016, as despesas não gerenciáveis,
representaram 52% do total dos gastos. Essa parcela variou em R$ 1.246 milhões,
equivalente a uma redução de 15,65%. Os custos e despesas da Parcela B no ano de 2016
representaram 25,62% do total de gastos, tiveram uma variação de R$ 513 milhões em
relação ao ano de 2015, equivalente a 18,38% de aumento.
Os custos com compra de energia para revenda atingiram R$ 5.973 milhões em 2016, uma
redução de R$ 1.114 milhões, que equivale a uma variação favorável de 15,72% em relação
ao ano anterior, quando o montante foi de R$ 7.087 milhões.
Variação favorável de R$ 134 milhões nos Encargos de uso do sistema de transmissão,
equivalente a 15,6%. O principal impacto foi registrado nas Distribuidoras, decorrente
principalmente dos Encargos de uso do sistema de transmissão, com variação favorável de
R$ 135 milhões, decorrente da melhora do cenário hidrológico e consequente redução do
despacho das usinas termoelétricas, favorecendo o equilíbrio entre custo e receita. Essa
melhora de cenário impactou principalmente nos encargos Encargo de Serviço do Sistema
– ESS e Encargo de Energia de Reserva – ERR.
Variação favorável de R$ 131 milhões no Resultado de Participação em Empresas de
Controle Conjunto e Coligadas, que é dada pela combinação das variações das linhas de
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Equivalência Patrimonial e de Amortização de Ágio. O principal impacto veio da variação
positiva do resultado de equivalência patrimonial da Teles Pires Participações, em
decorrência da entrada em operação comercial da UHE Teles Pires a partir de novembro de
2015. O restante da variação foi decorrente das demais participadas que contribuíram
positivamente ou negativamente em menor grau.
Acréscimo de R$ 29 milhões, no custo com combustível para produção de energia devido
ao aumento do preço do gás natural, exposição à variação cambial e o fim do benefício
fiscal do ICMS a partir de abril de 2016.
Aumento das provisões líquidas – PCLD em R$ 41 milhões, decorrente dos seguintes
fatores: (i) aumento da tarifa decorrente do reajuste tarifário anual, (ii) clientes da classe
industrial e comercial em recuperação judicial, (iii) perda de benefício de tarifa social de
alguns consumidores por conta de recadastramentos, além do início de tributação do ICMS
para clientes beneficiados pela tarifa social e (iv) implantação de nova regra da PCLD em
atendimento a Instrução Normativa 1.515.
Aumento de 43,98%, representando R$ 629 milhões, no Custo de Construção, sem efeito
no resultado, pois em contra partida houve igual aumento na receita de construção.
Aumento de R$ 103 milhões dos gastos na conta de Pessoal e Administradores,
principalmente, aos reajustes nas remunerações em função do novo acordo coletivo.
Aumento dos gastos com serviços de terceiros em R$ 247 milhões, decorrente
principalmente do: (i) repasse dos índices de inflação nos contratos de prestação de
serviços; e (ii) aumento no volume de serviços de manutenção corretiva, inspeção técnica,
serviço de leitura e entrega de conta, desligamentos e religamentos, dentre outros.
b. Variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio,
inflação, alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços
As Tarifas de Energia Elétrica são fixadas pela ANEEL para cada concessionária de energia
conforme características específicas de cada área de concessão (território geográfico onde
cada empresa é contratualmente obrigada a fornecer energia elétrica), refletindo
peculiaridades de cada região, como número de consumidores, quilômetros de rede e
tamanho do mercado (quantidade de energia atendida por uma determinada infraestrutura),
custo da energia comprada, tributos estaduais e outros.
Em conformidade com a cláusula sétima do contrato de concessão das distribuidoras, o
Poder Concedente procederá, a cada 05 anos para a Coelba e Cosern e a cada 04 anos
para Celpe e Elektro, as revisões dos valores das tarifas de comercialização de energia,
alterando as para mais ou para menos, de forma a assegurar a adequada prestação dos
serviços concedidos e a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Para
este fim, o Poder Concedente deve considerar as alterações na estrutura de custos e de
mercado da concessionária, os níveis de tarifas observados em empresas similares no
contexto nacional e internacional, os estímulos à eficiência e a modicidade das tarifas.
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Conjuntura Macroeconômica Brasileira
Todas as operações da Companhia são afetadas pela conjuntura macroeconômica
brasileira. Em particular, a performance da economia brasileira afeta a demanda por energia
elétrica, e a inflação impacta nos custos e margens da Companhia.
A taxa de crescimento do PIB também influencia os resultados da Companhia. Uma
desaceleração prolongada na atividade econômica no Brasil, decorrente da crise financeira
internacional e seus efeitos no Estado do Rio de Janeiro, pode vir a reduzir a demanda por
alguns dos serviços prestados pela Companhia
c. Impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do
câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro do
emissor, quando relevante
Adicionalmente ao apresentado, os principais indicadores e índices macroeconômicos que
influenciam as operações realizadas pela Companhia são:


Receitas
o

o

o

o



PIB: Um crescimento do PIB tende a refletir um aumento do consumo
de energia elétrica.
Inflação: os índices IGP-M e IPCA reajustam as tarifas de fornecimento
de energia elétrica.
Taxa de câmbio (dólar americano): índice de parte da parcela de
reajuste das tarifas de fornecimento de energia elétrica.
CDI: indicador no qual a maioria das aplicações estão vinculadas.

Despesas
o

CDI e TJLP: Parcela considerável as quais as dívidas da Companhia
estão indexadas. Na hipótese de elevação das taxas de juros, as despesas
financeiras da Companhia também aumentarão, afetando negativamente a sua
capacidade de pagamento.

o

Taxa de Câmbio: o preço do gás para geração da energia tem como
parâmetro os preços internacionais que são cotados em dólares. Além disso,
algumas das dívidas são indexadas a moedas estrangeiras, especificamente, o
Dólar Americano e o Euro. Existem instrumentos financeiros derivativos para
proteção das variações nos fluxos de caixa dos pagamentos, entretanto, por
motivos contábeis ainda remanescem no resultado parcela da variação apurada.

o

Inflação: Repercute de forma generalizada nos custos e despesas do
Grupo, porém, apresentamos os principais componentes diretamente afetados:
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 Os contratos de fornecimento de energia comprada para revenda das
distribuidoras estão indexados a índices de preços e são reajustados
anualmente.
 Os serviços contratados de terceiros são tem seus preços reajustados
nas negociações em função do aumento dos preços dos insumos
utilizados em nosso atendimento, tais como: mão de obra,
equipamentos, material sobressalente, combustível, alimentação, entre
outros.
 Custo com pessoal que varia parte em função do índice de inflação em
virtude dos dissídios salariais.
2018:
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, um dos indicadores que
medem o nível de inflação no Brasil, iniciou o ano com previsão de 3,93% para 2018 e se
manteve estável, terminando o ano com uma expectativa de 3,69%, de acordo com o
Boletim Focus do Banco Central do Brasil. O IBOVESPA, índice que reflete o
comportamento do mercado de ações brasileiro, acumulou uma variação positiva de
15,03% em 2018. Apesar de apresentar oscilações, registrando um valor mínimo de
69.068,77 pontos em junho, seguiu um ritmo de alta e alcançou a máxima do ano,
91.242,22 pontos, no pregão de 03 de dezembro. O índice fechou o ano em 87.887,26
pontos. A taxa de juros SELIC foi fixada em 6,5% para 2019 e a taxa de câmbio deve se
manter estável, na faixa dos R$3,70.
2017:
Em 2017 o Banco Central deu continuidade ao corte da taxa básica de juros, a SELIC,
encerrando o ano em 6,90% a.a. Dando continuidade ao cenário de deflação, o IGP-M
encerrou junho com variação de -0,52%, acumulado 12 meses, frente alta de 7,17% no
mesmo período de 2016, puxado pelas quedas no IPA, afetado pela redução nos preços
dos produtos agrícolas e industriais, e pelo IPC, reflexo principalmente no recuo dos custos
com habitação influenciados pela redução da tarifa de energia elétrica, somado ainda à
redução nos custos com alimentação. A desaceleração do IPCA veio ainda menor que a
esperada, atingindo 2,95%, menor menor que os 6,29% de 2016.A TJLP foi mantida em
7,5% a.a. no primeiro trimestre de 2017 e depois foi reduzida a 7,0% a.a. permanecendo
assim até dezembro. A taxa de câmbio fechou o ano de 2017 em R$/US$ 3,2591
acumulando alta de 0,05 pontos percentuais no ano.
2016:
Em 2016 o Banco Central adotou uma política de manutenção da taxa básica de juros, a
SELIC, permanecendo em 14,25% a.a. até setembro. Em outubro iniciou cortes mensais, o
primeiro desde 2012, encerrando o ano em 13,75% a.a. A taxa vinha sendo aumentada
gradativamente desde o segundo semestre de 2013 de modo que essas reduções
sequenciais representaram um novo cenário com a inflação caminhando para a meta. Isto
resultou em uma redução dos custos de captação e das dívidas pós-fixadas. O IPCA sofreu
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uma redução de 4,38 p.p. ante 2015 encerrando o ano com 6,29% a.a., impulsionado,
principalmente, pelo recuo nas contas de energia elétrica, por conta da redução do valor da
bandeira tarifária. A desaceleração no IPCA teria sido maior não fossem os aumentos nos
custos com alimentação, que acelerou 8,62% no ano, saúde (alta de 11,04%) e educação
(alta de 8,86%). Acompanhando a desaceleração da inflação, o IGP-M reduziu 3,37 p.p. em
2016, encerrando o ano em 7,17% frente aos 10,54% em 2015, mas ainda ficou acima do
esperado pelo mercado que cogitava um acumulado de 7,02% no ano. Essa redução foi
resultado, principalmente, da desaceleração no IPA e IPC que encerraram o ano com
7,64% e 6,25%, respectivamente, sendo estimulados pela redução nos custos com
habitação influenciados, em sua maior parte, pela redução do gasto com energia elétrica.
Em janeiro de 2016, a TJLP aumentou para 7,5% e manteve-se nesse patamar ao longo do
ano, influenciada pela redução na inflação. A taxa de câmbio fechou o ano de 2016 em
R$/US$ 3,2591 acumulando uma queda de 17,69% em relação ao ano anterior,
representando a primeira queda anual desde 2010.
10.3 - Eventos com efeitos relevantes, ocorridos e esperados, nas demonstrações
financeiras
a.

Introdução ou alienação de segmento operacional

Não aplicável. Não houve, nos últimos três exercícios sociais, aquisição ou
alienação de segmento operacional que tenha causado alterações relevantes nas
demonstrações financeiras da Companhia.
b.

Constituição, aquisição ou alienação de participação societária

Ano 2018
Não houve constituição, aquisição ou alienação de participação societária com efeitos
relevantes nas demonstrações financeiras.
Ano 2017
Em 24 de agosto de 2017, em Assembleia Geral Extraordinária, foi aprovada a
incorporação da Elektro Holding S.A. (“Elektro Holding”) pela Neoenergia S.A.
(“Companhia”), conforme divulgado ao mercado em Fato Relevante na mesma data.
Em decorrência da Incorporação, ocorreu uma mudança no controle acionário da
Companhia, passando o controle a ser detido somente da Iberdrola Energia S.A (não
mais compartilhado com BB Banco de Investimento S/A e Caixa de Previdência dos
Funcionários do Banco do Brasil - PREVI). Para mais informações sobre a
Incorporação, vide seção 15.7 deste Formulário de Referência.
Além disso, em 17 de março de 2017, foi concluída a operação de venda da
participação detida nas sociedades Afluente Geração de Energia Elétrica S.A., Bahia
PCH I S.A., Goiás Sul S.A., Rio PCH I S.A., e EnergyWorks do Brasil Ltda. (com
Capuava Energy Ltda), conforme contrato de compra e venda de ações assinado em
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28 de novembro de 2016. O valor dessa operação impactou positivamente o
resultado do exercício de 2017 em R$ 13.450 mil.
A venda de participação nas Companhias mencionadas acima, não é relevante de
acordo com os critérios estabelecidos no OCPC 06 Apresentação de Informaçõe s
Pro Forma.
Ano 2016
Conforme fato relevante divulgado em 28 de novembro de 2016, a Companhia
celebrou contrato de compra e venda da totalidade da participação societária detida
nas seguintes sociedades: (i) Afluente Geração de Energia Elétrica S.A.; (ii) Bahia
PCH I S.A.; (iii) Goiás Sul S.A.; (iv) Rio PCH I S.A.; e (v) EnergyWorks do Brasil
Ltda., com Capuava Energy Ltda.
Com a assinatura do contrato de compra e venda em novembro de 2016, a
Companhia passou a tratar contabilmente esse bloco de ativos conforme preconiza o
CPC 31, como Ativos não circulantes mantidos para venda.
O CPC 31 exige que os ativos que forem classificados como mantidos para venda
sejam mensurados pelo menor valor entre o valor contábil e o valor justo deduzidos
das despesas de venda. No caso da alienação dos ativos pela Companhia, o valor
justo dos ativos deduzido das despesas de venda, é inferior ao valor contábil em R$
73.738 mil reconhecidos como despesa no resultado do exercício findo em 31 de
dezembro de 2016.”
A operação foi concluída em 17 de março de 2017, de acordo com o Fato Relevante
publicado pela Companhia.
c.

Eventos ou operações não usuais

Não ocorreram eventos ou operações não usuais nos 3 últimos exercícios sociais.
10.4 - Mudanças significativas nas práticas contábeis - Ressalvas e
parecer do auditor
a.

ênfases no

Mudanças significativas nas práticas contábeis:

Ano 2018
No exercício findo em 2018, a Neoenergia S.A. (“Neoenergia” ou “Companhia”) efetuou a
adoção das novas práticas contábeis emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(“CPC”) e aprovadas pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), cuja vigência se iniciou
no exercício a partir de 1 de janeiro de 2018. Estas práticas contábeis foram o CPC 47 –
Receita de Contrato com Cliente e o CPC 48 – Instrumentos Financeiros, equivalentes às
normas internacionais IFRS 15 – Revenue from Contract with Customers e IFRS 9 –
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Financial Instruments, respectivamente, emitidas pelo International Accounting Standards
Board (“IASB”).
A adoção do CPC 47 foi efetuada usando o método de efeito cumulativo, o que implica na
aplicação inicial a partir de 1º de janeiro de 2018 sem o ajuste das mesmas transações para
o exercício comparativo apresentado nas demonstrações financeiras consolidadas para o
exercício findo em 31 de dezembro de 2017, sendo o impacto relativo a exercícios
anteriores ajustados à conta de lucros acumulados no patrimônio líquido.
Os impactos promovidos pela adoção do CPC 47 foram conforme descrito a seguir:
Receitas de uso da rede de distribuição (“TUSD”)
As empresas distribuidoras do grupo são avaliadas 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.
Os indicadores de continuidade de serviços individuais, se descumpridos, implicam na
obrigação de ressarcimento aos clientes, através de descontos na fatura de consumo de
energia.
Até o final do exercício findo em 31 de dezembro de 2017, o reconhecimento destas
receitas sob o CPC 30 – Receitas (equivalente ao IAS 18 – Revenue) se dava pelo valor
justo, deduzida de quaisquer descontos comerciais e/ou bonificações, implicando no
reconhecimento das penalidades de forma separada, como despesas operacionais.
A partir do exercício findo em 31 de dezembro de 2018, o reconhecimento de receita sob o
CPC 47 passou a se dar de forma líquida das contraprestações variáveis, o que implica no
reconhecimento das receitas de TUSD deduzidas das penalidades.
Em razão do CPC 47 determinar que somente podem ser reconhecidas receitas de um
contrato com um cliente quando for provável o recebimento da contraprestação à qual tem
direito em troca dos bens ou serviços transferidos, os contratos celebrados com clientes que
apresentam longo histórico de inadimplência e que por diversos motivos não estão com o
fornecimento de energia suspenso, deixaram de ter as respectivas receitas reconhecidas.
Receitas de uso da rede de transmissão
O CPC 47 requer que o direito ao recebimento de contraprestação em troca de bens e
serviços transferidos para um cliente deve ser classificado como ativo contratual quando
esse direito estiver condicionado ao cumprimento de obrigações de desempenho e não
somente a passagem do tempo. Essa classificação é aplicável para as transmissoras de
energia, que mesmo tendo concluído a obrigação de desempenho relativa à construção de
suas infraestruturas de transmissão, tem seu direito de receber contraprestação associado
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ao cumprimento de outras duas obrigações de desempenho: manter e operar a
infraestrutura de transmissão construída.
As receitas com a infraestrutura de transmissão passaram a ser mensuradas conforme
descrito a seguir:
1)

O reconhecimento de receita de construção passou a ter por base a parcela da Receita
Anual Permitida (“RAP”) destinada ao investimento no ativo, que considera a margem
de construção de acordo com as projeções iniciais do projeto. Para estimar a receita de
construção, a Companhia se utilizou de um modelo que apura o custo de financiar o
cliente (poder concedente), no qual a taxa de juros para o cálculo do valor presente
líquido das margens de construção e operação é apurada no momento inicial do
projeto, de acordo com o risco de crédito do cliente e prazo de financiamento, não
havendo alterações posteriores.

2)

O reconhecimento da receita de operação e manutenção passou a decorrer dos custos
incorridos e necessários para cumprir obrigações de performance previstas em contrato
de concessão, após o término da fase de construção.

3)

O reconhecimento de receita de remuneração sobre o ativo contratual passou a ser
reconhecido, registrando-se também uma receita de remuneração financeira, utilizandose a taxa de desconto definida no início de cada projeto.

A adoção do CPC 48 também foi efetuada usando o método de efeito cumulativo, em outras
palavras, a mesma isenção utilizada consistentemente com a adoção inicial do CPC 47.
Os novos requerimentos de classificação previstos no CPC 48 não produziram impactos na
mensuração dos ativos e passivos financeiros, bem como dos instrumentos financeiros
derivativos da Companhia, não havendo assim impacto significativo nas informações
contábeis.
Com o propósito de avaliar a redução ao valor recuperável (impairment) de ativos
financeiros e ativos contratuais, o CPC 48 substituiu o modelo de “perdas incorridas” do
CPC 38 – Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração (equivalente ao IAS 39
– Financial Instruments: Recognition and Measurement) por um modelo prospectivo de
“perdas de crédito esperadas”. O novo modelo de perdas esperadas se aplica aos ativos
financeiros mensurados ao custo amortizado ou ao valor justo por meio de outros resultados
abrangentes, com exceção dos investimentos em instrumentos patrimoniais e ativos
contratuais. As provisões para perdas esperadas foram mensuradas com base nas 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.
As perdas estimadas foram calculadas com base na experiência real de perda de crédito
nos últimos anos. A Companhia realizou o cálculo das taxas de perda separadamente para
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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.
Ano 2017
Em 2017 a Companhia revisou as suas políticas contábeis gerando a seguinte
reclassificação:
Reclassificação nas controladas Coelba, Celpe e Cosern: (i) da receita de multa por
inadimplência cobrada dos consumidores por descumprimento contratual da receita
operacional do custo do serviço para outras receitas (despesas) gerais e administrativas,
cujos ajustes realizados nos saldos comparativos de 31 de dezembro de 2016 montam R$
71.438 mil, R$ 52.421 mil e R$ 20.653 mil, respectivamente.
As reclassificações em questão foram efetuadas pela Companhia considerando a natureza
dos itens em questão no contexto de suas operações.
Ano 2016
Em 2016 a Companhia revisou as suas políticas contábeis gerando as seguintes
reclassificações:
Reclassificações nas controladas Coelba, Celpe e Cosern: (i) da receita de multa por
inadimplência cobrada dos consumidores por descumprimento contratual da receita
operacional para o custo do serviço, cujos ajustes realizados nos saldos comparativos de 31
de dezembro de 2015 montam R$ 62.240 mil, R$ 41.983 mil e R$ 20.057 mil,
respectivamente, e; (ii) perda relativa a créditos de liquidação duvidosa, calculados sobre
essa mesma receita de multa cobrada dos consumidores, do resultado financeiro para a
despesa operacional cujos ajustes realizados nos saldos comparativos de 31 de dezembro
de 2015 montam de R$ 2.171 mil, R$ 760 mil e R$ 180 mil, respectivamente.
A reclassificação foi efetuada pela Companhia considerando que a receita em questão tem
como objetivo a recuperação de gastos relacionados com advogados, Serasa, serviços de
cobrança, etc, os quais, devido a sua natureza, encontram-se classificados no custo
operacional.
Outras reclassificações entre contas para fins de melhor apresentação das
informações divulgadas em 31 de dezembro de 2016, sendo: (i) PIS e COFINS sobre a
receita de multa de inadimplência cobrada dos consumidores por descumprimento
contratual no montante de R$
13.369 mil (2015 – R$ 11.495 mil) da receita líquida para o custo da operação; (ii) taxa de
fiscalização dos serviços de energia elétrica TFSEE no montante de R$ 15.917 mil (2015 –
R$
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14.375 mil) do custo da operação para a receita líquida; (iii) Ajuste de um componente de
faturamento de consumidores no montante de R$ 17.761 mil reconhecido no resultado
financeiro reclassificado para a receita de fornecimento de energia; (iv) PIS e COFINS sobre
a Conta de Consumo de Combustível da controlada Celpe no montante de R$ 1.841 mil
(2015 R$1.549 mil) da receita líquida para o custo da operação; e (v) outras reclassificações de
menor relevância.
As reclassificações em questão foram efetuadas pela Companhia considerando a natureza
dos itens em questão no contexto de suas operações.
Outras reclassificações entre contas para fins de melhor apresentação cujos
impactos nos saldos comparativos de 31 de dezembro de 2015, sendo: (i) PIS e COFINS
aplicados sobre JSCP da receita líquida para o resultado financeiro, no montante de R$
8.010 mil; (ii) Despesas com multas regulatórias do resultado financeiro para o custo de
operação no montante de R$ 2.275 mil; (iii) outras reclassificações de menor relevância.
As reclassificações em questão foram efetuadas pela Companhia considerando a natureza
dos itens em questão no contexto de suas operações.
Recálculo dos encargos setoriais em função da alteração da receita operacional
líquida por conta das reclassificações oriundas das mudanças de política contábil cujos
impactos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 montam R$ -441 mil e R$ 1.920 mil,
respectivamente.
b.

Efeitos significativos das alterações em práticas contábeis

Impactos da adoção inicial do CPC 47
Ref.
Receita líquida
Custo do serviço
Despesa com vendas
Outras Receitas/(Despesas gerais e administrativas)
Resultado de participações societárias
Resultado financeiro
Imposto de renda e contribuição social
Lucro líquido do exercício

(a)/(b)/(c)
(d)/(b)
(d)/(c)

Atribuível à
Acionistas controladores
Acionistas não controladores

Em R$ mil
Lucros acumulados
Ativo contratual
Juros a incorrer
Imposto de renda e contribuição social
Impacto em 1º de janeiro de 2018 - Consolidado
Atribuível à participação dos acionistas não controladores
Impacto em 1º de janeiro de 2018 - Controladora

(e)

Saldo
apresentado em
2018

Ajustes CPC 47

Saldos sem adoção
do CPC 47

25.953.659
(20.877.786)
(570.089)
(1.115.157)
(120.741)
(1.168.966)
(506.969)
1.593.951

72.719
(83.770)
(18.930)
2.812
6.920
(20.249)

25.880.940
(20.794.016)
(551.159)
(1.117.969)
(120.741)
(1.168.966)
(513.889)
1.614.200

1.536.330
57.621

(19.560)
(689)

1.555.890
58.310
Impacto da adoção do
CPC 47 em
1º de janeiro de 2018
191.280
(382)
(12.623)
178.275
(16.970)
161.305
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(a) Maior valor de ingresso financeiro devido aumento da base do ativo contratual, sobre a
qual se calcula a remuneração financeira.
(b) Valor das penalidades reconhecidas como redução da TUSD.
(c) Valor da receita não reconhecida de contratos com clientes que apresentem longo
histórico de inadimplência.
(d) Reversão da montante de baixa do exercício, parcialmente compensado pela reversão
do custo/receita de construção.
(e) Impacto dos impostos diferidos sobre a adoção do conceito de ativo contratual.
Balanço Patrimonial

2018

Ref.

