Itaqui Geração de Energia S.A.
Demonstrações financeiras em
31 de dezembro de 2013 e
relatório dos auditores independentes

Relatório dos auditores independentes
sobre as demonstrações financeiras
Aos Administradores e Acionistas
Itaqui Geração de Energia S.A.

Examinamos as demonstrações financeiras da Itaqui Geração de Energia S.A. (a "Companhia") que
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2013 e as respectivas demonstrações do
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o
exercício findo nessa data, assim como o resumo das principais políticas contábeis e as demais notas
explicativas.
Responsabilidade da administração
sobre as demonstrações financeiras
A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas
demonstrações financeiras, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e pelos controles
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações
financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou por erro.
Responsabilidade dos auditores
independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base
em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelo auditor e que a auditoria seja
planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras
estão livres de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a
respeito dos valores e das divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos
selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção
relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou por erro.
Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e
adequada apresentação das demonstrações financeiras da Companhia para planejar os procedimentos
de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a
eficácia desses controles internos da Companhia. Uma auditoria inclui também a avaliação da
adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela
administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em
conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa
opinião.
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Itaqui Geração de Energia S.A.
Opinião
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Itaqui Geração de Energia S.A. em
31 de dezembro de 2013, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício
findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Ênfase - continuidade operacional
Chamamos a atenção para a Nota 1 às demonstrações financeiras, que descreve que a Companhia
registrou, em 31 de dezembro de 2013 prejuízos acumulados de R$ 478.757 mil e apresentou excesso
de passivos sobre ativos circulantes nas demonstrações financeiras no montante de R$ 132.397 mil.
Essa situação, entre outras descritas na Nota 1, suscita incerteza significativa sobre sua continuidade
operacional, a qual dependerá do sucesso das operações em curso e futuras, bem como do suporte
financeiro dos acionistas e/ou renegociações de alongamento dos empréstimos com terceiros. As
demonstrações financeiras não incluem quaisquer ajustes em virtude dessas incertezas. Nossa opinião
não está ressalvada em função desse assunto.
Outros assuntos
Informação suplementar - demonstração
do valor adicionado
Examinamos também a demonstração do valor adicionado (DVA), referente ao exercício findo em 31
de dezembro de 2013 preparada sob a responsabilidade da administração da Companhia, cuja
apresentação é requerida pela legislação societária brasileira para companhias abertas. Essa
demonstração foi submetida aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em
nossa opinião, está adequadamente apresentada, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às
demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
Auditoria dos valores correspondentes
ao exercício anterior
O exame das demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2012 foi conduzido
sob a responsabilidade de outros auditores independentes, que emitiram relatório de auditoria, com
data de 28 de maio de 2013, sem ressalvas.
Rio de Janeiro, 27 de março de 2013

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes
CRC 2SP000160/O-5 "F" RJ

Guilherme Naves Valle
Contador CRC 1MG070614/O-5 "S" RJ
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Itaqui Geração de Energia S.A.
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro
Em milhares de reais

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Títulos e valores mobiliários
Clientes
Estoques
Impostos a recuperar
Despesas antecipadas
Outros créditos

Não circulante
Realizável a longo prazo
Despesas antecipadas
Depósitos vinculados
Impostos a recuperar
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Partes relacionadas
Outros créditos

Imobilizado
Intangível
Diferido

Total do ativo

Nota

2013

2012

5
6
8
9
11
10

27.309
85.026
31.467
5.829
2.547
921

4.873
2.461
11.611
92.098
10.230
14.310
1.282

153.099

136.865

10
7
11
11

12
13
14

594
64.629
1.131
192.127
3.230
182

2.035
10.671
1.671
117.207

261.893

131.766

2.651.061
11.062
708

2.489.105
11.913
708

3.077.823

Circulante
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Contas a pagar a partes relacionadas
Impostos e contribuições a recolher
Salários e férias a pagar
Provisão para perda em operações com derivativos
Energia elétrica ressarcimento
Retenções contratuais
Outras contas a pagar

Não circulante
Empréstimos e financiamentos
Contas a pagar a partes relacionadas
Provisão para perda em operações com derivativos
Adiantamentos para futuro aumento de capital

Nota

16
15

2013

2012

126.245
99.679

58.340
124.011
28.902
4.758
7.691
22.951

14.357
3.725
17

16
15
17

2.738
38.042
710

133

285.496

246.786

1.198.333
526.391
87.700

1.281.941
369.755
94.796
241.000

1.812.424

1.987.492

182

2.770.357

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Passivo e patrimônio líquido

Patrimônio líquido
Capital social
Prejuízos acumulados

Total do passivo e patrimônio líquido

19

1.458.660
(478.757 )

764.100
(228.021 )

979.903

536.079

3.077.823

2.770.357

Itaqui Geração de Energia S.A.
Demonstrações do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro
Em milhares de reais

Receita líquida
Custos

Nota
20
21

Resultado operacional bruto
Despesas operacionais
Despesas gerais e administrativas
Outras despesas

21
21

Resultado antes das receitas (despesas) financeiras
líquidas e impostos
Receitas financeiras
Despesas financeiras

22
22

Resultado antes dos impostos
Imposto de renda e contribuição social diferidos

11

Prejuízo do exercício
Prejuízo básico e diluído por ação

19

2013
528.863
(708.348 )

2012
10.379
(21.640 )

(179.485 )

(11.261 )

(9.748 )
(197 )

(22.432 )
(579 )

(189.430 )

(34.272 )

8.815
(145.041 )

313
(28.495 )

(136.226 )

(28.182 )

(325.656 )

(62.454 )

74.920

21.218

(250.736 )

(41.236 )

(0,24)

As demonstrações de resultado abrangente não foram apresentadas, pois não há componente de outros
resultados abrangentes.