Reclassificações

(Apresentado)

2018
(Sem impacto
CPC 47)

Ativo Circulante
Concessão do serviço público (ativo financeiro)
Concessão do serviço público (ativo contratual)
Demais ativos circulantes não impactados
Total do Ativo Circulante

51.902
11.445.564
11.497.466

(a)
(a)

59.057
(51.902)
7.155

59.057
11.445.564
11.504.621

Ativo Não Circulante
Concessão do serviço público (ativo financeiro)
Concessão do serviço público (ativo contratual)
Demais ativos não circulantes não impactados
Total do Ativo Não Circulante

9.255.797
744.424
25.066.791
35.067.012

(a)
(a)

511.975
(744.424)
(232.449)

9.767.772
25.066.791
34.834.563

Total do Ativo

46.564.478

(225.294)

46.339.184

8.030.288
8.030.288

-

8.030.288
8.030.288

Passivo circulante
Demais passivos circulantes não impactados
Total do Passivo Circulante
Passivo Não Circulante
Imposto de renda e contribuição diferido
Outros passivos não circulantes
Demais passivos não circulantes não impactados
Total do Passivo Não Circulante

116.544
344.794
20.496.057
20.957.395

(b)

(16.451)
(10.316)
(26.767)

100.093
334.478
20.496.057
20.930.628

234.351
5.772.610
11.246.816

(c)
(c)

(161.305)
(19.560)
-

73.046
5.753.050
11.246.816

17.253.777

(180.865)

17.072.912

323.018

(17.662)

305.356

46.564.478

(225.294)

46.339.184

Patrimônio Líquido
Reservas de lucros a realizar
Reserva de retenção de lucros
Demais itens do patrimônio líquido não impactados
Total do patrimônio líquido antes das participações
de não controladores
Atribuivel a participação dos acionistas não
controladores
Total do Passivo e Patrimônio Líquido

(a) Transferência e remensuração pela alteração da definição do ativo da concessão das
transmissoras de energia como ativo contratual;
(b) Impostos diferidos sobre o impacto da remensuração do ativo contratual;
(c) Impacto, líquido de impostos, acumulado pela remensuração do ativo contratual.
Impactos da adoção inicial do CPC 48
Em R$ mil
Contas a receber de clientes e outras contas a receber
Outros ativos
Impostos diferidos
Impacto em 1º de janeiro de 2018 - Consolidado
Atribuível a participação dos acionistas não controladores
Impacto em 1º de janeiro de 2018 - Controladora

Impairment
adicional
44.342
33.751
(14.917)
63.176
(2.679)
60.497

Abaixo seguem impactos do impairment adicional no resultado do exercício findo em 31 de dezembro
de 2018:
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Receita Líquida
Custo do serviço
Despesa com vendas
Outras Receitas/(Despesas gerais e administrativas)
Resultado de participações societárias
Resultado financeiro
Imposto de renda e contribuição social
Lucro líquido do exercício

c.

Saldo reportado
em 2018
25.953.659
(20.877.786)
(570.089)
(1.115.157)
(120.741)
(1.168.966)
(506.969)
1.593.951

Ajustes CPC 48
(15.192)
(15.192)
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Saldos sem adoção
do CPC 48
25.938.467
(20.877.786)
(570.089)
(1.115.157)
(120.741)
(1.168.966)
(506.969)
1.578.759

Ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor

A Diretoria da Companhia informa que as demonstrações financeiras referentes ao
exercício de 2018 e 2017 foram revisadas pela KPMG Auditores Independentes, as
demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 foram
auditadas pela Ernst & Young Auditores Independentes S.S.
Exercício 2018 - Relatório do auditor independente – KPMG Auditores Independentes
O Relatório dos Auditores Independentes, referente ao exercício social findo em 31 de
dezembro de 2018, datado de 14 de fevereiro de 2019, emitido pela KPMG Auditores
Independentes, não contém ressalvas.
A única ênfase feita no relatório dos auditores independentes se refere aos riscos
relacionados a conformidades com leis e regulamentos.
A Companhia possui investimento na coligada Norte Energia S.A. (“investida”), que é uma
sociedade de propósito específico, de capital fechado, cujo objeto social consiste na
implantação, operação, manutenção e exploração da Usina Hidrelétrica de Belo Monte
(UHE Belo Monte), no rio Xingu, localizada no Estado do Pará e das instalações de
transmissão de interesse restrito à central geradora. A Companhia detém indiretamente
10% do capital social dessa investida. A mensuração desse investimento se dá pelo método
de equivalência patrimonial.
Em 2015, a Administração da Companhia tomou conhecimento do processo de investigação
que estava sendo conduzido pelo Ministério Público Federal (“MPF”), no contexto de um
dos acionistas da investida, Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (“Eletrobrás”).
A Eletrobrás aprovou a criação de uma Comissão Independente para gestão e supervisão
dos trabalhos de investigação, conduzidos por empresa independente especializada.
Em 2016, os trabalhos de investigação pela empresa especializada independente foram
concluídos e determinaram que certos contratos com alguns empreiteiros e fornecedores do
projeto UHE Belo Monte continham impactos estimados em 1% no preço do contrato, mais
alguns outros montantes fixos estimados em eventuais sobrepreço e atividades de
manipulação de propostas consideradas de natureza ilícita.
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Os ajustes decorrentes da investigação independente mencionada acima foram
integralmente reconhecidos pela Companhia na proporção de sua participação no
investimento.
Exercício 2017- Relatório do auditor independente – KPMG Auditores Independentes
Ressalvas: Não há
Ênfases: O Relatório dos Auditores Independentes referente ao exercício findo em 31 de
dezembro de 2017 contém um parágrafo de ênfase:
Ênfase
Riscos relacionados a conformidades com leis e regulamentos
“Conforme mencionado na nota explicativa 11 às demonstrações financeiras individuais e
consolidadas, a Companhia possui investimento na Norte Energia S.A., que é mensurado
pelo método de equivalência patrimonial. Referida investida, com base nos trabalhos de
investigação conduzido por empresa especializada sobre certos contratos com empreiteiros
e fornecedores, reconheceu uma perda em suas demonstrações financeiras do exercício
findo em 31 de dezembro de 2015. Considerando que as investigações da operação
conduzida pelo Ministério Público Federal ainda encontram-se em andamento, não está
descartada a possibilidade de haver outros desdobramentos dessa investigação que possa
envolver a investida. Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse assunto.”
Exercício 2016 - Relatório do Auditor Independente – Ernst & Young Auditores
Independentes S.S.
Ressalvas: Não há
Ênfases: O relatório do auditor independente referente ao exercício social encerrado em 31
de dezembro em 2016 contém dois parágrafos de ênfase (texto integral divulgado nas
Demonstrações financeiras da Companhia):
Reapresentação das demonstrações financeiras
“Em 22 de fevereiro de 2017, emitimos relatório de auditoria sobre as demonstrações
financeiras individuais e consolidadas da Neoenergia S.A. referentes ao exercício findo em
31 de dezembro de 2016, sem modificação e com parágrafo de ênfase sobre “Riscos
relacionados a conformidade com leis e regulamentos”. Conforme descrito na nota 4, essas
demonstrações financeiras estão sendo reapresentadas em virtude dos assuntos descritos
na referida nota explicativa, em conformidade com o previsto no CPC 23 – Políticas
Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de erro (IAS 8 – Accounting Policies,
Changes in Accounting Estimates and Errors) e CPC 26 (R1) – Apresentação das
Demonstrações Contábeis (IAS 1Presentation of
Financial Statements).
Consequentemente, nosso relatório de auditoria considera essas alterações e substitui o
relatório anteriormente emitido.”
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Riscos relacionados a conformidade com leis e regulamentos
“Conforme mencionado na nota 10.(a) às demonstrações financeiras individuais e
consolidadas, a Companhia possui investimento na Norte Energia S.A. (“a Investida”),
avaliado pelo método de equivalência patrimonial. Encontram-se em andamento
investigações e certas medidas legais conduzidas pelo Ministério Público Federal que
envolvem outros acionistas da Investida e determinados executivos desses acionistas. No
momento, não há como determinar se os resultados das referidas investigações e seus
respectivos desdobramentos que podem, eventualmente, trazer consequências futuras além
dos efeitos mencionados na nota 10.(a). As demonstrações financeiras individuais e
consolidadas da Companhia não incluem quaisquer outros efeitos que possam advir desse
assunto. Nossa opinião não está modificada em relação a esse tema. “
10.5 - Políticas contábeis críticas adotadas pelo emissor, explorando, em especial,
estimativas contábeis feitas pela administração sobre questões incertas e
relevantes para a descrição da situação financeira e dos resultados, que exijam
julgamentos subjetivos ou complexos,
Na preparação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Neoenergia
S.A. (“Neoenergia” ou “Companhia”), ao aplicar as políticas contábeis significativas, a
Administração deve usar de julgamento e elaborar estimativas para os valores contábeis de
ativos e passivos, que não são facilmente obtidos de outras fontes. As estimativas e
pressupostos associados se baseiam na experiência histórica e outros fatores relevantes.
Portanto, os resultados futuros podem diferir dessas estimativas.
As estimativas e premissas subjacentes são revisadas continuamente. Os efeitos das
revisões das estimativas contábeis são reconhecidos de forma prospectiva. A administração
concluiu que os julgamentos e estimativas mais significativos considerados durante a
preparação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia são
os seguintes:
Receita de fornecimento de energia e de uso da rede do sistema de distribuição não
faturados
A receita não faturada corresponde à energia elétrica entregue ao consumidor e não
faturada. Esta receita é calculada em base estimada até a data do balanço, e é calculada
utilizando como base o volume total de energia disponibilizada no mês e o índice anualizado
de perdas técnicas e comerciais.
Comercialização de energia 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 informações divulgadas por aquela entidade ou
por estimativa da Administração.
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Visando estimar a venda de energia na CCEE, a Companhia se utiliza: (i) da prévia da
medição da Usina extraída do sistema de coleta de dados de energia da CCEE; (ii) da
prévia da perda interna com base no histórico e perda da rede básica conservadora em 3%;
(iii) contratos de compra e venda definidos no curto prazo além daqueles vigentes à época;
(iv) do valor do PLD (realizado e previsto) divulgado pela CCEE; e (v) da prévia do GSF de
acordo com as informações disponibilizadas pela ONS (Operador Nacional do Sistema).
Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos
O imposto de renda (“IRPJ”) e a contribuição social (“CSLL”) são calculados com base nas
alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente a R$
240 mil para IRPJ e 9% sobre o lucro tributável para CSLL, e consideram a compensação
de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real do
exercício.
A Companhia reconhece ativos fiscais diferidos decorrentes de diferenças temporárias entre
os lucros contábeis e tributáveis e decorrentes de prejuízos fiscais e base negativa de
contribuição social. Impostos diferidos ativos são reconhecidos na extensão em que a
Companhia espera gerar lucros tributáveis futuros com base em projeções feitas pela
Administração. O valor contábil dos impostos diferidos ativos é revisado em cada data de
balanço e, se aplicável, reduzido à medida que não seja mais provável que lucros
tributáveis estarão disponíveis para permitir que todo ou parte do ativo seja recuperado.
Mensuração do ativo da concessão
Os Contratos de Concessão de Serviços Públicos de Energia Elétrica, celebrados entre a
União (Poder Concedente - Outorgante) e as subsidiárias da Companhia que atuam nos
segmentos de distribuição e transmissão, regulamentam a exploração dos serviços públicos
de distribuição e transmissão.
Com base nas características estabelecidas nos contratos de concessão celebrados pelas
distribuidoras e transmissoras, a Administração entende que estão atendidas as condições
para a aplicação da ICPC 01 – Contratos de Concessão (equivalente ao IFRIC 12 – Service
Concession Arrangements) e do Pronunciamento Técnico CPC 47 – Receita de Contrato
com Cliente (equivalente ao IFRS 15 – Revenue from Contracts with Customers),
respectivamente.
Desta forma, o critério de apuração e atualização do ativo das referidas concessões; e
cálculo da amortização do ativo de contrato pelo prazo correspondente ao direito de cobrar
os consumidores é influenciado por estimativas significativas.
Provisão para perda esperada de créditos de liquidação duvidosa
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A provisão para perda esperada de créditos de liquidação duvidosa (“PPECLD”) é
reconhecida em valor para cobrir as perdas na realização de contas a receber, cuja
recuperação é considerada improvável.
O Grupo possui politicas para cálculo da PPECLD, cuja metodologia tem como premissa de
provisionamento ser baseada na análise do risco de crédito dos clientes, considerando o
histórico do comportamento de pagamento dos clientes e a experiência histórica de perdas
efetivas.
Mensuração do valor justo para ativos e passivos financeiros
A Companhia utiliza técnicas de avaliação que incluem o uso de dados que são (ou não)
baseados em dados observáveis de mercado para estimar os valores justos de certos tipos
de instrumentos financeiros.
A Administração acredita que as técnicas de avaliação selecionadas e as premissas
utilizadas são apropriadas para mensurar o valor justo de seus instrumentos financeiros.
Provisões para riscos fiscais, cíveis, trabalhistas e regulatórios
As provisões são reconhecidas em função de um evento passado quando há uma
obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável e se for
provável a exigência de um recurso econômico para liquidar esta obrigação. Quando
aplicável, as provisões são apuradas através do desconto dos fluxos de desembolso de
caixa futuros esperados a uma taxa que considera as avaliações atuais de mercado e os
riscos específicos para o passivo.
As reclamações contra a Companhia são reconhecidas como passivo e/ou são divulgadas
em notas explicativas, a menos que a probabilidade de perda seja considerada remota. A
provisão é reconhecida quando a perda é provável e o valor pode ser estimado com
segurança. As reclamações serão liquidadas quando ocorrer um ou mais eventos futuros.
Normalmente, a ocorrência de tais eventos não está dentro do controle da Companhia e,
portanto, a avaliação desses passivos está sujeita a graus variados de incerteza jurídica e
interpretação, e requerem estimativas e julgamentos significativos a serem feitos pela
Administração, que incluem a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as
jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no
ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos.
Podem existir certas condições na data da emissão das demonstrações contábeis
individuais e consolidadas da Companhia, que podem resultar numa perda para a
Companhia, mas que somente será resolvido quando um ou mais eventos futuros
ocorrerem ou deixarem de ocorrer. A administração do Grupo e seus assessores jurídicos
avaliam tais passivos contingentes, e tal avaliação inerentemente envolve um exercício de
julgamento. Na avaliação de contingências passivas relacionadas a processos judiciais
pendentes contra a Companhia ou a reivindicações não reclamadas que possam resultar
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em tais processos, os assessores jurídicos da Companhia avaliam os méritos percebidos de
qualquer processo judicial ou reivindicações não declaradas, bem como os méritos
percebidos no valor da reparação pretendida ou esperada.
Se a avaliação de uma contingência indicar que é provável que uma perda significativa
tenha sido incorrida e o valor do passivo possa ser estimado, o passivo estimado é
provisionado. Se a avaliação indicar que uma contingência de perda potencialmente
relevante não é provável, mas é razoavelmente possível, então a natureza do passivo
contingente é divulgada.
Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros
Os valores a compensar da parcela A e outros itens financeiros decorrem das diferenças
temporárias entre os custos homologados que são incluídos na tarifa no início do período
tarifário, e os custos que são efetivamente incorridos ao longo do período de vigência da
tarifa. Essa diferença constitui um direito a receber sempre que os custos homologados e
incluídos na tarifa são inferiores aos custos efetivamente incorridos, ou uma obrigação
quando os custos homologados e incluídos na tarifa são superiores aos custos efetivamente
incorridos.
Esses valores serão efetivamente liquidados por ocasião do próximo período tarifário ou,
em caso de extinção da concessão com a existência de saldos apurados que não tenham
sido recuperados, serão incluídos na base de indenização já prevista quando da extinção,
por qualquer motivo, da concessão.
Custos dos planos de aposentadoria com benefícios e o valor presente da obrigação de
aposentadoria.
A obrigação líquida da Companhia para os planos de benefício definido é calculada para
cada um dos planos com base na estimativa do valor do benefício futuro que os
empregados receberão como retorno pelos serviços prestados no exercício atual e em
exercícios anteriores. Esse valor é descontado ao seu valor presente e é apresentado
líquido do valor justo de quaisquer ativos do plano.
A avaliação atuarial dos planos de benefícios definidos é calculada pelo método do crédito
unitário projetado. Quando o cálculo resulta em um potencial ativo para a Companhia, o
ativo a ser reconhecido é limitado ao valor presente dos benefícios econômicos disponíveis
na forma de reembolsos futuros do plano ou redução nas futuras contribuições ao plano.
Para calcular o valor presente dos benefícios econômicos são levadas em consideração
quaisquer exigências mínimas de custeio aplicáveis. O ativo líquido do plano de benefícios
é avaliado pelos valores de mercado (marcação a mercado). As premissas econômicas e
financeiras para efeitos dessa avaliação atuarial, que envolvem taxas de desconto, taxas de
retorno de ativos esperadas, aumentos salariais futuros, taxas de mortalidade e aumentos
futuros de benefícios de aposentadorias e pensões, são discutidas com os atuários
independentes e aprovadas pela Administração da Companhia.
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10.6. Itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras do emissor,
a.

Descrição dos ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente,

que não aparecem em nosso balanço patrimonial (off-balance sheet items), tais
como:
(i)

arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos:

Nas demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018, 2017 e
2016 não houve transações (ativas ou passivas) de natureza material, individualmente ou
quando agregadas que não tenham sido registradas nos livros contábeis que fundamentam
as demonstrações contábeis.
(ii)

carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e

responsabilidades, indicando respectivos passivos:
Nas demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018, 2017 e
2016 não houve transações (ativas ou passivas) de natureza material, individualmente ou
quando agregadas que não tenham sido registradas nos livros contábeis que fundamentam
as demonstrações contábeis.
(iii)

contratos de futura compra e venda de produtos ou serviço:

Nas demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018, 2017 e
2016 não houve transações (ativas ou passivas) de natureza material, individualmente ou
quando agregadas que não tenham sido registradas nos livros contábeis que fundamentam
as demonstrações contábeis.
(iv)

contratos de construção não terminada:

Nas demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018, 2017 e
2016 não houve transações (ativas ou passivas) de natureza material, individualmente ou
quando agregadas que não tenham sido registradas nos livros contábeis que fundamentam
as demonstrações contábeis.
(v)

contratos de recebimentos futuros de financiamentos:
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Nas demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018, 2017 e
2016 não houve transações (ativas ou passivas) de natureza material, individualmente ou
quando agregadas que não tenham sido registradas nos livros contábeis que fundamentam
as demonstrações contábeis.
b.

Outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

Não há outros itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras da
Companhia nos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016.
10.7. Em relação a cada um dos itens não evidenciados nas demonstrações
financeiras indicados no item 10.6, os diretores devem comentar:
a.
Como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o
resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações
financeiras do emissor
a. Como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o
resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações
financeiras do emissor
A Companhia não possui transações (ativas ou passivas) de natureza material,
individualmente ou quando agregadas, que não tenham sido apropriadamente
registradas nos livros contábeis que fundamentam as demonstrações contábeis.
b. Natureza e o propósito da operação
Não aplicável.
c. Natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do
emissor em decorrência da operação.
Não aplicável.
10.8 - Plano de Negócios
a. Investimentos, incluindo:
(i)

descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos


REDES

DISTRIBUIÇÃO
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Os investimentos realizados e projetados pelas distribuidoras do Grupo Neoenergia buscam
aprimorar a robustez das suas redes, melhorar a qualidade do fornecimento de energia,
reduzir as perdas comerciais e técnicas e atender a expansão vegetativa dos seus
mercados, estando desta forma em conformidade com os requisitos estabelecidos pelo
órgão regulador.
Coelba
Até o final do ano de 2018, a Coelba investiu montante total de R$ 1.827.663 mil e
investimento líquido de R$ 1.625.328 mil, aumento líquido total de R$ 201.465 mil em
comparação ao ano anterior que foi de R$ 1.423.863 mil:
Investimentos

2018

2017

805.227

662.760

Programa Luz Para Todos

290.190

234.041

Novas Ligações

218.558

230.064

Sist. Distrib. AT e MT

296.478

198.655

Renovação de Ativos

152.055

146.417

Melhoria da Rede

148.021

77.645

7.333

16.730

Material em Depósito

485.039

595.317

Veículos, TI, Infra e Ferramentas

166.196

60.644

63.792

316.810

(=) Investimento Total

1.827.663

1.876.323

(+) Subvenções

(202.335)

(452.460)

(=) Investimento Líquido

1.625.328

1.423.863

(-) Pessoal

(78.600)

(52.849)

(-) Componentes Financeiros

(68.986)

(82.622)

1.477.742

1.288.391

Natureza Investimento
Expansão de Rede

Perda e Inadimplência

Outros

(=) Investimento Direto Líquido

Os investimentos realizados, no ano de 2018, foram aderentes ao planejado para o período.
O nível adequado de investimentos reflete a política da Coelba para garantir a constante
melhoria da qualidade de seus serviços prestados, bem como a geração de valor do
negócio, mantendo seu compromisso com os clientes, a sociedade e a concessão.
2017: Destaca-se a entrada em operação de 8 novas subestações (Boa Vista do Tapera,
Camamu, Tanquinho Cotovelo, Irecê Asa Sul, Iramaia, Itabela II, Asa Branca e Santo
Antônio de Jesus III) além da ampliação de mais 2 subestações (Capim Grosso e Porto
Veracel), e a entrada em operação de 15 Linhas de Distribuição em Alta Tensão (69 e 138
kV).
2016: Destacamos a construção das subestações de América Dourada II, Irará e Itaquara,
as duas primeiras de 69/13,8 KV e a última de 34,5/13,8KV, além da ampliação de mais 13
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subestações. Ainda em 2016, a Coelba também deu continuidade ao projeto de
digitalização e automação, permitindo a operação remota de pontos estratégicos da rede de
distribuição.
Sobre os investimentos previstos, em observância ao disposto no OfícioCircular/CVM/SEP/N°01/2018, a divulgação de projeções e estimativas pelo emissor é
facultativa nos termos do artigo 20 da Instrução CVM nº 480/09.
Celpe
Até o final do ano de 2018, a CELPE investiu um montante de R$784.744mil e investimento
líquido de R$ 771.355 mil, aumento líquido total de R$ 22.011 mil em comparação ao ano
anterior. Conforme detalhado na tabela abaixo:
Investimentos

2018

2017

Expansão de Rede

271.639

299.165

Novas Ligações

186.759

216.382

84.880

82.783

Renovação de Ativos

43.872

49.860

Melhoria da Rede

82.854

66.362

Perda e Inadimplência

29.513

19.702

242.559

237.455

75.989

48.703

38.318

45.896

(=) Investimento Total

784.744

767.144

(+) Subvenções

(13.389)

(17.800)

(=) Investimento Líquido

771.355

749.344

(-) Pessoal

(38.659)

(32.066)

(-) Componentes Financeiros

(11.097)

(50.988)

(=) Investimento Direto Líquido

721.599

666.290

Natureza Investimento

Sist. Distrib. AT e MT

Material em Depósito
Veículos, TI, Infra e Ferramentas
Outros

Os investimentos são aderentes ao planejado para o período. O nível adequado de
investimentos reflete a política da CELPE para garantir a constante melhoria da qualidade
de seus serviços prestados, bem como a geração de valor do negócio, mantendo seu
compromisso com os clientes, a sociedade e a concessão.
2017: Destaca-se a entrada em operação de duas novas subestações (Estância e Afogados
da Ingazeira, e a entrada em operação de 6 Linhas de Distribuição em Alta Tensão (69 kV).
2016: Em 2016, foram instalados 194 equipamentos para operação remota, substituímos
157 km de rede nua por rede multiplexada na baixa tensão e 175 km de rede convencional
por rede protegida na média tensão. Destacamos ainda a entrada em operação das
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subestações de Setúbal e Vertentes, ambas de 69/13,8 KV, e a construção da subestação
Iputinga, Ilha do Leite, Cupira e Gravatá II, também de 69/13,8 KV.
Sobre os investimentos previstos, em observância ao disposto no OfícioCircular/CVM/SEP/N°01/2018, a divulgação de projeções e estimativas pelo emissor é
facultativa nos termos do artigo 20 da Instrução CVM nº 480/09.
Cosern
Até o final do ano de 2018, a Cosern investiu um montante de R$ 350.903 mil, e teve
investimento líquido de R$ 340.027 mil, resultando um aumento líquido total de R$ 41.333
mil em comparação ao ano anterior:
Investimentos

2018

2017

Natureza Investimento
Expansão de Rede

123.705

99.554

-

-

Novas Ligações

54.683

51.005

Sist. Distrib. AT e MT

69.022

48.549

Renovação de Ativos

15.741

27.198

Melhoria da Rede

25.829

21.554

347

4.591

128.989

118.429

42.865

22.831

13.426

17.870

(=) Investimento Total

350.903

312.026

(+) Subvenções

(10.877)

(13.332)

(=) Investimento Líquido

340.027

298.694

(-) Pessoal

(14.791)

(11.610)

(2.572)

(2.171)

322.663

284.913

Programa Luz Para Todos

Perda e Inadimplência
Material em Depósito
Veículos, TI, Infra e Ferramentas
Outros

(-) Componentes Financeiros
(=) Investimento Direto Líquido

Os investimentos realizados no ano de 2018 foram aderentes ao planejado para o período.
O nível adequado de investimentos reflete a política da Cosern para garantir a constante
melhoria da qualidade de seus serviços prestados, bem como a geração de valor do
negócio, mantendo seu compromisso com os clientes, a sociedade e a concessão.
2017: Destaca-se a entrada em operação de 2 novas subestações (Currais Novos e Santo
Antônio, e a entrada em operação de 6 Linhas de Distribuição em Alta Tensão (69 kV).
2016: Contribuíram para estes resultados o aumento de quase 30% do montante de
investimentos, comparados a 2015, totalizando R$ 261 milhões, destinados à modernização
e expansão do sistema elétrico em todas as regiões do estado. Destacamos a entrada em
operação das subestações de Campo Grande e Capim Macio, ambas de 69/13,8 KV, e a
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construção da subestação Currais Novos I também de 69/13,8 KV. Em 2016 a Cosern
agregou 1.378 quilômetros de redes de média tensão e 1.108 quilômetros de baixa tensão.
Sobre os investimentos previstos, em observância ao disposto no OfícioCircular/CVM/SEP/N°01/2018, a divulgação de projeções e estimativas pelo emissor é
facultativa nos termos do artigo 20 da Instrução CVM nº 480/09.
Elektro
No ano de 2018, a Elektro investiu um montante de R$ 697.106 mil. E teve um total de
investimento líquido no valor de R$ 641.515 mil, com subvenção no valor de R$ 55.591 mil,
conforme detalhado na tabela abaixo:

2018
Investimentos

2017
pós incorporação (1)

Natureza Investimento
358.868

88.118

2.000

533

Novas Ligações

94.192

36.909

Novas SE's e RD's

262.676

50.675

Renovação de Ativos

119.805

29.990

Melhoria da Rede

105.329

10.753

2.161

545

Outros

110.943

18.895

(=) Investimento Total

697.106

148.301

(+) Subvenções

(55.591)

(4.703)

(=) Investimento Líquido

641.515

143.597

(118.738)

(38.829)

522.777

104.769

Expansão de Rede
Programa Luz Para Todos

Perda e Inadimplência

(-) Pessoal
(=) Investimento Direto Líquido
(1)

Cons i dera i nves timentos pró-ra ta a pa rtir de 24 de a gos to de 2017,
da ta em que a El ektro Redes foi i ncorpora da a o Grupo Neoenergi a

Os investimentos realizados foram aderentes ao necessário para o período. O nível
adequado de investimentos reflete a política da Elektro para garantir a constante melhoria
da qualidade de seus serviços prestados, bem como a geração de valor do negócio,
mantendo seu compromisso com os clientes, a sociedade e a concessão.
2017: de 24 de agosto a 31 de dezembro de 2017, período em que a Companhia passou a
ser consolidada pela Neoenergia, a ELEKTRO investiu um montante de R$143.579 mil.
Sobre os investimentos previstos, em observância ao disposto no OfícioCircular/CVM/SEP/N°01/2018, a divulgação de projeções e estimativas pelo emissor é
facultativa nos termos do artigo 20 da Instrução CVM nº 480/09.
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TRANSMISSÃO
A Neoenergia atua no segmento de transmissão, que compreende a operação e
manutenção de linhas de transmissão e de subestações em tensão igual ou superior a 230
kV e que, portanto, fazem parte do SIN – Sistema Interligado Nacional. A remuneração
destes ativos se dá por meio de Receitas Anuais Permitidas - RAP resultante dos Leilões de
Transmissão (projetos greenfield) e/ou de resoluções autorizativas (reforços em instalações
existentes) arrecadadas junto aos os usuários do sistema, tanto geração como carga.
AFLUENTE T
Com potência instalada de 600 MVA, a Afluente T é composta por ativos instalados nas
Subestações de Tomba, Funil, Brumado II, Itagibá, Ford, Pólo e Camaçari IV, além de 489,1
km de Linhas de Transmissão.
A Afluente T, em 31 de maio de 2011, foi autorizada através da Resolução Autorizativa nº
2.920, a executar a Instalação de 2 módulos de entrada de Linha em 230 kV e
Remanejamento da SE Camaçari II para a SE Camaçari IV, localizadas no estado da Bahia.
Os novos circuitos foram entregues ao Centro Regional de Operação Nordeste (COSR-NE)
para operação comercial. Estas linhas alimentam importantes empresas instaladas no Pólo
Petroquímico de Camaçari e dentre elas destaca-se a montadora de veículos Ford.
A Subestação Camaçari IV está localizada no Município de Dias Dávila, cerca de 50 km do
centro da Cidade de Salvador, onde está instalado o Pólo Petroquímico de Camaçari. Este
projeto resultou na melhoria e na confiabilidade do suprimento de energia elétrica para a
região metropolitana de Salvador e do Pólo Petroquímico de Camaçari.
Em 2012, o Grupo Neoenergia venceu o leilão para ampliar a subestação Brumado II,
pertencente à Afluente T. Apesar da subestação pertencer à Afluente T, os novos ativos
foram construídos e operados pela Narandiba, outra empresa do Grupo Neoenergia. A
unidade foi ligada ao sistema já operado pela Afluente T em setembro de 2014.
Em 2016 foi concluída em Narandiba a instalação de 1 bay de 69 kV para alimentação do
aeroporto de São Gonçalo do Amarante.
Em 06 de março de 2017 foi publicada, no Diário Oficial, a Resolução Autorizativa nº 6.203
de 21 de fevereiro de 2017 em nome da Afluente T, autorizando a transmissora a implantar
os reforços em instalações sob sua responsabilidade, conforme abaixo descrito:
i.

LT 230 Funil-Poções II: Alteração do nível de tensão de operação da Linha de
Transmissão Funil - Poções de 138kV para 230kV e seu reencabeçamento na nova
SE Poções II e no setor 230kV da SE Funil.

ii.

SE Poções II: Instalação, na SE Poções II, de uma entrada de linha em 230 kV,
arranjo do tipo barra dupla a quatro chaves para Linha de Transmissão 230kV Funil–
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Poções II; Adequação de módulo de infraestrutura geral pela instalação de módulo
de infraestrutura de manobra e um módulo de infraestrutura geral para acessante.
Em virtude das dificuldades encontradas para implantação do escopo previsto na Resolução
Autorizativa (REA) 6.203/2017-SCT/ANEEL, a Afluente T propôs a ANEEL solução
alternativa para conexão da LT Funil - Poções na SE Funil, em 230 kV e solicitou a
suspensão dos efeitos desta REA até a definição da solução a ser implantada. A Afluente T
aguarda emissão pela ANEEL, de nova REA com o novo escopo
NARANDIBA S.A
Com potência instalada de 700 MVA, a SE Narandiba S.A é composta por ativos instalados
nas Subestações de Narandiba, Extremoz II e Brumado II-230/138kV.
A Subestação Narandiba, que atende à população de Salvador, entrou em operação em
2010. Após a implantação do 3º transformador autorizado pela Autorizativa nº 3.230,
publicada no dia 15 de Dezembro de 2011 e concluído em Janeiro/2014, a subestação
possui potência instalada de 300MVA. Esse empreendimento foi concebido com
equipamentos de última geração, que oferecem mais confiabilidade e segurança à
operação, além de ocupar menos espaço. Sua construção teve baixo impacto ambiental e
fez parte do Programa de Aceleração de Crescimento (PAC), do Governo Federal.
Em setembro de 2014 foi concluída a ampliação da Subestação Brumado II, de 230/138 kV
100 MVA, na Bahia, que foi arrematada no lote D do Leilão de Transmissão nº 005/2012
realizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).
A subestação beneficia a Região Sudoeste da Bahia, composta por 30 municípios, entre os
quais se destacam, Brumado e Vitória da Conquista, ampliando a oferta e melhorando os
níveis de tensão e a confiabilidade do sistema elétrico regional.
Em julho de 2015 foi concluída a construção da Subestação Extremoz II, de 230/69 kV 2 x
150 MVA, no Rio Grande do Norte, que foi arrematada no lote G do Leilão de Transmissão
nº 006/2011 realizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) no dia
16/12/2011 na Bolsa de Valores de São Paulo (BM&F Bovespa). O lance vencedor da
empresa no valor de R$ 2.278.800,00 teve deságio de 43,53% sobre a Receita Anual
Permitida (RAP) inicial de R$ 4.035.440,00.
Localizada no município de São Gonçalo do Amarante, a cerca de 16 km de Natal, a
subestação vai permitir atender à crescente demanda de energia no setor norte da Região
Metropolitana de Natal, capital do estado, bem como auxiliar no escoamento oriundo da
expansão no parque eólico do Estado. O empreendimento contou com investimentos de R$
22 milhões com modelo de contratação turn key com a parceira Toshiba. O Projeto contou
com financiamento na linha FINAME PSI, contratado junto ao BNDES, no montante de R$
5.458 mil, já integralmente liberados.
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O Projeto contou com financiamento na linha FINAME PSI, contratado junto ao BNDES, no
montante de R$ 8.182 mil em valores nominais da época.
Em 26 de outubro de 2018 foi publicada no Diário Oficial, a Resolução Autorizativa nº 7.393
de 16 de outubro de 2018 em nome da Narandiba S.A, autorizando a transmissora a
implantar os reforços na SE Brumado II sob sua responsabilidade, conforme abaixo:
i.

Instalação na SE Brumado II, de um transformador trifásico 230/138 kV de 100 MVA;
um módulo de conexão em 230 kV e um módulo de conexão em 138 kV para o
transformador TR 230/138 kV; Complementação do módulo geral da SE Brumado II
com um módulo de infraestrutura de manobra em 230 kV e um módulo de
infraestrutura de manobra em 138 kV, incluindo aquisição de 7.500 m² terreno.

Em 7 de dezembro de 2018 foi publicada no Diário Oficial, a Resolução Autorizativa nº
7.485 de 27 de novembro de 2018 em nome da Narandiba S.A, autorizando a transmissora
a implantar os reforços na SE Narandiba sob sua responsabilidade, conforme abaixo:
ii.

Instalação na SE Narandiba, de um transformador trifásico 230/69 kV
de 100 MVA; um módulo de conexão compacto isolado a SF6 em 230 kV e um
módulo híbrido de conexão em 69 kV para o transformador TR 230/69 kV.

POTIGUAR SUL
A Potiguar Sul foi criada após a Neoenergia lograr-se vencedora do Lote G do leilão de
transmissão da ANEEL 001/2013. O Projeto consiste na construção, operação e
manutenção do circuito 2 da Linha de Transmissão de 500kV com conexão nas
subestações Campina Grande III, na Paraíba e Ceará-Mirim II-C2, no Rio Grande do Norte,
totalizando aproximadamente 196 km de linha e passando por 25 municípios.
Sua finalidade é escoar a geração eólica proveniente do leilão de energia de reserva de
fonte alternativa de 2011, localizados no Rio Grande do Norte. Este empreendimento entrou
em operação comercial em 07 de novembro de 2016 e contou com investimentos de R$ 250
milhões.
Transmissoras em Implementação
No Leilão de Transmissão realizado pela ANEEL em abril de 2017, a Elektro Holding
(posteriormente incorporada pela Neoenergia) arrematou 4 lotes, que somam 578 km de
novas linhas de transmissão e 10 subestações, sendo uma própria e nove compartilhadas,
localizadas nos estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Santa Catarina e Ceará. Ainda
em 2017, a Neoenergia sagrou-se novamente vencedora no Leilão de Dezembro (n.
002/2017 –ANEEL), adjudicando-se de duas novas concessões - Lotes 4 e 6 - que, juntos,
compreendem 1.074 km de linhas e 6 subestações, sendo uma própria e cinco
compartilhadas, localizadas nos Estados do Tocantins, Piauí, Bahia, Ceará e Paraíba. Em
dezembro de 2018, no Leilão n. 004/2018-ANEEL, em mais uma participação exitosa, o
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grupo conquistou 4 novos lotes (1, 2, 3 e 14), que correspondem a 3.001 km de futuros
circuitos, 5 novas subestações e 16 ampliações.
Em 31 de dezembro de 2018, o Grupo detinha um portfólio de 5.332,5 km de linhas de
transmissão e 16 subestações, entre ativos em operação e em implantação.


LIBERALIZADOS

Usinas Termelétricas
O Grupo Neoenergia atuou em 2018 no segmento de geração termelétrica de por meio de 2
usinas que, em conjunto, somam capacidade instalada de 536,8 MW considerando a planta
convencional de geração de ciclo combinado de energia a gás (Termopernambuco) e a
termelétrica a diesel (da Celpe) em Fernando de Noronha.
Durante todo o ano de 2018 a UTE TERMOPE esteve 86% do tempo despachada pelo
Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). A geração bruta de energia foi de 3.623
GWh em 2018, alcançando uma disponibilidade verificada de 91% no ano.


RENOVÁVEIS

Usinas Hidrelétricas
Em 2018, o Grupo Neoenergia este presente no segmento de geração hídrica, por meio de
6 usinas hidrelétricas. Observa-se que 2 hidrelétricas - Baixo Iguaçu e Belo Monte - ainda
se encontram em fase de implantação. A capacidade instalada totaliza 3,03 GW de energia,
subdivididos da seguinte forma:
i. Hidrelétrica em operação: 2.418,88 MW com as usinas de Teles Pires, Itapebi,
Dardanelos, Baguari, Corumbá III e Belo Monte (operando parcialmente).
ii. Hidrelétrica em implantação: 611,81 MW considerando a Usina Hidrelétrica de Baixo
Iguaçu e Belo Monte (parte em implantação).
UHE BELO MONTE
A Neoenergia possui 10% de participação na Norte Energia, controladora da UHE Belo
Monte, através da SPE Belo Monte Participações S.A.
Durante o ano de 2017, a UHE Belo Monte finalizou a motorização do Sítio Pimental, de
233,1 MW e no Sítio Belo Monte entraram em operação as unidades geradoras (UG) 4, 5, 6
e 7, cada uma com potência de 611,11 MW.
Em 01/02/2018 a UG 8 entrou em operação comercial adicionando 611,11 MW na potência
instalada e alcançando 100% da garantia física do empreendimento, que é de 4.571 MW
médios. Em 13/06/2018 entrou em operação comercial a UG 9, em 05/10/2018 entrou em
operação comercial a UG 10, em 28/11/2018 entrou em operação comercial a UG 11 e em
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06/12/2018 entrou em operação comercial a UG 12 adicionando cada uma mais 611,11
MW na potência instalada da usina.
O empreendimento conta com 12 UGs de 611,11 MW na Casa de Força Principal (7.333,32
MW) – 6 concluídas e operantes e outras 6 ainda em construção, com expectativa de
finalização ao longo de 2019 – e outras 6 UGs de 38,85 MW na Casa de Força
Complementar (233,1 MW). Já com 100% da sua garantia física é possível acessar 100%
da receita proveniente do ACR.
UHE BAIXO IGUAÇU
Sobre a UHE Baixo Iguaçu, a Neoenergia, através da sua subsidiária integral Geração Céu
Azul, arrematou a concessão para construção e exploração da Usina Hidrelétrica de Baixo
Iguaçu no 7º Leilão de Energia Nova A-5 organizado pela ANEEL. A UHE localizada no Rio
Iguaçu, estado do Paraná, terá capacidade instalada de 350,2 MW e 171,3 MW médios de
garantia física.
A partir de dezembro de 2017 foram assinados termos aditivos dos CCEARs entre a
Geração Céu Azul e as distribuidoras postergando o início do período de suprimento para o
dia 12 de novembro de 2018.
Em dezembro de 2018, estavam mobilizados aproximadamente 801 funcionários do
Consórcio Construtor Baixo Iguaçu e a obra transcorria em ritmo normal. Neste mesmo mes
foi concluída a barragem e realizado o enchimento do reservatório.
No que diz respeito a garantia física da usina, vale mencionar que em 23 de dezembro de
2014 o MME publicou a Portaria 390, reduzindo a mesma de 172,8 MWmed (Garantia física
definida no Leilão/2008) para 171,1 MWmed. A Neoenergia apresentou recurso ao processo
que reduziu a garantia e por meio da Portaria 11/2017 do MME a garantia foi ampliada para
171,3 MWmed. Contudo, ainda existiam pontos de discordância e um novo recurso foi
apresentado. Finalmente, em dezembro/2018, a garantia física da usina foi corrigida para
172,4 MWmed, não cabendo mais recursos.
Baixo Iguaçu entrou em operação comercial com a Unidade Geradora 2 no dia 08 de
fevereiro de 2019, conforme despacho anexo da Aneel nº 384, de 07 de fevereiro de 2019.
UHE TELES PIRES
A Usina Hidrelétrica Teles Pires, construída no Rio Teles Pires, afluente do rio Tapajós, na
fronteira dos estados do Pará e Mato Grosso, nos municípios de Jacareacanga (PA) e
Paranaíta (MT) tem potência instalada de 1.820MW e garantia física de 930,7MW.
A Hidrelétrica foi arrematada no último leilão de geração de 2010 da Agência Nacional de
Energia Elétrica (ANEEL) pelo Consórcio Teles Pires Energia Eficiente. A emissão da
Licença Prévia N° 386/2010, emitida pelo Ibama, permitiu que o projeto fosse incluído no
Leilão A-5, levado adiante pelo Governo Federal, Ministério de Minas e Energia, por meio
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da ANEEL, em 17 de dezembro de 2010. Depois do leilão, foi criada a Companhia
Hidrelétrica Teles Pires S/A, Sociedade de Propósito Específico (SPE), responsável por
construir e fazer operar a UHE Teles Pires. Suas duas primeiras unidades geradoras
entraram em operação comercial em novembro de 2015 e as restantes em agosto de 2016.
Parques Eólicos
Em 2018, o portfolio de ativos de geração renovável era composto de 17 parques eólicos
em operação. Além desses empreendimentos, a Neoenergia tem 15 parques eólicos em
construção, 9 deles vencedores do leilão A-6/17 e os outros 6 para comercialização de
energia através do mercado livre. Os parques em operação do grupo somam uma
capacidade instalada de 515,8 MW de energia, que será ampliada para 987MW quando os
ativos em construção entrarem em operação.
Em 20 de dezembro de 2017, ocorreu o Leilão de Geração de Energia “A-6”, realizado por
meio de sistema eletrônico no qual a Neoenergia comercializou a energia de 9 parques
eólicos: Canoas 2, Canoas 4, Chafariz 1, Chafariz 2, Chafariz 3, Chafariz 6, Chafariz 7,
Lagoa 3, Lagoa 4, total de 294,5MW de potência instalada (valor conforme alteração de
característica técnica). Os contratos de comercialização de energia determinam a entrada
em operação comercial em 01 de janeiro de 2023.
Em 2018 foi aprovado também a construção de outros 6 parques, que somam 176,7MW de
potência instalada e fazem parte do mesmo complexo eólico dos parques supracitados, cuja
energia poderá ser comercializada no Mercado Livre, também com data de operação
prevista para 01 de janeiro de 2023.
Calango 6
O complexo eólico liderado pela Calango 6 Energia Renovável S.A., atende 84MW dos
parques eólicos Calango 6, Santana 1 e Santana 2, produto do 19º Leilão de Energia Nova
(A-3) de 2014. Esses parques estão em operação comercial desde dezembro de 2016, com
investimento total estimado de R$ 530 milhões com financiamento (BNDES) de R$ 275
milhões, sendo R$ 1,3 milhão de BNDES Social e R$ 41 milhões de debêntures. O
complexo Calango 6 é controlado diretamente pela Força Eólica do Brasil S.A.
Lagoa 1
O complexo eólico liderado pela Lagoa 1 Energia Renovável S.A., atende 94,5 MW dos
parques eólicos Lagoa 1, Lagoa 2 e Canoas, produto do 20º Leilão de Energia Nova (A-5)
de 214. Os parques Lagoa 2 e Canoas entraram em operação comercial em setembro de
2017 e o parque Lagoa 1 em novembro de 2017, todos em data anterior compromisso
firmado no mercado regulado (01 de janeiro de 2019). De 01 de outubro de 2017 até o início
do contrato no ambiente regulado, toda a energia destes parques foi comercializada por
contrato bilateral com a NC Energia.

118

Manual de Participação em
Assembleias Gerais de Acionistas

AGO de 17/04/2019

O Complexo tem investimento total estimado de R$ 613 milhões, sendo R$ 1,6 milhão
referente ao BNDES Social e R$ 41 milhões de debêntures.
O complexo Lagoa 1 é controlado diretamente pela Força Eólica do Brasil S.A.
(ii)

fontes de financiamento dos investimentos


REDES

DISTRIBUIÇÃO
As distribuidoras pretendem utilizar o limite de crédito já contratado junto ao BNDES e
iniciar tratativas para nova linha de financiamento junto ao banco, através do Finem 2017.
Adicionalmente, com o objetivo de complementar o mix de financiamento dos investimentos,
as distribuidoras também pretendem acessar os recursos do BNB, da ELETROBRAS,
FINEP e BEI, dentre bancos de desenvolvimento e agências multilaterais, bem como o
mercado de capitais doméstico, por meio de debêntures de infraestrutura.
TRANSMISSÃO
AFLUENTE T
Em fev/2017, a ANEEL autorizou a Afluente T a implantar reforços em instalações de
transmissão da LT 230 kV FUNIL /POCOES II BA, SE Poções II e SE Funil. A definição da
estratégia de financiamento desse projeto será feita ao longo do exercício social de 2018.
Leilões nº 05/2016 de 24/04/2017 e nº 02/2017 de 15/12/2017
Ao longo de 2017 a Neoenergia foi vencedora de 2 leilões de transmissão, sendo o primeiro
deles através da Elektro Holding S.A., que arrematou os lotes 4, 20, 22 e 27 com RAP de
R$ 103.936 mil. Além disso, a Neoenergia arrematou, em dezembro de 2017, os lotes 4 e 6
com RAP de R$ 183.325 mil. A estratégia de financiamento desses empreendimentos será
definida ao longo do exercício de 2018.
A EKTT15 (Lote 27) contratou com o BNB em dez/2018 financiamento no valor de 50MM.
Para os demais lotes, a contratação do funding ocorrerá ao longo de 2019/2020.


RENOVÁVEIS

Usinas Hidrelétricas
Belo Monte Participações
A Belo Monte Participações, detentora de 10% do consórcio Norte Energia, é responsável
pela construção e operação da UHE Belo Monte.
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A construção da usina está sendo financiada por meio de 3 contratos de financiamento: (i)
Contrato de Financiamento Direto celebrado entre a Norte Energia S.A. e o BNDES, sendo
o valor do crédito de R$ 9.814.700 mil, no qual a Belo Monte Participações S.A. figura como
interveniente; (ii) Contrato de Financiamento mediante Repasse de Recursos com a Caixa
Econômica Federal e o BTG Pactual, celebrado pela Norte Energia S.A. no valor de R$
9.814.686 mil, no qual a Belo Monte Participações
S.A. figura como interveniente; (iii) adicionalmente, a Norte Energia S.A. celebrou um
Contrato de Financiamento na modalidade BNDES PSI (Programa BNDES de Sustentação
do Investimento), no montante de R$ 3.685.314 mil, sendo este crédito destinado à
aquisição de máquinas e equipamentos para implantação da Usina Hidroelétrica de Belo
Monte. O restante do investimento será suprido por meio de geração de caixa do próprio
empreendimento e aportes de capital dos acionistas.
Geração Céu Azul
A Geração Céu Azul, sociedade de propósito específico controlada 100% pela Neoenergia,
faz parte do Consórcio Empreendedor Baixo Iguaçu - CEBI, com participação de 70% da
SPE Geração Céu Azul e 30% da Copel Geração e Transmissão. A Geração Céu Azul,
contou com financiamento de R$ 600 milhões com o BNDES, sendo R$ 467 milhões foram
desembolsados em 2018 e o restante está previsto para ser desembolsado no 2º trimestre
de 2019.
Calango 6
O projeto de Calango 6 consiste na construção de 3 parques eólicos: Calango 6 (30 MW),
Santana 1 (30 MW) e Santana 2 (24 MW). Os projetos foram desenvolvidos pela holding
operacional Calango 6 Energia Renovável S.A., subsidiária integral da Força Eólica do
Brasil S.A., detentora de 100% das ações das SPEs Santana 1 Energia Renovável S.A. e
Santana 2 Energia Renovável S.A. Em 02 de dezembro de 2016, a Calango 6 celebrou um
Contrato de Financiamento com o BNDES no valor de R$ 274.867.500,00, sendo o valor do
crédito destinado à Beneficiária para implantação das Centrais Eólicas Calango 6 Santana 1
e Santana 2. Em complementação ao crédito concedido pelo BNDES, a Calango 6 Energia
Renovável S.A. também realizou a emissão de debêntures de infraestrutura no volume de
R$ 43.500 mil, no dia 27 de dezembro de 2016, sendo os recursos também destinados à
implantação dos parques eólicos Calango 6, Santana 1 e Santana 2. O projeto conta com 3
fontes de financiamento: (i) Equity de 184.650 mil; (ii) Financiamento de R$ 275.868 mil;
Debêntures de infra de R$ 43.500 mil.
Lagoa 1
O projeto de Lagoa 1 se trata da construção de 3 parques eólicos: Lagoa 1, Lagoa 2 e
Canoas (31,5 MW cada). Os projetos serão desenvolvidos pela holding operacional Lagoa 1
Energia Renovável S.A., subsidiária integral da Força Eólica do Brasil S.A., e detentora de
100% das ações das SPEs Lagoa 2 Energia Renovável S.A. e Canoas Energia Renovável
S.A. Em 20 de outubro de 201, a Lagoa 1 celebrou um Contrato de Financiamento com o
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BNDES no valor de R$ 330.653.062,00, sendo o valor do crédito destinado à Beneficiária
para implantação das Centrais Eólicas Lagoa 1, Lagoa 2 e Canoas. Em complementação ao
crédito concedido pelo BNDES, a Lagoa 1 Energia Renovável S.A. também realizou a
emissão de debêntures de infraestrutura no volume de R$ 46.210 mil, no dia 29 de
setembro de 2017, sendo os recursos também destinados à implantação dos parques
eólicos Lagoa , Lagoa 2 e Canoas. O projeto conta com 3 fontes de financiamento: (i) Equity
de 229.245 mil ; (ii) Financiamento de R$ 330.653 mil; Debêntures de infra de R$ 46.210
mil.
Parques Eólicos
Leilão A-6/2017
Em 20 de dezembro de 2017, a Neoenergia sagrou-se vencedora do Leilão A-6/2017 com 9
parques eólicos CANOAS 2, CANOAS 4, CHAFARIZ 1, CHAFARIZ 2, CHAFARIZ 3,
CHAFARIZ 6, CHAFARIZ 7, LAGOA 3 e LAGOA 4. A companhia está em vias de contratar
no 1º semestre de 2019 o financiamento para os parques Chafariz 3, 6 e 7 junto ao BNB e
para os demais parques a contratação do funding ocorrerá ao longo de 2019.
(iii)

desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos

Não existem desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos
b. aquisições já divulgadas de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que
podem influenciar materialmente a capacidade produtiva da Companhia
Exceto pela incorporação da Elektro Holding S.A., conforme mencionado nos itens 15.7
deste Formulário de Referência, não existem outras aquisições relevantes já divulgadas
pela Companhia.
c. Novos produtos e serviços, indicando:
(i)

descrição das pesquisas em andamento já divulgadas

A Lei nº. 9.991, de 24 de julho de 2000, determina que as concessionárias do setor de
energia elétrica, onde atua a Companhia, devem destinar 0,5% da sua receita operacional
líquida para investir em Pesquisa e Desenvolvimento e mais 0,5% em Eficiência Energética
(EE). Por sua vez, as empresas de Geração e Transmissão, são obrigadas a aplicar 1% de
sua receita apenas em P&D. Tudo isso sob regulação da Agência Nacional de Energia
Elétrica (ANEEL).
A Companhia, além de cumprir esse dispositivo regulatório, define o tema inovação como
um dos seus valores, ratificando a intenção de manter seu parque tecnológico atualizado e,
ao mesmo tempo, a sua pretensão de desenvolver e manter em suas empresas os
conhecimentos necessários para a adequada prestação de seus serviços e a consolidação
de seu posicionamento estratégico.
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Os programas anuais de P&D podem ser constituídos de um ou mais projetos, cooperados
entre as empresas ou não, e deverão ser propostos de acordo com as instruções dispostas
no Manual de P&D. O Manual dos Programas de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico
do Setor de Energia Elétrica foi aprovado pela Resolução Normativa (REN) da Aneel nº 219,
de 11 de abril de 2006, e posteriormente alterado pelas Resoluções Normativas n° 316, de
13 de maio de 2008, nº 504, de 14 de agosto de 2012 e, recentemente, pela REN nº 754 de
13 de dezembro de 2016.
Segundo as diretrizes básicas do Programa de P&D, todo projeto de P&D deve ser
enquadrado em umas das fases da cadeia da inovação, podendo ser classificado como
pesquisa básica dirigida, pesquisa aplicada, desenvolvimento experimental, cabeça de
série, lote pioneiro ou inserção no mercado.
Considerando esses conceitos, os 42 projetos de P&D em andamento, no período de 2016
a 2018, da Companhia, listados abaixo, referem-se às fases da cadeia de inovação da
pesquisa básica dirigida, da pesquisa aplicada ou do desenvolvimento experimental sendo
considerados projetos de pesquisa:
•
PD-0047-0060/2011 - Inserção de Geração Solar Fotovoltaica. Trata-se de um
projeto, resultado da Chamada de Projeto de P&D Estratégico nº 013/2011 da Aneel, e foi
cooperado entre a Coelba (proponente), Celpe e Cosern com o objetivo de implantar usina
de geração solar fotovoltaica com potência de 1MW, usando distintas tecnologias, instalar
laboratório de certificação em energia solar e desenvolver transformador eletrônico
adaptável a planta similar, permitindo avaliar técnica e comercialmente a “replicabilidade” do
modelo adotado;
•
PE-4950-0716/2016 - Sistema de Inteligência Analítica do Setor Elétrico (SIASE) Fase II. Esse projeto irá avançar na cadeia de inovação realizando o Desenvolvimento
Experimental dos conceitos e modelos desenvolvidos no projeto PE-4950-0718/2013.
Realizará, portanto, a construção de um sistema a partir do desenho funcional e arquitetura,
conceituados de forma original naquele projeto. O produto previsto do projeto será capaz de
fornecer informações atualizadas, centralizadas, unívocas e inteligíveis aos diversos
públicos de interesse sobre o setor elétrico, e ainda, que permitam a consolidação e
realização de diversas possibilidades de cruzamento entre elas caracterizando o uso de
inteligência analítica, com a consequente produção de conhecimento a toda a sociedade.
As três distribuidoras do Grupo Neoenergia participaram como empresas cooperadas.
•
PD-0043-0114/2014 - Estudos Preditivos de Vida Útil de Medidores Eletrônicos de
Energia Elétrica por Inferência Estatística de Parâmetros de Desempenho em Ensaios de
Vida Acelerados. Trata-se de um projeto cooperado entre a Celpe (proponente), Coelba e
Cosern com o objetivo de desenvolver uma metodologia de ensaio de vida acelerado
específico para medidores eletrônicos de energia elétrica e algoritmo associado de
processamento estatístico dos resultados. Validação em laboratório a ser implantado no
projeto;
•
PD-0043-0214/2014 - Pesquisa para Identificação e Aplicação das Melhores Práticas
em Sistemas de Proteção de Rede de Distribuição em Baixa Tensão. Trata-se de um
projeto cooperado entre a Celpe (proponente), Coelba e Cosern com o objetivo de
desenvolver uma metodologia para identificar as melhores práticas para a proteção de rede
de distribuição de baixa tensão para curtos circuitos de alta impedância, via pesquisa
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nacional e internacional, com possível aplicação em campo das soluções encontradas que
se mostrem viáveis técnica e economicamente;
•
PD-0043-0314/2014 - Metodologia para Proposição de Política Pública e Regulação
em Enterramento de Redes Elétricas nas Cidades de Recife, Salvador e Natal. Trata-se de
um projeto cooperado entre a Celpe (proponente), Coelba e Cosern com o objetivo de
desenvolver uma metodologia para Proposição de Política Pública e Regulação em
Enterramento de Redes Elétricas nas Cidades de Recife, Salvador e Natal por meio de
avaliação dos aspectos técnicos, econômicos, tecnológicos, políticos, sociais e jurídicos
ligados ao enterramento de redes elétricas;
•
PD-0047-0078/2016 - Desenvolvimento de Tecnologia Nacional para Redes
Elétricas Inteligentes Módulo 1 – Infraestrutura (Etapa 1). Este projeto é cooperado entre as
três distribuidoras do Grupo Neoenergia. Trata-se da Etapa 1 do Módulo de Infraestrutura
do Programa para Desenvolvimento de Tecnologia Nacional de Redes Inteligentes do
Grupo Neoenergia, que abrange os seguintes equipamentos: Sensor inteligente para 69 kV
(20 protótipos), Cabeça de Série do transformador inteligente (20 equipamentos) e
Qualímetro com oscilografia contínua;
•
PD-0047-0079/2016 - Desenvolvimento de Tecnologia Nacional para Redes
Elétricas Inteligentes Módulo 2 – Tecnologia da Informação. Este projeto é cooperado entre
as três distribuidoras do Grupo Neoenergia. Ele desenvolverá e implantará funcionalidades
de redes inteligentes para as distribuidoras do grupo Neoenergia (Automação Avançada,
Analytics e Co-simulação de telecom + Rede Elétrica) por meio de uma infraestrutura de
tecnologia da informação adequada para análise dos dados provenientes dos equipamentos
desenvolvidos no Módulo 1 (sensor inteligente, qualímetro com oscilografia contínua e
transformador inteligente), com foco na melhoria da qualidade do fornecimento, na redução
das perdas e no aumento da segurança;
•
PD-7284-0001/2016 – Método Modificado da Superposição para o
Compartilhamento de Responsabilidades Harmônicas. Este projeto conta com a cooperação
da Coelba, Cosern, Afluente T (proponente) e Consórcio Energética Águas da Pedra –
EAPSA. Ele tem por objetivo a obtenção de hardware e software para aplicação prática do
método da Superposição Modificado para o compartilhamento da contribuição harmônica
entre a rede, a carga e as unidades de geração convencional ou não, com determinação
das parcelas de responsabilidades entre as partes envolvidas;
•
PD-00040-0022/2016 - Avaliação da Integridade Estrutural de Postes de Distribuição
por Meio de Monitoramentos Dinâmicos. A Cosern é a empresa proponente do projeto,
contando com a Coelba como empresa cooperada. O objetivo desse projeto é criar um
sistema portátil de excitação dinâmica e monitoramento do comportamento do poste, com
interpretação imediata dos dados do monitoramento, introduzindo um novo conceito de
avaliação da integridade estrutural com indicadores quantitativos para diagnóstico de
decisão para reparo ou troca de postes.
•
PD-0047-0062/2012 - Desenvolvimento de Ferramental, Equipamentos e
Metodologia para Realização de Poda com Rede Energizada em Áreas Urbanas através de
Braços Mecânicos com Comando Remoto. Projeto, proposto pela Coelba, resultará na
construção de um braço articulado extensível e isolado adaptável a veículos a partir do nível
da carroceria, contendo em sua extremidade superior sistema que permita adaptação de
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serra, podador e garra hidráulicos, operáveis remotamente. Sistema de coleta e trituração
dos resíduos de poda;
•
PD-0047-0066/2012 - Arranjos Técnicos e Comerciais de Geração de Energia a
partir do Biogás Proveniente de Reatores Anaeróbicos de Estações de Tratamento de
Esgoto. Primeira Usina de biogás em uma Estação de Tratamento de Esgoto construída na
Bahia, tendo a Coelba com empresa proponente do projeto. O sistema captura, filtra e
armazena o metano produzido pelo processo de digestão anaeróbica do esgoto, antes da
sua utilização para geração de energia em um conjunto motogerador, contribuindo para
sustentabilidade da estação de esgoto;
•
PD-0047-0077/2014 - Desenvolvimento de um Regulador de Tensão de Baixa
Tensão para o Atendimento Provisório de não Conformidade dos Níveis de Tensão. O
projeto, proposto também pela Coelba, resultou na construção de um equipamento para
regularização provisória de reclamações do nível de tensão. Assim, foi instalado na rede da
Coelba o protótipo série do regulador de BT, para testes de campo e avaliação do
desempenho. Projeto inovador que visa atender futuramente o problema de não
conformidade de tensão, em escala comercial;
•
PD-00043-0911/2011 - Desenvolvimento de Tecnologias Não-Convencionais
Originais e Dedicadas de Aterramento e Proteção para Melhoria de Desempenho de Linhas
Frente a Descargas Atmosféricas. O projeto, desenvolvido também pela Celpe, objetivou a
construção de uma metodologia original não-convencional para aperfeiçoar e elevar a
eficiência do sistema de transmissão da Celpe frente às descargas atmosféricas, com
redução de impacto no seu número de desligamentos e economicamente viável. Com
aplicação em linhas de transmissão de 69 kV, providas ou não de cabos de blindagem, com
baixo nível de suportabilidade do isolamento, causando baixo desempenho frente a
descargas atmosféricas;
•
PD-00043-1211/2011 - Desenvolvimento e Implementações de Provas de Conceito
de Redes Inteligentes (RI) em Localidade Piloto com Elevadas Restrições Ambientais Caso Ilha de Fernando de Noronha (IFN). Este projeto trata da configuração e implantação
de soluções de microgeração distribuída, iluminação pública eficiente, operação ilhada,
interoperabilidade e intercambialidade dos sistemas de medição e de automação para
realização de provas de conceito de redes elétricas inteligentes (REI) em localidade piloto
com elevadas restrições ambientais (ilha de Fernando de Noronha), contemplando as
principais tecnologias relacionadas à infraestrutura e avaliação da viabilidade e eficácia;
 PD-00043-0512/2012 - Arranjos Técnicos e Comerciais para a Inserção da Geração
de Energia Elétrica a Partir do Biogás de Resíduo/Efluentes Líquidos dentro de um Modelo
com Biodigestores Dispersos. A meta da Celpe deste projeto é o desenvolvimento de um
modelo de avaliação de sistemas de biodigestores com foco em geração distribuída de
energia, visando encontrar "nichos" ou "núcleos" de geração de insumos (sólidos/líquidos)
de tal forma que os arranjos destes "núcleos" possam viabilizar a construção e geração de
biogás com consequente geração de energia elétrica.;
•
PD-7236-0001/2013 - Desenvolvimento do Mercado de Gás Natural no Brasil para
Geração de Energia Elétrica. Este projeto teve como proponente a empresa Centrais
Elétricas da Paraíba - EPASA, com participação da Termope como cooperada, e teve como
objetivo a construção de uma visão sobre o mercado de gás no Brasil, proposição de ações
regulatórias, político-institucionais e estruturais para assegurar o seu desenvolvimento e
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interação com o setor elétrico. Foi criado um software avaliador do benefício das
termelétricas ao sistema em diferentes óticas;
•
PD-2290-0052/2016 - Desenvolvimento de Equipamento Nacional para Inspeção em
Tubos de Pequeno Diâmetro de Caldeiras. A Termopernambuco é a empresa proponente
desse projeto, cujo objetivo é desenvolver equipamento para um sistema de inspeção em
tubos de caldeira. Esse sistema possibilitará a visualização e gravação de percurso assim
como a medição de espessura e transmissão de dados, considerando que o ambiente
possui condições severas de operação (temperaturas elevadas e outros);
•
PD-2290-0053/2016 - Desenvolvimento de Soluções Ecoeficientes para Controle
Processo de Bioincrustação no Sistema de Resfriamento da Termopernambuco.
Termopernambuco é a empresa proponente desse projeto, cujo objetivo é
desenvolvimento de soluções ecoeficientes para controle do processo de incrustação
sistema de resfriamento da Usina, através do uso de métodos químicos, físicos
biológicos economicamente viáveis e mais eficazes nas condições ambientais locais e
restrições técnico-operacionais/legais de aplicação também em fase de pesquisa;

do
A
o
no
ou
às

•
PD-0642-0002/2015 - Metodologia de Elaboração da Função de Custo do Déficit.
Trata-se de um projeto, resultado da Chamada de Projeto de P&D Estratégico nº 002/2015
da Aneel, tendo como proponente a empresa Enercan e, dentre as empresas do Grupo
Neoenergia, participaram como cooperadas a Itapebi e Afluente G. Seu objetivo é estimar o
custo do déficit a partir de três metodologias: atualização da metodologia atual; value of lost
load, metodologia que usa sondagens para inferir o custo do déficit do consumidor; e
cálculo dos segmentos da função de custo do déficit, considerando a aversão ao risco na
operação;
•
PD-0610-1004/2016 - Desenvolvimento de Modelo de Simulação do Sistema Elétrico
Nacional com Presença de Geração de Renováveis Intermitentes: Impactos Operacionais,
Regulatórios e Custos. Este projeto tem como proponente a empresa AES Tietê S/A e,
dentre as empresas do Grupo Neoenergia, participam como cooperadas a Narandiba,
Geração CIII, Baguari I e Consórcio Energética Águas da Pedra - EAPSA. O objetivo deste
projeto é desenvolver uma nova metodologia de extração e manipulação de dados de
gerações de fontes intermitentes de energia em intervalos de tempo adequados para a
simulação da operação do Sistema Interligado Nacional - SIN em curtíssimo prazo e um
software simulador da operação eletro-hidro-energética de curtíssimo prazo e tempo real
para o SIN.
•
PD-6559-0001/2017 - Estudo Sobre a Utilização do Efeito Ejetor de
Descarregadores de Vazões Excedentes para Indução de Geração Adicional de Energia
Através da Redução do Nível de Água no Canal de Fuga da Usina. Este projeto tem como
proponente a empresa Geração CIII e, as empresas Itapebi, Baguari I e Teles Pires
participam como cooperadas. O objetivo deste projeto é realizar um estudo realizado em
modelo físico reduzido de usina hidrelétrica que poderá proporcionar uma inovação
aplicável a muitas obras hidrelétricas de baixa queda, ganhando geração de energia sem
nenhum custo ambiental adicional, aproveitando o efeito ejetor de escoamentos
provenientes dos vertedouros.
•
PD-0043-0216/2016 - Desenvolvimento de uma Fonte para Injeção de Corrente em
Malha de Terra para Medição de Resistência de Aterramento em Subestações. O projeto
tem como proponente a CELPE e dentre as empresas do Grupo Neoenergia, participam a
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COELBA e COSERN. O projeto tem como objetivo desenvolver uma fonte de tensão
compacta para injeção de corrente em malha de terra em subestação para medição de
resistência de aterramento. Este equipamento operará em conformidade com os requisitos
da NBR 15749 e terá capacidade de produzir e injetar uma corrente configurável, no valor
máximo de 15 A, com frequência e tensão ajustáveis, na faixa de 50 a 100 Hz (resolução de
1 Hz) e 60 a 300 V (resolução de 1 V), respectivamente.
•
PD-0043-0316/2016 - Sistema de Detecção de Água em Óleo de Transformador
Usando Micro-ondas. O projeto tem como proponente a CELPE e dentre as empresas do
Grupo Neoenergia, participam a COELBA e COSERN. O projeto objetiva desenvolver um
Sensor baseado em micro-ondas para monitorar e detectar o teor de água no óleo de
transformador por meio do monitoramento permanente (on-line) dos transformadores de
SEs na faixa de 1ppm, elevando consideravelmente o nível de confiabilidade e vida útil do
transformador por manter a fração de água sempre em níveis bem abaixo do máximo
estabelecido pela norma. A solução compreende um sistema portátil, tão confiável quanto a
cromatografia, que realiza medidas em tempo real de forma contínua utilizando radiação na
faixa de micro-ondas, enviando estes valores a um banco de dados da concessionária.
•
PD-0043-0416/2016 – Desenvolvimento de Solução Automatizada e Inteligente
Associada a Equipamentos de Proteção para Melhorar a Gestão e Segurança dos
Eletricistas – RFID. O projeto tem como proponente a CELPE e dentre as empresas do
Grupo Neoenergia, participam a COELBA e COSERN. O projeto propõe a aplicação da
tecnologia de identificação dos equipamentos de proteção (EPIs/EPCs) por radiofrequência
com o desenvolvimento de protótipos de identificação por radiofrequência em EPIs e EPCs
utilizados em operações de campo, viabilizando: Monitoramento dos Equipamentos de
Proteção (EP’s) em viaturas; Verificação de procedimentos de execução no isolamento e
preparação de áreas que demandam intervenção das equipes de campo; Monitoramento à
distância da utilização de EP’s em campo; Desenvolvimento de ferramenta computacional
para monitoramento da execução das operações em campo (online e off line).
•
PD-0453-0017/2017 – Levantamento Automatizado e Análise Inteligente de Dados
para Medição de Descargas Sólidas e Líquidas. O projeto tem como proponente a Itapebi,
além da participação da Geração CIII e da Teles Pires. O projeto tem como objetivo o
desenvolvimento de dois veículos autônomos, um para aquisição de descargas líquidas,
sólidas e monitoramento de sedimentação do rio e outro para a coleta de dados de
qualidade da água, além de um sistema de análise das amostras de descargas sólidas e
sistema inteligente para análise dos dados e das curvas-chaves.
•
PD-2290-0051/2016 – Desenvolvimento de Tecnologia Nacional de Geração
Heliotérmica de Energia Elétrica. O projeto tem como proponente a Termope, além da
participação da Itapebi, Baguari I, EAPSA e Teles Pires, além de outras empresas do setor.
O projeto tem como objetivo a implantação de uma planta piloto de geração heliotérmica, do
tipo cilindro parabólico, com campo solar de 5.16 MWte, bloco de potência de 0,5 MW e
sistema de armazenamento térmico de 3h, que será conectada ao processo industrial da
Santa Efigênia Agropecuária, parceira nesse projeto.
•
PD-0043-0516/2016 – Otimização Multiobjetivo de Recursos Energéticos
Distribuídos visando Sustentabilidade e Confiabilidade em Microrredes Isoladas incluindo
Sistema de Armazenamento de Energia com Baterias. O projeto tem como proponente a
Celpe, além da participação das empresas Itapebi, Termope, Teles Pires, Coelba e Celpe
como cooperadas. O projeto tem como objetivo o desenvolvimento de uma metodologia
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para otimização de gerenciamento de sistema híbrido de geração de energia fotovoltaica
(PV), diesel e sistema de armazenamento de energia (SAE), baseada e validada em projeto
piloto operando em região isolada. O projeto piloto contará com duas tecnologias de
baterias, Li- Íon e Fluxo de Vanádio, operando em simultâneo.
•
PD-0385-0028/2010 – Compensador Série D-TCSC: Compensador Série
Eletronicamente Controlado para o Sistema de Distribuição da Elektro. Com foco em
melhorar a qualidade no uso da energia elétrica para consumidores em redes de
distribuição sensíveis a oscilações, foi projetado e construído um compensador série em
tamanho real controlado eletronicamente com capacidade para atender dinâmicas de
grandes cargas no sistema de distribuição, aumentando a confiabilidade, reduzindo perdas
e melhorando a qualidade no fornecimento da energia elétrica em sistemas de distribuição.
O projeto foi desenvolvido em parceria com a UNESP/Ilha Solteira.
•
PD-0385-0062/2013 – Modelo de Referência para Implantação de Redes Elétricas
Inteligentes (Smart Grid). O projeto “Cidade Inteligente” tem como finalidade ser utilizado
como um grande teste das novas tecnologias smart grids para simular condições da rede de
e dos clientes sobre como será a distribuição de energia no futuro. Embora existam muitas
vertentes, as Smart Grids se fundamentam em gestão de energia de forma eficiente,
restauração mais rápida do sistema após uma interrupção e maior interação entre as
distribuidoras e os consumidores. O estudo em execução no município de São Luiz do
Paraitinga - SP visa à aplicação de tecnologias contemplando soluções inovadoras para
automação e operação da rede de energia envolvendo geração distribuída, telemedição,
inserção de veículos elétricos e oferta de novos serviços promovendo interação da
comunidade e consumidores no cenário futuro. A iniciativa previu o que há de mais
moderno em tecnologia de distribuição, e tem como grande diferencial a aproximação da
comunidade, explorando o conceito da sustentabilidade no intuito de contagiar e
conscientizar por meio do desenvolvimento de ações educacionais. Instituições contribuíram
de maneira expressiva para o sucesso do projeto, como a Universidade de São Paulo
(USP/São Carlos), Universidade Estadual de São Paulo (Unesp/Ilha Solteira), Pontifícia
Universidade Católica (PUC/Rio de Janeiro), Fundação para Inovações Tecnológicas
(Fitec). A escolha por São Luiz do Paraitinga como sede do projeto decorreu das
características locais, similares às encontradas na maior parte dos municípios em que a
Elektro atua, como área rural extensa e urbana concentrada. Assim, os estudos permitirão
melhor avaliação dos efeitos das novas tecnologias para uma possível expansão nas
demais localidades que a Empresa atende. O conhecimento será compartilhado para
promover o desenvolvimento sustentável de todo o setor elétrico
•
PD-00385-0053/2012 – Geração Distribuída com Fontes Alternativas e Renováveis
de Energia em Ambiente de Micro-redes, Smart-Grid: Metodologias de Medição; Segurança
Operacional e Impactos na Qualidade de Energia. A pesquisa resultou na análise e
comparação das metodologias no estado da arte de medição da energia elétrica,
considerando cenários de cargas não lineares e GD com fontes renováveis e alternativas.
Foram especificados e instalados sistemas fotovoltaicos e eólicos, considerando a conexão
em baixa tensão para avaliação do impacto destes na rede de distribuição de energia e em
seus pontos de acoplamentos (PACs). Foi desenvolvido um aplicativo (software) para o
monitoramento remoto da injeção de energia elétrica nas redes, considerando a análise dos
fluxos de potências e os impactos nos índices de qualidade de energia, regulação e
segurança operacional, dadas as proteções de conexão e ilhamento dos GDs.
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•
PD-0385-0048/2012 – Sistemas de Microturbina Solar-Híbrida para Cogeração de
Eletricidade e Calor para o Setor Agroindustrial. O conceito do projeto está baseado no
termo Central de Concentração Solar e tem como objetivo implantar duas unidades piloto,
inéditas no mundo, de centrais de concentração solar integradas a uma agroindústria com
potencial de P&D e capacitar uma rede de fornecedores nacionais para construção de
novas centrais no país. Esse tipo de sistema é ideal para indústrias com demanda
combinada, favorecendo a eficiência energética. O projeto é de interesse nacional e está
sob coordenação e execução da empresa Solinova Inovação Tecnológica e Empresarial e
USP/Pirassununga, contando com o aporte financeiro do BNDES e Programa P&D
ANEEL/Elektro.
•
PD-0385-0063/2015 – BID-MONITOR – Big Data e Monitoramento de Dados: A
Inteligência de Máquina no apoio à Tomada de Decisões em Leilões de Energia Elétrica.
Este projeto cooperado entre Elektro, Aratu e Mineração Santa Elina Industria foi
desenvolvido pela Venidera visando otimização do processo de compra de energia elétrica,
que quase sempre é um processo bem complexo e envolve grandes incertezas, melhorando
a assertividade na tomada de decisões e mitigando riscos de erro nas contratações. Todos
os resultados e monitoramentos realizados pela infraestrutura desenvolvida foram
condensadas em vários aplicativos web que configuram os diferentes módulos de
monitoramento de dados (balanço energético das distribuidoras, previsão de PLD,
monitoramento textual com filtragem de anomalias e notícias do setor elétrico) de tal forma
que todo tipo de monitoramento e acompanhamento de informações é realizada por meio
de um aplicativo móvel.
•
PD-00385-0039/2011 – Desenho e Aplicação de Nova Estrutura Tarifária para os
Grupos A e B da ELEKTRO. O projeto foi desenvolvido pela empresa Daimon e resultou no
método aplicado permitindo combinar três fatores que não são devidamente tratados pelos
métodos usuais, tampouco pela atual metodologia de estrutura tarifária brasileira: 1)uso de
ferramenta computacional de otimização para distribuição dos consumidores nas
modalidades existentes e propostas; 2) preservação da competitividade entre as
precificações, ou seja, sem prevalência excessiva de determinadas tarifas sobre as demais;
3) Estimativa e restrição de perda de receita da distribuidora em função do novo
enquadramento tarifário. A pesquisa inovou em considerar diferentes perfis de consumo
verificados na área de concessão para o cômputo das tarifas, por meio de ferramenta de
otimização. Somam-se a essa inovação, a disponibilidade de ferramentas que visam
preservar a competividade das modalidades, tanto as homologadas quanto as propostas.
•
PD-0385-0050/2012 – Avaliação de Segurança para Medidores Eletrônicos e de
Smart Metering. Em parceria com o CPqD - Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em
Telecomunicações o projeto foi desenvolvido para analisar e identificar vulnerabilidades de
segurança aplicáveis aos medidores eletrônicos com o objetivo de conceber uma
metodologia para avaliação da segurança e confiabilidade de smart meter , incluindo os
requisitos mínimos; Estabelecer o primeiro Laboratório de Certificação de Segurança em
Medidores possibilitando a incorporação de melhorias incrementais no processo de seleção
de fabricantes e de medidores eletrônicos para implantação de medição inteligente no
cenário brasileiro. Os resultados foram publicados no livro, englobando os conhecimentos
adquiridos nos ensaios realizados e recomendações sobre segurança cibernética para
distribuidoras de energia elétrica e fabricantes de medidores eletrônicos.
•
PD-0390-1061/2012 – Arranjos Técnicos e Comerciais para Inserção da Geração
Solar Fotovoltaica na Matriz Energética Brasileira. Desenvolvimento
de
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metodologia e estudo de adequação/adaptação das tecnologias existentes visando um
projeto básico e executivo da planta piloto fotovoltaica a ser instalada no estádio do
Corinthians bem como estudos de viabilidade técnico-econômico e de arranjos técnicos,
comerciais e regulatórios. O projeto visava avaliar as oportunidades para a geração
fotovoltaica, com a construção de uma planta piloto na cidade de SP e validar os arranjos
técnicos-comerciais existentes sob as condições encontradas nos centros urbanos de
grande densidade de carga no Brasil.
•
PD-0385-0065/2017 – Sistema Solar Fotovoltaico conectado diretamente à Estrutura
da Rede Secundária de Distribuição. Desenvolvimento e implementação de solução para
inserção de geração distribuída na rede secundária de distribuição da concessionária. O
produto contempla protótipo para sustentação de módulos fotovoltaicos em postes da rede
de distribuição, mais arquitetura eletroeletrônica para conexão em corrente alternada
incluindo acompanhamento e monitoramento da instalação de projeto piloto. O sistema será
objeto de estudo de impactos técnicos, econômicos e regulatórios da utilização de fontes de
geração distribuída fotovoltaica na rede secundária de distribuição, além disso, visa estudar
possíveis ganhos ancilares como: a redução de perdas e sobrecargas em horários de pico
de verão e melhorar o perfil de tensão
•
PD-00047-0080/2017 - Desenvolvimento de Tecnologia Nacional para Redes
Elétricas Inteligentes Módulo 1 – Infraestrutura (Etapa 2). Este projeto é cooperado entre as
quatro distribuidoras do Grupo Neoenergia. Propoe-se o Desenvolvimento de 6 protótipos
de um concentrador de comunicação, 40 gateways e 40 modens com módulos
criptográficos que possibilitarão a comunicação segura dos dispositivos que compoem as
Redes Inteligentes (Medidores, Sensores Inteligentes, Trafos Inteligentes e qualímetro com
oscilografia contínua);
•
PD-0453-0018/2018 - Ferramenta Multicritério para Análise de Informação e Ações
para Planos de Segurança de Barragens. O projeto tem como proponente a Itapebi, além da
EAPSA e da Teles Pires como cooperadas. O projeto tem como objetivo o desenvolvimento
de um sistema inovador georreferenciado para gerenciamento inteligente do Plano de
Segurança de Barragens (PSB), compreendendo acionamento de equipes, gestão da
instrumentação e análises de risco dos empreendimentos e de consistência de dados em
tempo real;
•
PD-04951-0648/2018 – Construção de laboratório para o Desenvolvimento de
Tecnologia para equipamentos em alta potência – TEAP. Este projeto tem como proponente
a CEMIG, com participação da Potiguar Sul e da Elektro como cooperadas, e tem como
objetivo o conhecimento técnico e científico para concepção, desenvolvimento, projeto,
construção e ensaio de equipamentos de alta potência e laboratório de referência à PeD de
equipamentos de alta potência: disjuntores, seccionadoras, transformadores, cabos,
barramentos, cubículos, sistemas de proteção, etc;
•
PD-0391-0032/2018 - Modernização das Tarifas de Distribuição de Energia Elétrica.
Projeto cooperado com o objetivo de promover estudos aprofundados para a modernização
das tarifas de distribuição de energia elétrica, envolvendo a avaliação de sinalização
locacional, horária e dinâmica e a tarifa não volumétrica. A atual estrutura tarifária, bem
como o procedimento de cálculo das tarifas, será revista contemplando também a inserção
das novas tecnologias, tais como a geração distribuída. Proposta de estrutura tarifária,
considerando tarifas não volumétricas, horárias e locacionais, embasada em literatura
internacional e teoria de preços, com simulações dos impactos sobre o setor elétrico.
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•
PD-00385-0064/2018 - Sistema hibrido de produção de energia elétrica e
aquecimento de água denominado MultiSolar. Produto Interativo com Serviço Agregado, um
sistema solar híbrido (equipamento e software) que implementa o conceito MultiSolar por
maximizar o aproveitamento da irradiação solar (telhados), valendo-se de conversões de
eficiência e custo escaláveis, e compatíveis com diferentes classes de consumo. Solução
universal de um trocador de calor adaptável à maioria dos módulos FV disponíveis no
mercado, a integração do trocador ao módulo permitirá diminuir a sua temperatura
aumentando a eficiência da conversão energia solar em eletricidade, ao mesmo tempo que
transferirá calor indesejado ao processo de conversão para o aquecimento de água.
•
PD-00047-0083/2018 - Desenvolvimento de Tecnologia para Inserção de Microrrede
em Sistemas Isolados. Este projeto é cooperado entre as distribuidoras do Grupo
Neoenergia. Propõe-se o Estudo da aplicação de microrredes como solução em massa para
universalização, investigando tecnologias, custos e ganho socioeconômico para os
eletrificados em 6 plantas piloto. A partir de dados dos pilotos, será desenvolvido
gerenciador de energia para microrredes com presença de supercapacitores.
Foram encerrados, em 2016, 09 projetos: (i) PD-0043-0114/2014 - Estudos Preditivos de
Vida Útil de Medidores Eletrônicos de Energia Elétrica por Inferência Estatística de
Parâmetros de Desempenho em Ensaios de Vida Acelerados; (ii) PD-0043-0214/2014 Pesquisa para Identificação e Aplicação das Melhores Práticas em Sistemas de Proteção de
Rede de Distribuição em Baixa Tensão; (iii) PD-0043-0314/2014 - Metodologia para
Proposição de Política Pública e Regulação em Enterramento de Redes Elétricas nas
Cidades de Recife, Salvador e Natal; (iv) PD-00043-0911/2011 - Desenvolvimento de
Tecnologias Não-Convencionais Originais e Dedicadas de Aterramento e Proteção para
Melhoria de Desempenho de Linhas Frente a Descargas Atmosféricas; (v) PD-72360001/2013 - Desenvolvimento do Mercado de Gás Natural no Brasil para Geração de
Energia Elétrica; (vi) PD-0385- 0028/2010 – Compensador Série D-TCSC: Compensador
Série Eletronicamente Controlado para o Sistema de Distribuição da Elektro; (vii) PD-003850039/2011 – Desenho e Aplicação de Nova Estrutura Tarifária para os Grupos A e B da
ELEKTRO; (viii) PD-0390-1061/2012 – Arranjos Técnicos e Comerciais para Inserção da
Geração Solar Fotovoltaica na Matriz Energética Brasileira; e (ix) PD-0385-0050/2012 Avaliação de Segurança para Medidores Eletrônicos e de Smart Metering.
Em 2017, foram encerrados 06 projetos: (i) PD-0047-0060/2011 - Inserção de Geração
Solar Fotovoltaica; (ii) PD-0047-0066/2012 - Arranjos Técnicos e Comerciais de Geração de
Energia a partir do Biogás Proveniente de Reatores Anaeróbicos de Estações de
Tratamento de Esgoto; (iii) PD-0047-0077/2014 - Desenvolvimento de um Regulador de
Tensão de Baixa Tensão para o Atendimento Provisório de não Conformidade dos Níveis
de Tensão; (iv) PD-00043-1211/2011 - Desenvolvimento e Implementações de Provas de
Conceito de Redes Inteligentes (RI) em Localidade Piloto com Elevadas Restrições
Ambientais - Caso Ilha de Fernando de Noronha (IFN); (v) PD- 00385-0053/2012 – Geração
Distribuída com Fontes Alternativas e Renováveis de Energia em Ambiente de Micro-redes,
Smart-Grid: Metodologias de Medição; Segurança Operacional e Impactos na Qualidade de
Energia; e (vi) PD-0385-0063/2015 -BID-MONITOR - Big Data e Monitoramento de Dados:
A inteligência de máquina no apoio à tomada de decisões em leilões de energia elétrica.
Em 2018, foram encerrados 06 projetos: (i) PD-0610-1004/2016 – Desenvolvimento de
Modelo de Simulação do Sistema Elétrico Nacional com Presença de Geração de
Renováveis Intermitentes: Impactos Operacionais, Regulatórios e Custos; (ii) PD-0642130
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0002/2015 - Metodologia de Elaboração da Função de Custo do Déficit; (iii) PD-03850048/2012 - Sistemas de microturbina solar-híbrida para cogeração de eletricidade e calor
para o setor agroindustrial; (iv) PD-00043-0512/2012 - Arranjos Técnicos e Comerciais para
a Inserção da Geração de Energia Elétrica a Partir do Biogás de Resíduo/Efluentes Líquidos
dentro de um Modelo com Biodigestores Dispersos (v) PD-0385-0062/2013 - Modelo de
Referência para Implantação de Redes Elétricas Inteligentes (Smart Grid); e (vi) PD-00470062/2012 - Desenvolvimento de Ferramental, Equipamentos e Metodologia para
Realização de Poda com Rede Energizada em Áreas Urbanas através de Braços
Mecânicos com Comando Remoto .
Atualmente, estão em andamento 21 projetos na Companhia: (i) PE-4950-0716/2016 Sistema de Inteligência Analítica do Setor Elétrico (SIASE) - Fase II; (ii) PD-0047-0078/2016
- Desenvolvimento de Tecnologia Nacional para Redes Elétricas Inteligentes Módulo 1 –
Infraestrutura (Etapa 1); (iii) PD- 0047-0079/2016 - Desenvolvimento de Tecnologia
Nacional para Redes Elétricas Inteligentes Módulo 2 – Tecnologia da Informação; (iv) PD7284-0001/2016 - Método Modificado da Superposição para o Compartilhamento de
Responsabilidades Harmônicas; (v) PD-00040-0022/2016 - Avaliação da Integridade
Estrutural de Postes de Distribuição por meio de Monitoramentos Dinâmicos; (vi) PD-000470083/2018 - Desenvolvimento de Tecnologia para Inserção de Microrrede em Sistemas
Isolados; (vii) PD- 2290-0052/2016 - Desenvolvimento de Equipamento Nacional para
Inspeção em Tubos de Pequeno Diâmetro de Caldeiras; (viii) PD-2290-0053/2016 Desenvolvimento de Soluções Ecoeficientes para Controle do Processo de Bioincrustação
no Sistema de Resfriamento da Termopernambuco; (ix) PD-6559-0001/2017 - Estudo
Sobre a Utilização do Efeito Ejetor de Descarregadores de Vazões Excedentes para
Indução de Geração Adicional de Energia Através da Redução do Nível de Água no Canal
de Fuga da Usina; (x) PD-0043-0216/2016 - Desenvolvimento de uma Fonte para Injeção
de Corrente em Malha de Terra para Medição de Resistência de Aterramento em
Subestações; (xi) PD-0043-0316/2016 - Sistema de Detecção de Água em Óleo de
Transformador Usando Micro-ondas; (xii) PD-0043-0416/2016 – Desenvolvimento de
Solução Automatizada e Inteligente Associada a Equipamentos de Proteção para Melhorar
a Gestão e Segurança dos Eletricistas – RFID; (xiii) PD-0453-0017/2017 – Levantamento
Automatizado e Análise Inteligente de Dados para Medição de Descargas Sólidas e
Líquidas; (xiv) PD- 2290-0051/2016 – Desenvolvimento de Tecnologia Nacional de Geração
Heliotérmica de Energia Elétrica; (xv) PD-0043-0516/2016 – Otimização Multiobjetivo de
Recursos Energéticos Distribuídos visando Sustentabilidade e Confiabilidade em
Microrredes Isoladas incluindo Sistema de Armazenamento de Energia com Baterias; (xvi)
PD-00047-0080/2017 - Desenvolvimento de Tecnologia Nacional para Redes Elétricas
Inteligentes Módulo 1 – Infraestrutura (Etapa 2); (xvii) PD-0391-0032/2018 - Modernização
das Tarifas de Distribuição de Energia Elétrica; (xviii) PD-00385-0064/2018 - Sistema
hibrido de produção de energia elétrica e aquecimento de água denominado MultiSolar; (xix)
PD-0385-0065/2017 – Sistema Solar Fotovoltaico conectado diretamente à Estrutura da
Rede Secundária de Distribuição; (xx) PD-0453-0018/2018 - Ferramenta Multicritério para
Análise de Informação e Ações para Planos de Segurança de Barragens; (xxi) PD-049510648/2018– Construção de laboratório para o Desenvolvimento de Tecnologia para
equipamentos em alta potência – TEAP.
(ii)
montantes totais gastos pela Companhia em pesquisas para desenvolvimento de
novos produtos ou serviços
Os montantes totais investidos pelas empresas da Companhia em projetos de P&D em fase
de pesquisa de P&D (pesquisa básica dirigida, pesquisa aplicada e desenvolvimento
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experimental), somados aos recursos destinados à gestão do Programa de P&D,
corresponderam aos valores descritos na tabela abaixo:

Valores expressos em mil reais – R$.

(iii)

projetos em desenvolvimento já divulgados

No desenvolvimento de projetos na Companhia, que geram novos produtos e serviços,
também são incluídos os projetos do programa de P&D que pertencem às fases avançadas
da cadeia de inovação: cabeça de série, lote pioneiro e inserção de mercado.
Dessa forma, no período de 2016 a 2018, a Companhia desenvolveu os 07 projetos
descritos abaixo:
•
PD-0040-0021/2014 - Cabeça de Série do Aferidor de Medidores de Energia Elétrica
sem Interrupção no Fornecimento. A Cosern desenvolveu esse projeto que veio aperfeiçoar
o protótipo desenvolvido na etapa anterior e resultou em um equipamento resistente para
uso profissional em campo no processo de aferição de medidores, sem a necessidade de
interrupção no fornecimento de energia do consumidor. Com a participação do fabricante
Montrel será avaliada a futura comercialização e produção em larga escala do produto;
•
PD-0047-0037/2011 - Desenvolvimento de Unidade "Cabeça de série" e Sistema de
Testes para Dispositivos Dinâmicos de Proteção Série. O equipamento desenvolvido, por
meio do P&D da Coelba, pode ser aplicado na compensação de afundamentos de tensão
em cargas de 300kVA/440V. O Sistema de testes resultante da pesquisa é capaz de
permitir a realização de ensaios previstos em normas para avaliação da susceptibilidade de
cargas, frente a afundamentos de tensão, como a IEC 61000-4-34;
•
PD-0047-0072/2012 - Produção Lote Pioneiro de Sensor Inteligente. O Sensor
Inteligente, continuidade de um projeto anterior desenvolvido pela Coelba, é um sistema de
registro de eventos e de auxílio à localização de faltas em redes de distribuição de energia
elétrica trifásicas de até 35kV. Os objetivos do projeto em Lote Pioneiro foram a
consolidação da tecnologia, a prova do funcionamento em escala, a viabilização da
produção em lotes, a comercialização como produto e a caracterização do equipamento
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como ferramenta de monitoramento para ambiente de Redes Elétricas Inteligentes (Smart
Grids);
•
PD-00043-1009/2010 – Desenvolvimento de um Auto Regulador Magnético de
Tensão a Reator Naturalmente Saturado - ARMTRS, em 13,8 KV – Cabeça de Série. O
projeto, executado pela Celpe, teve como finalidade
o desenvolvimento
de um equipamento autorregulador magnético de tensão a reator naturalmente saturado
(ARMTRS) para o sistema 13,8kV, não disponível no mercado, e que pode ser aplicado
como supressor de afundamentos nas indústrias de grande porte. Por ser constituído por
unidades monofásicas, foi possível desenvolver um equipamento robusto e resistente aos
ambientes agressivos;
•
PD-00043-0212/2012 - Projeto, Construção e Avaliação de Desempenho de um
Restaurador Dinâmico de Tensão (Dynamic Voltage Restorer - DVR) de Baixo Custo. Neste
projeto os transformadores do Restaurador Dinâmico de Tensão (DVR) possuem um
enrolamento alimentado com tensão da rede, podendo o outro enrolamento ser conectado
entre a rede e a carga, mantendo sua tensão próxima da nominal, não sendo empregados
inversores PWM e as chaves e os transformadores terem potências muito inferiores às da
carga. O projeto da Celpe, empresa proponente, foi desenvolvido em continuidade a um
P&D anterior, resultando na construção de um protótipo de DVR de 380V, 200kVA;
•
PD-0043-0116/2016 - Dispositivo para Monitoramento da Vida útil Remanescente de
Baterias Chumbo-Ácidas Estacionárias aplicadas em Subestações e Chaves de
Distribuição. O projeto tem como proponente a CELPE e dentre as empresas do Grupo
Neoenergia, participam a COELBA e COSERN. O objetivo principal o projeto é a construção
de um produto comercial para monitorar o estado geral de um banco de baterias e,
adicionalmente, estimar a sua vida útil remanescente. O produto do projeto possui uma alta
aplicabilidade uma vez que existem vários exemplos de sistemas que utilizam bancos de
baterias que estão sempre sujeitos a falhas.
•
PD--00040-0023/2018 - Lote Pioneiro do aferidor de medidores de energia elétrica
sem interrupção no fornecimento. Foram realizados dois projetos de P&D ANEEL
anteriores, nas fases de desenvolvimento experimental e cabeça de série que
demonstraram a viabilidade técnica e de implantação prática de um equipamento capaz de
realizar a aferição de medidores de energia elétrica em campo, sem a necessidade de
interrupção no fornecimento de energia do consumidor. Assim, o presente projeto pretende
prosseguir na cadeia de inovação, testando o equipamento desenvolvido como cabeça de
série em maior escala, com equipes em campo. Neste projeto, está prevista a presença da
indústria que permitirá que o produto final seja desenvolvido com características de
mercado, incluindo a viabilidade econômica para produção e comercialização em série.
Participam deste projeto todas distribuidoras do Grupo Neoenergia.
Foram encerrados, em 2016, 04 projetos: (i) PD-0047-0037/2011 - Desenvolvimento de
Unidade "Cabeça de série" e Sistema de Testes para Dispositivos Dinâmicos de Proteção
Série; (ii) PD- 0047-0072/2012 - Produção Lote Pioneiro de Sensor Inteligente; (iii) PD00043-1009/2010 – Desenvolvimento de um Auto Regulador Magnético de Tensão a Reator
Naturalmente Saturado - ARMTRS, em 13,8 KV – Cabeça de Série; e (iv) PD-000430212/2012 - Projeto, Construção e Avaliação de Desempenho de um Restaurador Dinâmico
de Tensão (Dynamic Voltage Restorer - DVR) de Baixo Custo.
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Em 2017, foi encerrado 01 projeto no ano de 2017, que é o projeto PD-0040-0021/2014 –
Cabeça de Série do Aferidor de Medidores de Energia Elétrica sem Interrupção no
Fornecimento.
Não houve encerramento de projeto, em 2018, para projetos que geram novos produtos e
serviços.
Adicionalmente, o projeto PD-0043-0116/2016 - Dispositivo para Monitoramento da Vida Útil
Remanescente de Baterias Chumbo-Ácidas Estacionárias aplicadas em Subestações e
Chaves de Distribuição e PD--00040-0023/2018 - Lote Pioneiro do aferidor de medidores de
energia elétrica sem interrupção no fornecimento encontram-se em andamento.
(iv)
montantes totais gastos pela Companhia no desenvolvimento de novos produtos ou
serviços
Os montantes totais investidos pelas empresas da Companhia nos projetos de pesquisa e
desenvolvimento (fase da cadeia de inovação: cabeça de série, lote pioneiro e inserção de
mercado), somados aos recursos destinados à gestão do Programa de P&D,
corresponderam aos seguintes valores:

Valores expressos em mil reais – R$.
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ANEXO III DO MANUAL DE PARTICIPAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE
ACIONISTAS DA NEOENERGIA S.A.
ORÇAMENTO DE CAPITAL
A Lei n o 6.404/76, alterada pela Lei n o 10.303/2001 determina em seu artigo 196 que “a
assembléia geral poderá, por proposta dos órgãos da administração, deliberar reter parcela
do lucro líquido do exercício prevista em orçamento de capital por ela previamente
aprovado. Parágrafo 1o – O orçamento, submetido pelos órgãos da administração com a
justificação da retenção de lucros proposta, deverá compreender todas as fontes de
recursos e aplicações de capital, fixo ou circulante, e poderá ter a duração de até cinco
exercícios, salvo no caso de execução, por prazo maior, de projeto de investimento.
Parágrafo 2o – O orçamento poderá ser aprovado na assembléia geral que deliberar sobre o
balanço do exercício e revisado, anualmente, quando tiver duração superior a um exercício
social.”
A Companhia propõe destinar o valor de R$ 807,7 milhões para a Reserva de retenção de
lucros referente ao exercício de 2018, com finalidade de dar continuidade aos investimentos
em curso.
Em conformidade com o artigo 25 (IV) da Instrução CVM 480/2009, demonstramos a seguir
a proposta de Orçamento de Capital da Neoenergia S.A., bem como as fontes de recursos
para o exercício de 2019.
ORÇAMENTO DE CAPITAL
APLICAÇÕES DE RECURSOS
Redes
Coelba
Celpe
Cosern
Elektro
Transmissão
Liberalizado
Renováveis
Holding
TOTAL
FONTE DE RECURSOS
Retenção de lucros
Geração de caixa e recursos de terceiros líquidos.
TOTAL

2019
3.639
1.533
634
315
620
537
193
353
5
4.189
808
3.382
4.189
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ANEXO IV DO MANUAL DE PARTICIPAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE
ACIONISTAS DA NEOENERGIA S.A.
CANDIDATOS PARA MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA
Nome

Francesco Gaudio (recondução)

Data de Nascimento

12.11.1946

Profissão

Contador

CPF

128.804.777-00

Órgão da Administração

Conselho Fiscal

Data da Eleição

17.04.2019

Prazo do Mandato

Até AGOE 2020

Nº

de

Mandatos

Consecutivos

Cargo

Eletivo Membro

Ocupado

Titular

Data da Posse

17.04.2018

Eleito

pelo

Controlador?
Percentual

3

Sim

de

Participação em 100%
Reuniões

Descrição de outros cargos
ou funções exercidas no Não há
emissor
Se é membro independente.
Caso positivo, qual foi o
critério
utilizado
pelo Não se aplica, pois foi eleito pelo controlador.
emissor para determinar a
independência?
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome e Setor de atividade da Iberdrola Energia do Brasil Ltda.
Empresa:
Setor: Energia
Cargo:

Diretor Administrativo e Financeiro

Se a empresa integra: (a) o
grupo econômico do emissor
ou
(b)
é
controlada
por acionista
do
emissor
que detenha participação, dir
eta ou indireta, igual ou
superior a 5% de uma mesma
classe ou espécie de valor
mobiliário do emissor

(b) é controlada por acionista do emissor
que detenha participação, direta ou indireta, igual
ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie
de valor mobiliário do emissor

Nome e Setor de atividade da Coelba – Companhia de Eletricidade do Estado da
Empresa:
Bahia
Cargo:

Membro Titular do Conselho Fiscal
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Se a empresa integra: (a) o
grupo econômico do emissor
ou
(b)
é
controlada
por acionista
do
emissor
que detenha participação, dir (a) o grupo econômico do emissor
eta ou indireta, igual ou
superior a 5% de uma mesma
classe ou espécie de valor
mobiliário do emissor





Indicação de todos os cargos
de administração que ocupe
em outras sociedades ou
organizações
do
terceiro
setor





Mesbla Serviços Financeiros S/A - Diretoria
Banco Dracma S/A. - Diretoria
Iberdrola Energia do Brasil - Diretor
Administrativo e Financeiro
Neoenergia S.A. - Membro Titular do
Conselho Fiscal
Celpe
–
Companhia
Energética
de
Pernambuco - Membro Titular do Conselho
Fiscal
Coelba – Companhia de Eletricidade do
Estado da Bahia - Membro Suplente do
Conselho Fiscal
Cosern – Companhia Energética do Rio
Grande do Norte - Membro Suplente do
Conselho Fiscal

i. qualquer condenação criminal: Nenhuma
ii. qualquer condenação em processo administrativo
Descrição de qualquer dos da CVM e as penas aplicadas: Nenhuma
seguintes
eventos
que iii. qualquer condenação transitada em julgado, na
tenham ocorrido durante os esfera judicial ou administrativa, que o tenha
últimos 5 anos:
suspendido ou inabilitado para a prática de uma
atividade profissional ou comercial qualquer:
Nenhuma
Tem relação conjugal, de união estável ou parentesco até o segundo grau com:
(i) administrador(a) do emissor; e
(ii) concomitantemente ou não, administrador(a) de sociedades controladas
(direta ou indiretamente), controladoras (direta ou indiretamente), e/ou coligadas
em relação ao emissor.
Não
Tem e/ou teve (nos 3 últimos exercícios sociais) relações de subordinação,
prestação de serviço ou controle mantidas entre administradores do emissor e:
(i) sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor, com exceção
daquelas em que o emissor detenha, direta ou indiretamente, a totalidade do
capital social;
(ii) controlador direto ou indireto do emissor; e
(iii) caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua
controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas.
Sim, conforme informado acima.

137

Manual de Participação em
Assembleias Gerais de Acionistas

AGO de 17/04/2019

Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Não aplicável
Nome
Data de Nascimento

Eduardo Valdés Sanchez
30/09/1966
Engenharia Industrial – Universidad Politécnica de Madrid
MBA - Dartmouth College - The Tuck School of Business
Formação
at Dartmouth
MBA - IESE Business School - University of Navarra
CPF
055.017.167-39
Cargo Eletivo
Membro
Órgão da Administração
Conselho Fiscal
Ocupado
Titular
Data da Eleição
Data de Posse
17.04.2019
17.04.2019
Eleito pelo
Prazo do Mandato
Até AGO 2020
Sim
Controlador?
Percentual
de
Nº
de
Mandatos
Participação em 1
Consecutivos
Reuniões
Descrição de outros
cargos ou funções
Não há.
exercidas no emissor
Se é membro
independente. Caso
positivo, qual foi o
Não se aplica, pois foi eleito pelo controlador.
critério utilizado pelo
emissor para determinar
a independência?
Experiências profissionais durante os últimos 5 anos:
Nome e Setor de
atividade da Empresa:

Grupo Inovainfo – 2013 até a presente data
Varejo de Produtos Tecnológicos

Cargo:

Sócio Fundador

Se a empresa integra: (a)
o grupo econômico do
emissor ou (b) é
controlada por acionista
do emissor
que detenha participação, Não aplicável
direta ou indireta, igual
ou superior a 5% de uma
mesma classe ou espécie
de valor mobiliário do
emissor
Nome e Setor de
atividade da Empresa:

AN2O Participações – 2008 a 2017

Cargo:

Sócio Diretor
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Se a empresa integra: (a)
o grupo econômico do
emissor ou (b) é
controlada por acionista
do emissor
que detenha participação, Não aplicável
direta ou indireta, igual
ou superior a 5% de uma
mesma classe ou espécie
de valor mobiliário do
emissor
Nome e Setor de
atividade da Empresa:

Iansã Energia e Participações – 2008 a 2017
Elétrico

Cargo:

Administrador

Se a empresa integra: (a)
o grupo econômico do
emissor ou (b) é
controlada por acionista
do emissor
que detenha participação, Não aplicável
direta ou indireta, igual
ou superior a 5% de uma
mesma classe ou espécie
de valor mobiliário do
emissor
Nome e Setor de
atividade da Empresa:

TIM, Telecom Itália – 2009 a 2013
Telecomunicações

Cargo:

Diretor Regional Nordeste

Se a empresa integra: (a)
o grupo econômico do
emissor ou (b) é
controlada por acionista
do emissor
que detenha participação, Não aplicável
direta ou indireta, igual
ou superior a 5% de uma
mesma classe ou espécie
de valor mobiliário do
emissor
Indicação de todos os
cargos de administração
que ocupe em outras
sociedades ou
organizações do terceiro
setor






Grupo Inovainfo – 2013 até a presente data;
Sócio Fundador
AN2O Participações – 2008 a 2017;
Sócio Diretor
Iansã Energia e Participações – 2008 a 2017;
Administrador
TIM, Telecom Itália
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Diretor Regional Nordeste
Descrição de qualquer
dos seguintes eventos
que tenham ocorrido
durante os últimos 5
anos:

i. qualquer condenação criminal: Nenhuma
ii. qualquer condenação em processo administrativo da
CVM e as penas aplicadas: Nenhuma
iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera
judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou
inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou
comercial qualquer: Nenhuma

Tem relação conjugal, de união estável ou parentesco até o segundo grau com:
(i) administrador(a) do emissor; e
(ii) concomitantemente ou não, administrador(a) de sociedades controladas
(direta ou indiretamente), controladoras (direta ou indiretamente), e/ou coligadas
em relação ao emissor.
Não
Tem e/ou teve (nos 3 últimos exercícios sociais) relações de subordinação,
prestação de serviço ou controle mantidas entre administradores do emissor e:
(i) sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor, com exceção
daquelas em que o emissor detenha, direta ou indiretamente, a totalidade do
capital social;
(ii) controlador direto ou indireto do emissor; e
(iii) caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua
controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas.
Não
Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Não aplicável
Nome

João Guilherme Lamenza (recondução)

Data de Nascimento

17.07.1965

Profissão

Contador

CPF

835.606.707-30

Órgão da Administração
Data da Eleição

de

Consecutivos

Cargo

Fiscal

Ocupado

Titular

17.04.2019

Data da Posse

17.04.2019

Até

Prazo do Mandato

Nº

Conselho

2020
Mandatos

4

Eletivo Membro

AGOE Eleito

pelo

Controlador?

Sim

Percentual

de

Participação

em 100%

Reuniões

Descrição de outros cargos Não há
ou funções exercidas no
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emissor
Se é membro independente.
Caso positivo, qual foi o
critério
utilizado
pelo Não se aplica, pois foi eleito pelo controlador.
emissor para determinar a
independência?
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Ampla Serviços e Assessoria Contábil
Nome e Setor de atividade da
Setor: Terceirização de Serviços Contábeis, Fiscais e
Empresa:
Trabalhistas
Cargo:

Sócio Diretor

Se a empresa integra: (a) o
grupo econômico do emissor
ou
(b)
é
controlada
por acionista
do
emissor
que detenha participação, dir Não aplicável
eta ou indireta, igual ou
superior a 5% de uma mesma
classe ou espécie de valor
mobiliário do emissor
Indicação de todos os cargos
de administração que ocupe
em outras sociedades ou
organizações
do
terceiro
setor
i. qualquer condenação criminal: Nenhuma
ii. qualquer condenação em processo administrativo
Descrição de qualquer dos da CVM e as penas aplicadas: Nenhuma
seguintes
eventos
que iii. qualquer condenação transitada em julgado, na
tenham ocorrido durante os esfera judicial ou administrativa, que o tenha
últimos 5 anos:
suspendido ou inabilitado para a prática de uma
atividade profissional ou comercial qualquer:
Nenhuma
Tem relação conjugal, de união estável ou parentesco até o segundo grau com:
(i) administrador(a) do emissor; e
(ii) concomitantemente ou não, administrador(a) de sociedades controladas
(direta ou indiretamente), controladoras (direta ou indiretamente), e/ou coligadas
em relação ao emissor.
Não
Tem e/ou teve (nos 3 últimos exercícios sociais) relações de subordinação,
prestação de serviço ou controle mantidas entre administradores do emissor e:
(i) sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor, com exceção
daquelas em que o emissor detenha, direta ou indiretamente, a totalidade do
capital social;
(ii) controlador direto ou indireto do emissor; e
(iii) caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua
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controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas.
Não
Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Não aplicável
Nome

Francisco Ferreira Alexandre

Data de Nascimento

29.10.1962
Engenharia Civil – Universidade Federal de Alagoas
Direito - Centro de Ensinos Superiores de Maceió –

Profissão

Cesmac
Administração – INSEAD - França

CPF

301.479.484-87

Órgão da Administração
Data da Eleição

de

Consecutivos

Cargo

Fiscal

Ocupado

Titular

17.04.2019

Data da Posse

17.04.2019

Até

Prazo do Mandato

Nº

Conselho

AGOE Eleito

2020
Mandatos

Eletivo Membro

1

pelo

Controlador?

Não

Percentual

de

Participação

em -

Reuniões

Descrição de outros cargos
ou funções exercidas no Não há
emissor
Se é membro independente.
Caso positivo, qual foi o
critério
utilizado
pelo Não se aplica, pois foi eleito pelo controlador.
emissor para determinar a
independência?
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome e Setor de atividade da
BRF Previdência
Empresa:
Cargo:

Diretor Superintendente

Se a empresa integra: (a) o
grupo econômico do emissor
ou
(b)
é
controlada
Não aplicável
por acionista
do
emissor
que detenha participação, dir
eta ou indireta, igual ou
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superior a 5% de uma mesma
classe ou espécie de valor
mobiliário do emissor
Nome e Setor de atividade da
Vale S.A.
Empresa:
Cargo:

Membro Suplente do Conselho de Administração

Se a empresa integra: (a) o
grupo econômico do emissor
ou
(b)
é
controlada
por acionista
do
emissor
que detenha participação, dir Não aplicável
eta ou indireta, igual ou
superior a 5% de uma mesma
classe ou espécie de valor
mobiliário do emissor

Indicação de todos os cargos
de administração que ocupe
em outras sociedades ou
organizações
do
terceiro
setor

PREVI – Diretor de Administração – 03.2003 a
05.2010
Perdigão S.A. – Vice-Presidente do Conselho de
Administração – 04.2003 a 09.2009
Brasil Foods S.A. - Vice-Presidente do Conselho de
Administração – 10.2009 a 04.2011
Vale S.A. - Membro Suplente do Conselho de
Administração – 05.2013 a 09.2017
BRF Previdência – Diretor Superintendente – 10.2012
a 04.2018

i. qualquer condenação criminal: Nenhuma
ii. qualquer condenação em processo administrativo
Descrição de qualquer dos da CVM e as penas aplicadas: Nenhuma
seguintes
eventos
que iii. qualquer condenação transitada em julgado, na
tenham ocorrido durante os esfera judicial ou administrativa, que o tenha
últimos 5 anos:
suspendido ou inabilitado para a prática de uma
atividade profissional ou comercial qualquer:
Nenhuma
Tem relação conjugal, de união estável ou parentesco até o segundo grau com:
(i) administrador(a) do emissor; e
(ii) concomitantemente ou não, administrador(a) de sociedades controladas
(direta ou indiretamente), controladoras (direta ou indiretamente), e/ou coligadas
em relação ao emissor.
Não
Tem e/ou teve (nos 3 últimos exercícios sociais) relações de subordinação,
prestação de serviço ou controle mantidas entre administradores do emissor e:
(i) sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor, com exceção
daquelas em que o emissor detenha, direta ou indiretamente, a totalidade do
capital social;
(ii) controlador direto ou indireto do emissor; e
(iii) caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua
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controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas.
Não
Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Não aplicável
Nome

Camilo Buzzi

Data de Nascimento

12.01.1970

Profissão

Economista

CPF

051.569.178-01

Órgão da Administração
Data da Eleição

de

Cargo

Fiscal

Ocupado

Titular

17.04.2019

Data da Posse

17.04.2019

Até

Prazo do Mandato

Nº

Conselho

AGOE Eleito

2020
Mandatos

Consecutivos

Eletivo Membro

3

pelo

Controlador?

Não

Percentual

de

Participação

em 100%

Reuniões

Descrição de outros cargos
ou funções exercidas no Não há
emissor
Se é membro independente.
Caso positivo, qual foi o
critério
utilizado
pelo Não se aplica, pois foi eleito pelo controlador.
emissor para determinar a
independência?
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome e Setor de atividade da
Banco do Brasil
Empresa:
Cargo:
Se a empresa integra: (a) o
grupo econômico do emissor
ou
(b)
é
controlada
por acionista
do
emissor
que detenha participação, dir
eta ou indireta, igual ou
superior a 5% de uma mesma
classe ou espécie de valor
mobiliário do emissor

Superintendente Large corporate
Gerente Geral Large Corporate Agronegócios

(b) é controlada por acionista do emissor
que detenha participação, direta ou indireta, igual
ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie
de valor mobiliário do emissor
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i. qualquer condenação criminal: Nenhuma
ii. qualquer condenação em processo administrativo
Descrição de qualquer dos da CVM e as penas aplicadas: Nenhuma
seguintes
eventos
que iii. qualquer condenação transitada em julgado, na
tenham ocorrido durante os esfera judicial ou administrativa, que o tenha
últimos 5 anos:
suspendido ou inabilitado para a prática de uma
atividade profissional ou comercial qualquer:
Nenhuma
Tem relação conjugal, de união estável ou parentesco até o segundo grau com:
(i) administrador(a) do emissor; e
(ii) concomitantemente ou não, administrador(a) de sociedades controladas
(direta ou indiretamente), controladoras (direta ou indiretamente), e/ou coligadas
em relação ao emissor.
Não
Tem e/ou teve (nos 3 últimos exercícios sociais) relações de subordinação,
prestação de serviço ou controle mantidas entre administradores do emissor e:
(i) sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor, com exceção
daquelas em que o emissor detenha, direta ou indiretamente, a totalidade do
capital social;
(ii) controlador direto ou indireto do emissor; e
(iii) caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua
controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas.
Não
Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Não aplicável
Nome
Data de Nascimento
Formação
CPF
Órgão da Administração
Data da Eleição
Prazo do Mandato
Nº de Mandatos
Consecutivos
Descrição de outros
cargos ou funções
exercidas no emissor
Se é membro
independente. Caso
positivo, qual foi o
critério utilizado pelo

José Antonio Lamenza
24/05/1961
Bacharel em Ciências Contábeis – Universidade Candido
Mendes
708.961.787-49
Cargo Eletivo
Membro
Conselho Fiscal
Ocupado
Suplente
Data de Posse
17.04.2019
17.04.2019
Eleito pelo
Até AGO 2020
Sim
Controlador?
Percentual de
Participação em
2
Reuniões
Não há.

Não se aplica.
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emissor para determinar
a independência?
Experiências profissionais durante os últimos 5 anos:
Nome e Setor de
atividade da Empresa:

Ampla Serviços e Ampla Auditores – 1981 até a presente
data

Cargo:

Sócio / Diretor

Se a empresa integra: (a)
o grupo econômico do
emissor ou (b) é
controlada por acionista
do emissor
que detenha participação, Não se aplica
direta ou indireta, igual
ou superior a 5% de uma
mesma classe ou espécie
de valor mobiliário do
emissor
Indicação de todos os
cargos de administração
que ocupe em outras
sociedades ou
organizações do terceiro
setor

Não se aplica

Descrição de qualquer
dos seguintes eventos
que tenham ocorrido
durante os últimos 5
anos:

i. qualquer condenação criminal: Nenhuma
ii. qualquer condenação em processo administrativo da
CVM e as penas aplicadas: Nenhuma
iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera
judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou
inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou
comercial qualquer: Nenhuma

Tem relação conjugal, de união estável ou parentesco até o segundo grau com:
(i) administrador(a) do emissor; e
(ii) concomitantemente ou não, administrador(a) de sociedades controladas
(direta ou indiretamente), controladoras (direta ou indiretamente), e/ou coligadas
em relação ao emissor.
Não
Tem e/ou teve (nos 3 últimos exercícios sociais) relações de subordinação,
prestação de serviço ou controle mantidas entre administradores do emissor e:
(i) sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor, com exceção
daquelas em que o emissor detenha, direta ou indiretamente, a totalidade do
capital social;
(ii) controlador direto ou indireto do emissor; e
(iii) caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua
controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas.
Não
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Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Não aplicável
Nome

Glaucia Janice Nitsche (recondução)

Data de Nascimento

09.07.1974

Profissão

Contadora

CPF

629.348.210-72

Órgão da Administração

Conselho Fiscal

Data da Eleição

17.04.2019

Prazo do Mandato

Até AGOE 2020

Nº

de

Mandatos

Consecutivos

Cargo

Eletivo Membro

Ocupado

Suplente

Data da Posse

17.04.2019

Eleito

pelo

Controlador?
Percentual

4

Sim

de

Participação

100%

em Reuniões

Descrição de outros cargos
ou funções exercidas no Não há
emissor
Se é membro independente.
Caso positivo, qual foi o
critério
utilizado
pelo Não se aplica, pois foi eleito pelo controlador.
emissor para determinar a
independência?
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome e Setor de atividade da Iberdrola Construção e Serviços Ltda
Empresa:
Setor: Serviços de Engenharia
Cargo:

Diretora

Se a empresa integra: (a) o
grupo econômico do emissor
ou
(b)
é
controlada
por acionista
do
emissor
que detenha participação, dir
eta ou indireta, igual ou
superior a 5% de uma mesma
classe ou espécie de valor
mobiliário do emissor

(b) é controlada por acionista do emissor
que detenha participação, direta ou indireta, igual
ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie
de valor mobiliário do emissor

Nome e Setor de atividade da
Neoenergia S.A
Empresa:
Cargo:

Membro Titular do Conselho Fiscal
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Se a empresa integra: (a) o
grupo econômico do emissor
ou
(b)
é
controlada
por acionista
do
emissor
que detenha participação, dir Não se Aplica
eta ou indireta, igual ou
superior a 5% de uma mesma
classe ou espécie de valor
mobiliário do emissor
Indicação de todos os cargos
de administração que ocupe
em outras sociedades ou
organizações
do
terceiro
setor
i. qualquer condenação criminal: Nenhuma
ii. qualquer condenação em processo administrativo
Descrição de qualquer dos da CVM e as penas aplicadas: Nenhuma
seguintes
eventos
que iii. qualquer condenação transitada em julgado, na
tenham ocorrido durante os esfera judicial ou administrativa, que o tenha
últimos 5 anos:
suspendido ou inabilitado para a prática de uma
atividade profissional ou comercial qualquer:
Nenhuma
Tem relação conjugal, de união estável ou parentesco até o segundo grau com:
(i) administrador(a) do emissor; e
(ii) concomitantemente ou não, administrador(a) de sociedades controladas
(direta ou indiretamente), controladoras (direta ou indiretamente), e/ou coligadas
em relação ao emissor.
Não
Tem e/ou teve (nos 3 últimos exercícios sociais) relações de subordinação,
prestação de serviço ou controle mantidas entre administradores do emissor e:
(i) sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor, com exceção
daquelas em que o emissor detenha, direta ou indiretamente, a totalidade do
capital social;
(ii) controlador direto ou indireto do emissor; e
(iii) caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua
controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas.
Sim, conforme informado acima.
Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Não aplicável
Nome

Vera Lucia de Almeida Pereira Elias (recondução)

Data de Nascimento

11/08/1958

Profissão

Contadora
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492.846.497-49

Órgão da Administração

Conselho Fiscal

Data da Eleição

17.04.2019

Prazo do Mandato

Até AGOE 2020

Nº

de

Mandatos

Consecutivos

Cargo

AGO de 17/04/2019

Eletivo Membro

Ocupado

Suplente

Data da Posse

17.04.2019

Eleito

pelo

Controlador?
Percentual

3

Participação

Não

de
-

em Reuniões

Descrição de outros cargos
ou funções exercidas no Não há
emissor
Se é membro independente.
Caso positivo, qual foi o
critério
utilizado
pelo Não se aplica, pois foi eleito pelo controlador.
emissor para determinar a
independência?
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome e Setor de atividade da Associação Nacional dos Executivos de Finanças,
Empresa:
Administração e Contabilidade – ANEFAC
Cargo:

Diretora de normas Internacionais e CPC

Nome e Setor de atividade da
Vale S.A.
Empresa:
Cargo:

Gerente de Controladoria
Setor: Mineração

Se a empresa integra: (a) o
grupo econômico do emissor
ou
(b)
é
controlada
por acionista
do
emissor
que detenha participação, dir Não se aplica
eta ou indireta, igual ou
superior a 5% de uma mesma
classe ou espécie de valor
mobiliário do emissor

Indicação de todos os cargos
de administração que ocupe
em outras sociedades ou
organizações
do
terceiro
setor

Atualmente é Diretora de normas Internacionais e
CPC na Associação Nacional dos Executivos de
Finanças, Administração e Contabilidade – ANEFAC
e também coordenadora do capitulo Rio no Instituto
Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC. Atuou
até 2013 como Gerente de Controladoria da Vale
S.A., egressa da PricewaterhouseCoopers Auditores
Independentes onde exerceu atividades nas áreas de
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auditoria e de impostos. É conselheira certificada pelo
IBGC e pelo ICSS Instituto de Certificação dos
Profissionais de Seguridade Social.
i. qualquer condenação criminal: Nenhuma
ii. qualquer condenação em processo administrativo
Descrição de qualquer dos da CVM e as penas aplicadas: Nenhuma
seguintes
eventos
que iii. qualquer condenação transitada em julgado, na
tenham ocorrido durante os esfera judicial ou administrativa, que o tenha
últimos 5 anos:
suspendido ou inabilitado para a prática de uma
atividade profissional ou comercial qualquer:
Nenhuma
Tem relação conjugal, de união estável ou parentesco até o segundo grau com:
(i) administrador(a) do emissor; e
(ii) concomitantemente ou não, administrador(a) de sociedades controladas
(direta ou indiretamente), controladoras (direta ou indiretamente), e/ou coligadas
em relação ao emissor.
Não
Tem e/ou teve (nos 3 últimos exercícios sociais) relações de subordinação,
prestação de serviço ou controle mantidas entre administradores do emissor e:
(i) sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor, com exceção
daquelas em que o emissor detenha, direta ou indiretamente, a totalidade do
capital social;
(ii) controlador direto ou indireto do emissor; e
(iii) caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua
controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas.
Sim, conforme informado acima.
Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Não aplicável

Nome

Marcus

Vinícius

Codeceira

Lopes

Pedreira

(recondução)

Data de Nascimento
Profissão

Bacharel em Direito – Pontifícia Universidade
Católica – PUC/RJ

CPF

994.312.037-15

Órgão da Administração

Conselho Fiscal

Data da Eleição

17.04.2019

Prazo do Mandato

Até AGOE 2020

Cargo

Eletivo Membro

Ocupado

Suplente

Data da Posse

17.04.2019

Eleito

pelo

Controlador?

Não
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1
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AGO de 17/04/2019

de
-

em Reuniões

Descrição de outros cargos
ou funções exercidas no Não há
emissor
Se é membro independente.
Caso positivo, qual foi o
critério
utilizado
pelo Não se aplica, pois foi eleito pelo controlador.
emissor para determinar a
independência?
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome e Setor de atividade da
Banco do Brasil
Empresa:

Cargo:

Gerente Executivo – DIMEC – Diretoria de Mercado
de Capitais e Infraestrutura – 2016 a 2019
Gerente Executivo – DISAT – Diretoria Soluções de
Atacado – 2016 a 2016

Se a empresa integra: (a) o
grupo econômico do emissor
ou
(b)
é
controlada
por acionista
do
emissor
que detenha participação, dir
eta ou indireta, igual ou
superior a 5% de uma mesma
classe ou espécie de valor
mobiliário do emissor

(b) é controlada por acionista do emissor
que detenha participação, direta ou indireta, igual
ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie
de valor mobiliário do emissor

Indicação de todos os cargos
de administração que ocupe
em outras sociedades ou
organizações
do
terceiro
setor

Banco do Brasil
Gerente Executivo – DIMEC – Diretoria de Mercado
de Capitais e Infraestrutura – 2016 a 2019
Gerente Executivo – DISAT – Diretoria Soluções de
Atacado – 2016 a 2016
Gerente de Divisão – DIMEC – Diretoria de Mercado
de Capitais – 2011 a 2016
Assessor Sênio/ Assessor Master – DIMEC –
Diretoria de Mercado de Capitais – 2002 a 2015

i. qualquer condenação criminal: Nenhuma
ii. qualquer condenação em processo administrativo
Descrição de qualquer dos da CVM e as penas aplicadas: Nenhuma
seguintes
eventos
que iii. qualquer condenação transitada em julgado, na
tenham ocorrido durante os esfera judicial ou administrativa, que o tenha
últimos 5 anos:
suspendido ou inabilitado para a prática de uma
atividade profissional ou comercial qualquer:
Nenhuma
Tem relação conjugal, de união estável ou parentesco até o segundo grau com:
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(i) administrador(a) do emissor; e
(ii) concomitantemente ou não, administrador(a) de sociedades controladas
(direta ou indiretamente), controladoras (direta ou indiretamente), e/ou coligadas
em relação ao emissor.
Não
Tem e/ou teve (nos 3 últimos exercícios sociais) relações de subordinação,
prestação de serviço ou controle mantidas entre administradores do emissor e:
(i) sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor, com exceção
daquelas em que o emissor detenha, direta ou indiretamente, a totalidade do
capital social;
(ii) controlador direto ou indireto do emissor; e
(iii) caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua
controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas.
Sim, conforme informado acima.
Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Não aplicável
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ANEXO V DO MANUAL DE PARTICIPAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTAS
DA NEOENERGIA S.A.
REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES
13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária
a.

Objetivos da política ou prática de remuneração

A prática de remuneração da Companhia visa estimular e promover o alinhamento de seus
administradores à estratégia do negócio, motivando sua produtividade e eficiência, tendo
como objetivo principal remunerar e reconhecer de forma justa, equilibrada e competitiva,
estimulando-os na busca de soluções visando à satisfação dos clientes, expansão
sustentável dos negócios e retorno aos seus acionistas.
Em 2018 a remuneração dos Conselheiros foi estabelecida com base em práticas de
mercado e aprovada em Assembleia Geral Extraordinária. Os Diretores Estatutários são
geridos por Contrato de Prestação de Serviços de Gestão, prezando pela aplicação das
mesmas cláusulas gerais e benefícios disponibilizados. Em relação aos empregados, a
remuneração segue critérios definidos na Norma de Remuneração e Carreira, aprovada
pela Companhia em 27 de janeiro de 2017 e atualizada em 03 de setembro de 2018.
b.

Composição da remuneração, indicando:

(i)

descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles


Conselho de Administração:
Durante o exercício de 2018 os membros titulares do Conselho de Administração
receberam apenas honorários mensais, não tendo vínculo empregatício com a Companhia.
O valor dos honorários não é o mesmo para todos os membros, pois é atribuído um
honorário maior para o Presidente do Conselho de Administração e para os membros que
participam concomitantemente dos Comitês. De maneira geral, os honorários foram
estabelecidos de acordo com os padrões de referência no mercado, a partir de pesquisas
anuais, com o objetivo de retribuição pelos serviços prestados. Para este órgão não há
pacote de benefícios e pagamento de remuneração variável de curto e longo prazo.

Diretoria Estatutária:
A remuneração da Diretoria Estatutária em 2018 foi composta por três elementos:
 Honorário anual, divididos em 12 (doze) parcelas mensais;
 Pacote de benefícios que inclui PGBL, Seguro de Vida, Plano de Saúde e Odontológico;
 Remuneração Variável, dividida em Incentivo de Curto Prazo (ICP) e Incentivo de Longo
Prazo (ILP). O Incentivo de Curto Prazo (ICP) tem seu valor resultante do alcance de metas
anuais estabelecidas para a diretoria. O Incentivo de Longo Prazo (ILP) é um programa que
alinha os objetivos de longo prazo da Organização com as metas dos diretores de forma
sustentável, reconhecendo o desempenho do executivo juntamente com a performance da
Companhia.
Todos os elementos citados acima estão previstos nos Contrato de Prestação de Serviços
de Gestão pactuados entre a Companhia e os Diretores Estatutários.
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De forma extraordinária, os diretores podem ser remunerados por meio de programas de
reconhecimento de desempenho ou de programas para retenção dos mesmos.
Estes elementos de remuneração têm como objetivo retenção, motivação e retribuição
pelos serviços prestados, levando em consideração a responsabilidade do cargo, o tempo
dedicado às suas funções, competência e reputação profissional, resultados alcançados e o
valor dos serviços no mercado.

Conselho Fiscal:
Os membros titulares do Conselho Fiscal recebem apenas honorários mensais. O valor dos
honorários é estabelecido e aprovado pela Assembleia Geral anualmente, observado o
limite legal equivalente à 10% da média atribuída à Diretoria Estatutária, nos termos da Lei
6.404/76. Para este órgão não há pacote de benefícios e pagamento de remuneração
variável de curto e longo prazo.

Comitês:
A Companhia possui 4 Comitês, sendo: Comitê Financeiro, Comitê de Auditoria, Comitê de
Remuneração e Sucessão e Comitê de Partes Relacionadas. Cada um dentro de seu
escopo é responsável pelas grandes decisões administrativas do dia-a-dia da empresa, pelo
planejamento e acompanhamento de ações estratégicas. Cada Comitê é formado por cinco
membros titulares e seus respectivos suplentes, indicados pelo Conselho de Administração,
com exceção do Comitê de Partes Relacionadas que é formado por três membros.
Durante o exercício de 2018 os membros indicados para a formação de cada Comitê
receberam apenas honorários mensais, não tendo vínculo empregatício com a Companhia,
de forma que seus honorários não foram superiores aos membros do Conselho de
Administração. O valor dos honorários não é o mesmo para todos os membros, pois é
atribuído um honorário maior para o Presidente do Comitê. De maneira geral, os honorários
foram estabelecidos de acordo com os padrões de referência no mercado, a partir de
pesquisas anuais, com o objetivo de retribuição pelos serviços prestados. Para estes
membros não há pacote de benefícios e pagamento de remuneração variável de curto e
longo prazo.
(ii)

qual a proporção de cada elemento na remuneração total

Segue abaixo tabela com as proporções médias de cada elemento da remuneração nos
anos de 2018, 2017 e 2016, conforme apurado pela Companhia, considerando a prática de
remuneração em vigor:
Ano
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2018
2018
2018

(iii)

Outros
Outros
Remuneração
Cessação
Honorários Benefícios (encargos sociais
(encargos sociais
Total
Variável
do cargo
sobre honorários)
sobre bônus)
Conselho de Administração
81,7%
0,0%
18,3%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%
Diretoria Estatutária
37,5%
7,9%
15,5%
29,8%
0,0%
9,3%
100,0%
Conselho Fiscal
81,6%
0,0%
18,4%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%
Conselho de Administração
82,6%
0,0%
17,4%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%
Diretoria Estatutária
37,4%
4,8%
7,9%
40,9%
9,0%
0,0%
100,0%
Conselho Fiscal
82,8%
0,0%
17,2%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%
Conselho de Administração
91,9%
0,0%
8,1%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%
Diretoria Estatutária
40,0%
8,9%
8,0%
35,1%
7,0%
1,0%
100,0%
Conselho Fiscal
83,3%
0,0%
16,7%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%
Cargo

metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da
remuneração
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Na estrutura organizacional, há um comitê específico para tratar das questões de
remuneração dos administradores, – Comitê de Remuneração e Sucessão – com caráter
permanente e a finalidade de propor ao Conselho de Administração as políticas, diretrizes e
metodologia de remuneração dos administradores da Organização, tendo como base as
metas de desempenho estabelecidas pelo Conselho, as referências de mercado e índices
de inflação. O Conselho de Administração avalia as recomendações deste Comitê e define
a composição da remuneração dos administradores. Importante ressaltar que, conforme
disposto no Estatuto Social, nas assembleias gerais ordinárias de acionistas são
estabelecidas as remunerações máximas para os administradores da empresa para o ano
em curso e, na reunião do Conselho de Administração subsequente, esta remuneração é
distribuída pelos órgãos da administração.
Durante o exercício de 2018, os elementos de remuneração foram reajustados da seguinte
forma:
- Honorários: reajuste vinculado à variação do IPCA conforme cláusulas contratuais ou em
função de pesquisas sobre práticas de mercado levando em consideração a Estratégia do
Negócio. Exceções serão aprovadas pelo Conselho de Administração, após recomendação
do Comitê de Remuneração e Sucessão. Em 2018 os honorários do Conselho de
Administração e dos Diretores foram reajustados individualmente conforme os papéis e
responsabilidades assumidos após a incorporação da Elektro em 24/08/17. Os honorários
do Conselho Fiscal foram reajustados para cumprimento da legislação.
- Benefícios: PGBL e Seguro de Vida reajuste vinculado à variação dos Honorários; Plano
de Saúde e Odontológico têm seu reajuste vinculado à variação de custos médicos e
odontológicos e índices de sinistralidade apurados pela seguradora.
- Remuneração Variável:
a) Memória de cálculo
O Incentivo de Curto Prazo (ICP) é pago com base nos objetivos atingidos pelo Diretor
Estatutário e pela empresa, sendo proporcional ao tempo trabalhado. Cada Diretor poderá
obter um resultado individual compreendido no intervalo de 0 a 1.000 pontos, sobre o qual
será apurado o ICP.
Segundo o modelo, para o atingimento de pontuações individuais inferiores ao mínimo
exigido pela empresa (0 pontos) não há pagamento de Bônus (RV). Os valores máximos
correspondem de 80% a 100% da remuneração anual, de acordo com o cargo ocupado. A
apuração é aprovada pelo Conselho de Administração, após recomendação do Comitê de
Remuneração e Sucessão e prévia auditoria do Auditor Interno.
O Incentivo de Longo de Prazo (ILP) é destinado à Diretoria Estatutária da empresa e é
pago com base em objetivos corporativos fixados para o período de dois anos. O
beneficiário contemplado é elegível ao recebimento de um montante individual máximo em
dinheiro (valor definido em reais correspondente ao atingimento de 100% dos objetivos
estabelecidos), conforme indicação do Conselho de Administração da Controladora, desde
que sejam cumpridas as condições gerais previstas no Regulamento do Programa. Após
dois anos da definição dos objetivos corporativos de longo prazo, eles são apurados e, com
base no percentual alcançado, paga-se o ILP, em três parcelas iguais, sucessivas e anuais.
A apuração é aprovada pelo Conselho de Administração da Controladora, após
recomendação do Comitê de Remuneração e Sucessão da Controladora e prévia auditoria
do Auditor Interno.
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b) Reajuste
Incentivo de Curto Prazo (ICP) e Incentivo de Longo Prazo (ILP) reajuste vinculado à
variação dos Honorários. A alteração das premissas de cada Programa está vinculada à
aprovação do Conselho de Administração, levando em consideração práticas de Mercado e
Estratégia no Negócio.
(iv) razões que justificam a composição da remuneração
A prática de remuneração da Companhia prevê apenas honorários mensais fixos para os
membros do Conselho de Administração e Fiscal em decorrência de sua função deliberativa
e de controle. Por outro lado, a composição da remuneração da Diretoria Estatutária visa
refletir a responsabilidade de cada cargo, sempre mantendo a competitividade com o
mercado. A Companhia busca incentivar a melhoria contínua da gestão, a atração e a
retenção de seus Diretores, tendo como principais estratégias: (a) garantir uma
remuneração fixa e um pacote de benefícios competitivos com as práticas do mercado e (b)
complementar o pacote de remuneração com elementos variáveis de curto e longo prazo,
os quais estão atrelados ao desempenho da Companhia e aos desempenhos individuais.
(v) a existência de membros não remunerados pelo emissor e a razão para esse fato
Não existem membros titulares não remunerados na Diretoria Estatutária, no Conselho de
Administração e no Conselho Fiscal, conforme tabela 13.2. Os membros suplentes não
percebem honorários mensais, sendo elegíveis ao pagamento somente na ausência do
membro titular.
c.
Principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na
determinação de cada elemento da remuneração
O único elemento da remuneração que possui correlação com indicadores de desempenho
é a Remuneração Variável, que é influenciada pela composição de vários indicadores
auferidos em cada exercício social. Entre os principais indicadores estão: Lucro Líquido,
EBITDA, otimizar Índice de Endividamento, reduzir Despesas Operacionais e otimizar Plano
de Investimento e melhorar o Índice de Qualidade do Serviço.
d.
Como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de
desempenho
O elemento de remuneração, Remuneração Variável, é estruturado para refletir a evolução
dos indicadores de desempenho por meio do modelo de objetivos e metas descritas em um
mapa de indicadores, alinhadas a estratégia da empresa.
e.
Como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses do
emissor de curto, médio e longo prazo.
A Companhia objetiva manter a remuneração de seus profissionais competitiva frente ao
mercado, a fim de reter e atrair talentos que lhe permitam atingir os objetivos estratégicos
de curto, médio e longo prazo.
O Programa de Incentivo de Curto Prazo (ICP) se baseia no cumprimento de metas anuais
sendo divididas em corporativas e individuais, além de critérios econômico / financeiros e
operacionais do negócio.
O Programa de Incentivo de Longo Prazo (ILP) se baseia no cumprimento de objetivos
corporativos que visam a criação de valor e geração de riqueza para o negócio de forma
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sustentável. Os objetivos são alinhados e ponderados de acordo com o planejamento
estratégico de Longo Prazo que resultará no retorno aos acionistas.
O ciclo do Programa tem duração total de cinco anos, sendo os dois primeiros anos
destinados ao acompanhamento e medição dos objetivos acordados e os três anos
seguintes para o pagamento dos montantes devidos, na proporção de um terço a cada ano,
garantindo o alinhamento com o planejamento estratégico de Longo Prazo e retenção dos
Diretores Estatutários.

f.
Existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou
controladores diretos ou indiretos
Os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da Companhia não
recebem qualquer remuneração em função do exercício do cargo na Companhia que seja
suportada por suas subsidiárias, controladas ou controladores (diretos ou indiretos).
Ao longo de 2018 a Companhia foi responsável pela remuneração direta de todos os
membros da Diretoria Estatutária.
g.
Existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de
determinado evento societário, tal como alienação do controle societário do emissor
A Companhia não possui qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de
determinado evento societário, tal como a alienação do controle societário do emissor,
portanto, o item não é aplicável.

157

13.2 - Remuneração total do conselho de administração, diretoria estatutária e
conselho fiscal
Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente 31/12/2019 - Valores Anuais **
Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros *

20,00

9,00

10,00

39,00

Nº de membros
remunerados
Remuneração fixa
anual

10,00

9,00

5,00

24,00

Salário ou pró-labore

4.340.000,00

11.331.577,83

583.333,37

16.254.911,20

Benefícios direto e
indireto
Participações em
comitês
Outros
(encargos sociais)

-

2.816.363,40

-

2.816.363,40

-

-

-

-

868.000,00

2.266.315,57

116.666,67

3.250.982,24

Valores referentes
a encargos totais

Valores
referentes a
encargos totais

Valores referentes
a encargos totais

Bônus

-

15.267.683,52

-

15.267.683,52

Participação de
resultados
Participação em
reuniões

-

-

-

-

-

-

-

-

Comissões

-

-

-

-

Outros

-

3.053.536,70

-

3.053.536,70

Descrição de outras
remunerações fixas
Remuneração variável

Valores
referentes a
encargos totais

Descrição de outras
remunerações
variáveis
Pós-emprego

-

-

-

-

Cessação do cargo

-

4.244.869,34

-

4.244.869,34

Baseada em ações
(incluindo opções)

-

-

-

-

Observações

Em conformidade
com o item 10.2.13
(b) do OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SE
P/Nº 02/2018, o
número de
membros total de
cada órgão deverá
corresponder à
média anual do
número de
membros de cada
órgão apurado
mensalmente.

Em conformidade
com o item
10.2.13 (b) do
OFÍCIOCIRCULAR/CVM/S
EP/Nº 02/2018, o
número de
membros total de
cada órgão
deverá
corresponder à
média anual do
número de
membros de cada
órgão apurado
mensalmente.

Em conformidade
com o item
10.2.13 (b) do
OFÍCIOCIRCULAR/CVM/S
EP/Nº 02/2018, o
número de
membros total de
cada órgão deverá
corresponder à
média anual do
número de
membros de cada
órgão apurado
mensalmente.

Total da remuneração

5.208.000,00

38.980.346,36

700.000,04

* Titulares e Suplentes
** Proposta a ser aprovada em Assembleia Geral Ordinária

44.888.346,40

Remuneração total do Exercício Social encerrado em 31/12/2018 – Valores Anuais
Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros *

20,00

9,75

10,00

39,75

Nº de membros
remunerados
Remuneração fixa
anual

5,92

8,58

5,00

19,50

Salário ou pró-labore

3.403.479,99

10.177.219,64

529.999,80

14.110.699,43

Benefícios direto e
indireto
Participações em
comitês
Outros
(encargos sociais)

-

2.264.820,09

-

2.264.820,09

-

-

-

-

300.696,01

2.035.443,79

106.000,20

2.442.140,00

Valores referentes
a encargos totais

Valores
referentes a
encargos totais

Valores referentes
a encargos totais

Bônus

-

8.934.816,27

-

8.934.816,27

Participação de
resultados
Participação em
reuniões

-

-

-

-

-

-

-

-

Comissões

-

-

-

-

Outros

-

1.786.963,25

-

1.786.963,25

Descrição de outras
remunerações fixas
Remuneração variável

Valores
referentes a
encargos totais

Descrição de outras
remunerações
variáveis
Pós-emprego

-

-

-

-

Cessação do cargo

-

267.338,36

-

267.338,36

Baseada em ações
(incluindo opções)

-

-

-

-

Observações

Em conformidade
com o item 10.2.13
(b) do OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SE
P/Nº 02/2018, o
número de
membros total de
cada órgão deverá
corresponder à
média anual do
número de
membros de cada
órgão apurado
mensalmente.

Em conformidade
com o item
10.2.13 (b) do
OFÍCIOCIRCULAR/CVM/S
EP/Nº 02/2018, o
número de
membros total de
cada órgão
deverá
corresponder à
média anual do
número de
membros de cada
órgão apurado
mensalmente.

Em conformidade
com o item
10.2.13 (b) do
OFÍCIOCIRCULAR/CVM/S
EP/Nº 02/2018, o
número de
membros total de
cada órgão deverá
corresponder à
média anual do
número de
membros de cada
órgão apurado
mensalmente.

Total da remuneração

3.704.176,00

25.466.601,41

636.000,00

* Titulares e Suplentes

29.806.777,40

Remuneração total do Exercício Social encerrado em 31/12/2017 – Valores Anuais
Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho
Fiscal

Total

20,00

8,25

7,67

35,92

8,17

2,00

4,08

14,25

2.227.726,39

2.646.872,88

230.525,96

5.105.125,23

-

340.576,10

-

340.576,10

-

-

-

-

467.752,62

556.946,19

48.039,29

1.072.738,10

Valores referentes a
encargos totais

Valores
referentes a
encargos totais

Valores referentes
a encargos totais

-

2.893.512,55

-

2.893.512,55

-

-

-

-

-

-

-

-

Comissões

-

-

-

-

Outros

-

637.136,91

-

637.136,91

Nº total de membros *
Nº de membros
remunerados
Remuneração fixa
anual
Salário ou pró-labore
Benefícios direto e
indireto
Participações em
comitês
Outros
(encargos sociais)
Descrição de outras
remunerações fixas
Remuneração variável
Bônus
Participação de
resultados
Participação em
reuniões

Descrição de outras
remunerações
variáveis

Valores
referentes a
encargos totais

Pós-emprego

-

-

-

-

Cessação do cargo

-

-

-

-

Baseada em ações
(incluindo opções)

-

-

-

-

Observações

Total da remuneração
* Titulares e Suplentes

Em conformidade
com o item 10.2.13
(b) do OFÍCIOCIRCULAR/CVM/S
EP/Nº 02/2018, o
número de
membros total de
cada órgão deverá
corresponder à
média anual do
número de
membros de cada
órgão apurado
mensalmente.

2.695.479,01

Em
conformidade
com o item
10.2.13 (b) do
OFÍCIOCIRCULAR/CV
M/SEP/Nº
02/2018, o
número de
membros total
de cada órgão
deverá
corresponder à
média anual do
número de
membros de
cada órgão
apurado
mensalmente.
7.075.044,63

Em conformidade
com o item
10.2.13 (b) do
OFÍCIOCIRCULAR/CVM/
SEP/Nº 02/2018,
o número de
membros total de
cada órgão
deverá
corresponder à
média anual do
número de
membros de cada
órgão apurado
mensalmente.

278.565,25

10.049.088,89

Remuneração total do Exercício Social encerrado em 31/12/2016 – Valores Anuais
Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho Fiscal

Total

20,00

7,00

6,00

33,00

10,00

2,00

3,00

15,00

2.672.742,39

2.465.017,52

122.930,00

5.260.689,91

-

517.171,28

-

517.171,28

-

-

-

-

599.326,24

1.017.346,45

27.659,44

1.644.332,13

Valores referentes a
encargos totais

Valores
referentes a
encargos totais

Valores referentes
a encargos totais

-

1.957.145,52

-

1.957.145,52

-

-

-

-

-

-

-

-

Comissões

-

-

-

-

Outros

-

-

-

-

Pós-emprego

-

-

-

-

Cessação do cargo

-

609.505,40

-

609.505,40

Baseada em ações
(incluindo opções)

-

-

-

-

Nº total de membros *
Nº de membros
remunerados
Remuneração fixa
anual
Salário ou pró-labore
Benefícios direto e
indireto
Participações em
comitês
Outros
(encargos sociais)
Descrição de outras
remunerações fixas
Remuneração variável
Bônus
Participação de
resultados
Participação em
reuniões

Descrição de outras
remunerações
variáveis

Observações

Total da remuneração

* Titulares e Suplentes

Em conformidade
com o item 10.2.13
(b) do OFÍCIOCIRCULAR/CVM/S
EP/Nº 02/2018, o
número de
membros total de
cada órgão deverá
corresponder à
média anual do
número de
membros de cada
órgão apurado
mensalmente.

3.272.068,63

Em
conformidade
com o item
10.2.13 (b) do
OFÍCIOCIRCULAR/CV
M/SEP/Nº
02/2018, o
número de
membros total
de cada órgão
deverá
corresponder à
média anual do
número de
membros de
cada órgão
apurado
mensalmente.
6.566.186,17

Em conformidade
com o item
10.2.13 (b) do
OFÍCIOCIRCULAR/CVM/
SEP/Nº 02/2018,
o número de
membros total de
cada órgão
deverá
corresponder à
média anual do
número de
membros de cada
órgão apurado
mensalmente.

150.589,44

9.988.844,24

13.3 - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e
conselho fiscal
Os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal recebem apenas
honorários mensais, não sendo elegíveis à Remuneração Variável.
Em 2018 a Companhia foi responsável por 100% da Remuneração Variável dos diretores
estatutários, conforme item 13.1 f.
Os valores demonstrados neste item referem-se ao Incentivo de Curto Prazo (ICP) apurado
nos últimos exercícios sociais. Adicionalmente, foram demonstrados nos exercícios de
2016, 2017 e 2018 os valores pagos pelo Programa de Incentivo de Longo Prazo (ILP) Ciclo 2013-2015. Após a consumação da incorporação da Elektro Holding S.A. (“Elektro”)
pela Neoenergia S.A., o Conselho de Administração da Iberdrola S.A., obedecendo a
cláusula contratual em casos de reorganização societária, optou pela apuração e
consequente liquidação antecipada do Programa de Incentivo de Longo Prazo (ILP) - Ciclo
2016 - 2018. Após apuração dos resultados auditados e aprovação dos montantes a pagar
pelo Conselho de Administração da Companhia, os instrumentos de transação e quitação
firmados visaram a liquidação do programa referente aos exercícios de 2016 e 2017,
estabelecendo o pagamento em duas parcelas iguais nos exercícios de 2018 e 2019. A
partir de 2018 estabeleceu-se um Novo Programa de ILP - Ciclo 2018-2019 contemplando
objetivos estratégicos para o Grupo Neoenergia, com previsão para início de pagamento a
partir de 2020.
O número total de membros do Conselho de Administração e Fiscal inclui titulares e
suplentes. O número de membros remunerados do Conselho de Administração e Fiscal
inclui os membros titulares ou suplentes em exercício, desde que não tenham renunciado à
remuneração. A quantidade de membros foi apurada pela média anual do número de
membros remunerados apurado mensalmente, conforme instrução do item 10.2.13 (b) do
OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SEP/Nº 02/2018.
Ano

Órgão

2016 Conselho de Administração

Nº Total de
membros *
20,00

Nº de
membros
Mínimo
Remunerados Previsto
10,00

Remuneração Variável **
Máximo Previsto em %

Valor
Máximo

Valor
Reconhecido

0

0

0

0

4.936.414

1.957.146

2016 Diretoria Estatutária

7,00

2,00

0

Presidente: 112,5% da remuneração fixa anual
Diretor: 78,8% da remuneração fixa anual

2016 Conselho Fiscal

6,00

3,00

0

0

0

0

2017 Conselho de Administração

20,00

8,17

0

0

0

0

4.086.816

3.530.649

2017 Diretoria Estatutária

8,25

2,00

0

Presidente: 112,5% da remuneração fixa anual
Diretor: 78,8% da remuneração fixa anual

2017 Conselho Fiscal

7,67

4,08

0

0

0

0

2018 Conselho de Administração

20,00

5,92

0

0

0

0

6.440.943

10.721.780

2018 Diretoria Estatutária

9,75

8,58

0

Presidente: 100% da remuneração fixa anual
Diretor: 80% da remuneração fixa anual

2018 Conselho Fiscal

10,00

5,00

0

0

0

0

2019 Conselho de Administração

20,00

10,00

0

0

0

0

18.321.220

N.A.

0

0

2019 Diretoria Estatutária

9,00

9,00

0

Presidente: 100% da remuneração fixa anual
Diretor: 80% da remuneração fixa anual

2019 Conselho Fiscal

10,00

5,00

0

0

* Titulares e Suplentes
** Proposta a ser aprovada em Assemb leia Geral Ordinária

13.4 - Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e
diretoria estatutária
A Companhia não possui remuneração baseada em opções de ações, portanto, este item
13.4 não é aplicável.

13.5 - Remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoria
estatuária
A Companhia não possui remuneração baseada em opções de ações, portanto, este item
13.5 não é aplicável.
13.6 - Informações sobre as opções em aberto detidas pelo conselho de
administração e pela diretoria estatuária
A Companhia não possui remuneração baseada em opções de ações, portanto, este item
13.6 não é aplicável.
13.7 - Opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em
ações do conselho de administração e da diretoria estatuária
A Companhia não possui remuneração baseada em opções de ações, portanto, este item
13.7 não é aplicável.
13.8 - Informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos itens
13.5 a 13.7 - Método de precificação do valor das ações e das opções
A Companhia não possui remuneração baseada em opções de ações, portanto, este item
13.8 não é aplicável
13.9 - Participações em ações, cotas e outros valores mobiliários conversíveis,
detidas por administradores e conselheiros fiscais - por órgão
Classe

Conselho de
Administração

Conselho
Fiscal

Neoenergia

ON

0

0

0

0

Coelba

ON

0

0

1.371

1.371

Coelba

PNA

0

15.687

0

15.687

Coelba

PNB

0

0

0

0

Elektro

ON

1

0

0

1

Elektro

PN

0

0

0

0

Celpe

ON

0

0

0

0

Celpe

PNA

0

0

0

0

Celpe

PNB

0

0

0

0

Cosern

ON

8

0

591

599

Cosern

PNA

0

0

115

115

Cosern

PNB

0

0

122

122

ON

0

0

459

459

Empresa

Afluente T

Diretoria

Total

13.10 - Informações sobre planos de previdência conferidos aos membros do
conselho de administração e aos diretores estatutários
a. Órgão
b. Número de membros

Diretoria Estatutária
9,75 membros

c. Número de membros
remunerados

02 membros com apólice vigente na Companhia
em 31/12/2017
08 membros com apólice vigente na Companhia
em 31/12/2018
Bradesco

d. Nome do plano
e. Quantidade de administradores
que reúnem as condições para se Apenas 1 participante.
aposentar
- Ter no mínimo 50 anos de idade;
- Ter no mínimo um ano de contribuição no plano.
Sempre que a renda mensal resultante do saldo da
conta de provisão total do participante no PGBL,
f. Condições para se aposentar
no momento da concessão do benefício, resultar
antecipadamente
em valor inferior ao de uma unidade de referência,
reajustada, o saldo existente será pago de uma
única vez cancelando o vínculo do participante
com o plano.
g. Valor
atualizado
das
contribuições
acumuladas
no
plano de previdência até o
R$ 758.898,42 (31/12/2017)
encerramento do último exercício
R$ 2.059.633,96 (31/12/2018)
social, descontada a parcela
relativa a contribuições feitas
diretamente pelos administradores
h. Valor total acumulado das
contribuições realizadas durante o
último
exercício
social, R$ 211.749,84 (31/12/2017)
descontada a parcela relativa a R$ 1.137.672,38 (31/12/2018)
contribuições feitas diretamente
pelos administradores
Não há. Apenas no caso de desligamento, no qual
i. Se há possibilidade de resgate fica assegurado ao participante do plano o resgate
antecipado e quais as condições
total do saldo da conta de provisão do participante
– parte Instituidora.
Até o exercício de 2017 a Companhia era responsável pelo custeio do plano de previdência
privada de apenas 2 Diretores. Os demais membros da Diretoria Estatutária tiveram seus
planos de previdência privada, quando aplicável, custeado de forma proporcional ou direta
conforme serviços prestados a cada uma das controladas.
Durante o exercício de 2018, a Companhia custeou diretamente o Plano de Previdência
Privada de todos os membros de sua Diretoria Estatutária, o que ocasionou o aumento
observado entre o exercício de 2017 e de 2018.

13.11 - Remuneração individual máxima, mínima e média do conselho de administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal
Órgão da
Administração
Exercício social
encerrado em
Nº de membros
Nº de membros
remunerados
Valor da maior
remuneração
(Reais)
Valor da menor
remuneração
(Reais)
Valor médio da
remuneração
(Reais)

Diretoria Estatutária

Conselho de Administração

Conselho Fiscal

31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016
9,75

8,25

7,00

20,00

20,00

20,00

10,00

7,67

6,00

8,58

2,00

2,00

5,92

8,17

10,00

5,00

4,08

3,00

6.215.597

4.637.008

4.116.955

420.000

388.818

369.632

127.200

74.908

47.555

6.215.597

2.438.037

1.640.137

330.000

365.231

119.313

127.200

74.908

38.820

2.966.983

3.537.522

3.283.093

626.058

330.059

327.207

127.200

68.220

50.196

Observação:

31/12/2018

31/12/2017

Diretoria Estatutária
A Companhia é responsável por 100% da remuneração dos diretores estatutários, conforme item 13.1 f.
O valor da maior remuneração anual individual foi apurado sem qualquer exclusão, considerando todas as remunerações
reconhecidas no resultado.
O valor da menor remuneração anual individual foi apurado com a exclusão de membros que exerceram o cargo por
menos de 12 meses.
O valor médio é o total pago no ano dividido pelo número de membros remunerados do órgão.
A Companhia é responsável apenas pela remuneração de dois diretores estatutários, os demais são remunerados
segundo o rateio efetuado através das controladas, conforme item 13.1 f.
O valor da maior remuneração anual individual foi apurado sem qualquer exclusão, considerando todas as remunerações
reconhecidas no resultado.
O valor da menor remuneração anual individual foi apurado com a exclusão de membros que exerceram o cargo por
menos de 12 meses.
O valor médio é o total pago no ano dividido pelo número de membros remunerados do órgão.

31/12/2016

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2016

A Companhia é responsável apenas pela remuneração de dois diretores estatutários, os demais são remunerados
segundo o rateio efetuado através das controladas, conforme item 13.1 f.
O valor da maior remuneração anual individual foi apurado sem qualquer exclusão, considerando todas as remunerações
reconhecidas no resultado.
O valor da menor remuneração anual individual foi apurado com a exclusão de membros que exerceram o cargo por
menos de 12 meses.
O valor médio é o total pago no ano dividido pelo número de membros remunerados do órgão.
Conselho de Administração
O número total de membros do Conselho de Administração inclui titulares e suplentes. O número de membros
remunerados do Conselho de Administração inclui os membros titulares ou suplentes em exercício, desde que não
tenham renunciado à remuneração. A quantidade de membros foi apurada através de média anual do número de
membros remunerados apurado mensalmente, conforme instrução do item 10.2.13 (b) do OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/Nº 02/2018.
O valor da maior remuneração anual individual foi apurado sem qualquer exclusão, considerando todas as remunerações
reconhecidas no resultado.
O valor da menor remuneração anual individual foi apurado com a exclusão de membros que exerceram o cargo por
menos de 12 meses.
O valor médio é o total pago no ano dividido pelo número de membros remunerados do órgão.
O número total de membros do Conselho de Administração inclui titulares e suplentes. O número de membros
remunerados do Conselho de Administração inclui os membros titulares ou suplentes em exercício, desde que não
tenham renunciado à remuneração. A quantidade de membros foi apurada através de média anual do número de
membros remunerados apurado mensalmente, conforme instrução do item 10.2.13 (b) do OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/Nº 02/2018.
O valor da maior remuneração anual individual foi apurado sem qualquer exclusão, considerando todas as remunerações
reconhecidas no resultado.
O valor da menor remuneração anual individual foi apurado com a exclusão de membros que exerceram o cargo por
menos de 12 meses.
O valor médio é o total pago no ano dividido pelo número de membros remunerados do órgão.
O número total de membros do Conselho de Administração inclui titulares e suplentes. O número de membros
remunerados do Conselho de Administração inclui os membros titulares ou suplentes em exercício, desde que não
tenham renunciado à remuneração. A quantidade de membros foi apurada através de média anual do número de
membros remunerados apurado mensalmente, conforme instrução do item 10.2.13 (b) do OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/Nº 02/2018.
O valor da maior remuneração anual individual foi apurado sem qualquer exclusão, considerando todas as remunerações

reconhecidas no resultado.
O valor da menor remuneração anual individual foi apurado com a exclusão de membros que exerceram o cargo por
menos de 12 meses.
O valor médio é o total pago no ano dividido pelo número de membros remunerados do órgão.

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2016

Conselho fiscal
O número total de membros do Conselho Fiscal inclui titulares e suplentes. O número de membros remunerados do
Conselho Fiscal inclui os membros titulares ou suplentes em exercício, desde que não tenham renunciado à
remuneração. A quantidade de membros foi apurada através de média anual do número de membros remunerados
apurado mensalmente, conforme instrução do item 10.2.13 (b) do OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SEP/Nº 02/2018.
O valor da maior remuneração anual individual foi apurado sem qualquer exclusão, considerando todas as remunerações
reconhecidas no resultado.
O valor da menor remuneração anual individual foi apurado com a exclusão de membros que exerceram o cargo por
menos de 12 meses.
O valor médio é o total pago no ano dividido pelo número de membros remunerados do órgão.
O número total de membros do Conselho Fiscal inclui titulares e suplentes. O número de membros remunerados do
Conselho Fiscal inclui os membros titulares ou suplentes em exercício, desde que não tenham renunciado à
remuneração. A quantidade de membros foi apurada através de média anual do número de membros remunerados
apurado mensalmente, conforme instrução do item 10.2.13 (b) do OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SEP/Nº 02/2018.
O valor da maior remuneração anual individual foi apurado sem qualquer exclusão, considerando todas as remunerações
reconhecidas no resultado.
O valor da menor remuneração anual individual foi apurado com a exclusão de membros que exerceram o cargo por
menos de 12 meses.
O valor médio é o total pago no ano dividido pelo número de membros remunerados do órgão.
O número total de membros do Conselho Fiscal inclui titulares e suplentes. O número de membros remunerados do
Conselho Fiscal inclui os membros titulares ou suplentes em exercício, desde que não tenham renunciado à
remuneração. A quantidade de membros foi apurada através de média anual do número de membros remunerados
apurado mensalmente, conforme instrução do item 10.2.13 (b) do OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SEP/Nº 02/2018.
O valor da maior remuneração anual individual foi apurado sem qualquer exclusão, considerando todas as remunerações
reconhecidas no resultado.
O valor da menor remuneração anual individual foi apurado com a exclusão de membros que exerceram o cargo por
menos de 12 meses.
O valor médio é o total pago no ano dividido pelo número de membros remunerados do órgão.

13.12 - Mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso
de destituição do cargo ou de aposentadoria
De acordo com o Contrato de Prestação de Serviços de Gestão pactuado entre a
Companhia e os Diretores Estatutários, no caso de encerramento contratual (pelas
contratantes), os diretores têm direito a uma indenização calculada com base nos seus
honorários fixos mensais, bem como, a uma cobertura de plano médico/odontológico por até
12 (doze) meses após a rescisão contratual. De forma extraordinária, os diretores podem
ser elegíveis a condições de saída, desde que aprovadas pelo Conselho de Administração,
após recomendação do Comitê de Remuneração e Sucessão.
A Companhia oferece aos administradores que compõem a Diretoria Executiva e Conselhos
de Administração e Fiscal da Companhia, em virtude dos mesmos assumirem
responsabilidades legalmente atribuídas ao cargo, um documento onde diz que a
companhia tomará todas as providências e assumirá todos os custos necessários para
defendê-los em quaisquer procedimentos, incluindo mas não se limitando a investigações,
reclamações, inquéritos, ou processos judiciais ou extrajudiciais, de qualquer natureza, até
decisão final com trânsito em julgado, independentemente do local ou jurisdição, órgão,
fórum ou instância em que sejam iniciados e terminados, bem como se responsabiliza por
assumir os débitos ou reembolsá-los de quaisquer valores decorrentes de tais
procedimentos, que tenham por objeto atos relacionados com os deveres e
responsabilidades exclusivas do exercício do seu cargo na Companhia e que resultem em
diminuição do patrimônio.
Não obstante o acima exposto, o mesmo documento diz que a Companhia não o defenderá
tampouco se responsabilizará pelos resultados ou custos de qualquer dos procedimentos
previstos acima que seja, direta ou indiretamente, resultante de atos praticados pelo
administrador (i) em desacordo com as leis ou com o Estatuto Social da Companhia, ou (ii)
visando interesses próprios ou de terceiros em detrimento dos interesses da Companhia.
Além do compromisso acima, a Companhia também contrata apólice de seguro para os
administradores que compõem a Diretoria Executiva e o Conselho de Administração e Fiscal
da Companhia com Limite Segurado de R$ 100 milhões, prêmio de seguro de R$
447.206,14, e cobertura similar garantindo o pagamento da indenização e dos custos de
defesa que tenham como objeto os atos relacionados com os deveres e responsabilidades
exclusivas do exercício do seu cargo.
13.13 - Percentual na remuneração total detido por administradores e membros do
conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores
Órgão da Administração/
Exercício social

Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho
Fiscal

2018
2017
2016

100%
100%
100%

0%
0%
0%

100%
100%
100%

13.14 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal, agrupados
por órgão, recebida por qualquer razão que não a função que ocupam
Não houve pagamento de remuneração para membros da Diretoria Estatutária, Conselho de
Administração e Conselho Fiscal por qualquer razão que não a função que ocupam.
13.15 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal reconhecida
no resultado de controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle
comum e de controladas do emissor

Exercício social 2018 – remunerações recebidas em função do exercício do cargo no
emissor
Conselho de
Diretoria
Conselho
2018
Total
Administração Estatutária
Fiscal
Controladores diretos e
indiretos
Controladas do emissor
Sociedades sob controle
comum
Exercício social 2018 – demais remunerações recebidas, especificando a que título
foram atribuídas
Conselho de
Diretoria
Conselho
2018
Administração
Total
(2)
Estatutária
Fiscal (3)
(1)
Controladores diretos e
indiretos
Controladas do emissor
Sociedades sob controle
comum

-

-

-

-

7.200

572.713

147.901

727.814

-

-

-

-

(1)

1 Conselheiro de Administração nomeado em controladas do emissor, incluindo todos os honorários e
encargos recebidos de acordo com o regime de caixa do exercício.
(2)
Saldo remanescente do contrato anterior dos Diretores Estatutários quitado em janeiro de 2018, incluindo
todos os honorários, encargos e benefícios de acordo com o regime de caixa do exercício.
(3)
1 Conselheiro Fiscal nomeado em controladas do emissor, incluindo todos os honorários e encargos recebidos
de acordo com o regime de caixa do exercício.

Exercício social 2017 – remunerações recebidas em função do exercício do cargo no
emissor
Diretoria
Conselho de
Conselho
2017
Estatutária (1)
Total
Administração
Fiscal
(2)
Controladores diretos e
indiretos
Controladas do emissor
Sociedades sob controle
comum

-

-

-

-

-

11.433.281

-

11.433.281

-

-

-

-

(1)

Remuneração dos Diretores Estatutários conforme rateio descrito no item 13.1 f, incluindo todos os honorários,
encargos e benefícios de acordo com o regime de caixa do exercício.
(2)
2 Diretores nomeados em 24/08/17 continuaram com contratos celetistas até 31/12/17, aguardando aprovação
de nova remuneração em Assembleia Geral Extraordinária. A remuneração percebida por eles não foi incluída
acima em função do vínculo celetista.

Exercício social 2017 – demais remunerações recebidas, especificando a que título
foram atribuídas
Conselho de
Diretoria
Conselho
2017
Total
Administração Estatutária
Fiscal
Controladores diretos e
indiretos
Controladas do emissor
Sociedades sob controle
comum

Exercício social 2016 – remunerações recebidas em função do exercício do cargo no
emissor
Conselho de
Diretoria
Conselho
2016
Total
Administração Estatutária (1)
Fiscal
Controladores diretos e
indiretos
Controladas do emissor
15.365.992
15.365.992
Sociedades sob controle
comum
(1)

Remuneração dos Diretores Estatutários conforme rateio descrito no item 13.1 f, incluindo todos os honorários,
encargos e benefícios de acordo com o regime de caixa do exercício.

Exercício social 2016 – demais remunerações recebidas, especificando a que título
foram atribuídas
Conselho de
Diretoria
Conselho
2016
Total
Administração Estatutária
Fiscal
Controladores diretos e
indiretos
Controladas do emissor
Sociedades sob controle
comum
13.16 - Outras informações relevantes
Não há outras informações consideradas relevantes para esta Seção 13.