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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(0,05)

Itaqui Geração de Energia S.A.
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Em milhares de reais

Capital
social
Saldos em 31 de dezembro de 2011
Aumento de capital
Prejuízo do exercício

615.262

Prejuízos
acumulados

Total

(186.785 )

428.477

(41.236 )

148.838
(41.236 )

148.838

Saldos em 31 de dezembro de 2012

764.100

(228.021 )

536.079

Saldos em 31 de dezembro de 2012

764.100

(228.021 )

536.079

(250.736 )

694.560
(250.736 )

(478.757 )

979.903

Aumento de capital
Prejuízo do exercício
Saldos em 31 de dezembro de 2013

694.560

1.458.660

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Itaqui Geração de Energia S.A.
Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro
Em milhares de reais

2013

2012

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Caixa gerado nas operações
Prejuízo antes do IR e CSLL
Depreciação e amortização
Operações com instrumentos financeiros derivativos
Juros incorridos
Resultado na venda de ativo imobilizado
Variações nos ativos e passivos
Despesas antecipadas
Contas a receber
Depósitos vinculados
Impostos a recuperar
Estoques
Impostos, taxas e contribuições
Fornecedores
Provisões e encargos trabalhistas
Contas a pagar
Outros ativos e passivos
Outros créditos
Caixa líquido utilizado nas atividades operacionais
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de imobilizado e intangível
Baixa de imobilizado e intangível
Títulos e valores mobiliários
Juros capitalizados líquidos dos pagos
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Aumento de capital
Partes relacionadas
Adiantamentos para futuro aumento de capital
Retenções contratuais
Empréstimos e financiamentos obtidos
Empréstimos e financiamentos liquidados
Depósitos vinculados
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamentos
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa
Saldo inicial de caixa e equivalentes
Saldo final de caixa e equivalentes

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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(251.963 )
(325.656 )
80.859
(117.748 )
110.582

(45.237 )
(62.454 )
629
16.142
36
410

63.922
13.204
(73.415 )
(53.958 )
4.941
60.631
9.599
67.905
(3.966 )
38.042
938

(52.055 )
(14.736 )
(11.611 )

(188.041 )

(97.292 )

(241.964)
2.461

(5.050 )
(42.112 )
3.455
16.271
2.518
132
(922 )

(422.884 )
648
(2.396 )
(82.261 )

(239.503 )

(506.893 )

541.260
124.504

148.838
397.159
92.163
(52.923 )
30.708
(40.710 )
23.817

2.738
(218.522 )

449.980
22.436

599.052
(5.133 )

4.873

10.006

27.309

4.873

22.436

(5.133 )

Itaqui Geração de Energia S.A.
Demonstrações do valor adicionado
Exercícios findos em 31 de dezembro
Em milhares de reais

Receitas
Vendas de produtos
Receitas referentes à construção de ativos próprios
Insumos adquiridos de terceiros
Custos dos produtos vendidos
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros
Perda de valores ativos
Outros

2013

2012

587.352
587.352

584.836
11.428
573.408

(611.723 )
(216.456 )
(393.340 )
(197 )
(1.729 )

Valor adicionado bruto

(24.371 )

Retenções
Depreciação e amortização

(80.859 )
(80.859 )

Valor adicionado líquido produzido
Valor adicionado recebido em transferência
Receitas financeiras

(105.230 )

(9.915 )
(9.879 )
(36 )

574.921
(629 )
(629 )
574.292

6.011
6.011

412.447
412.447

Valor adicionado total a distribuir

(99.219 )

986.739

Distribuição do valor adicionado

(99.219 )

986.739

15.709
12.281
2.251
1.177

10.734
9.470
973
291

Impostos, taxas e contribuições
Federais
Estaduais
Municipais

(16.671 )
(16.689
13
5

(18.989 )
(19.230 )
142
99

Remuneração de capitais de terceiros
Juros
Aluguéis

152.479

Outras
Adiantamentos a fornecedores
Seguros
Variação cambial
Estudos e projetos
Despesas financeiras
Outros
Compras de energia na CCEAR
Comissionamento
Compras em andamento
Remuneração de capitais próprios
Prejuízo do exercício

148.065

Pessoal
Remuneração direta
Benefícios
F.G.T.S.

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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4.414

1.036.230
150.098
764
885.368
405.331

5.827

142.238

(250.736 )
(250.736 )

(43.570 )
22.839
440.628
1.659
21.640
32.852
3.989
(41.236 )
(41.236 )

Itaqui Geração de Energia S.A.
Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras em 31 de dezembro de 2013
Em milhares de reais, exceto quando mencionado em contrário

1

Contexto operacional
Em 30 de outubro de 2013, a Administração da Companhia através de Assembleia Geral
Extraordinária, aprova alteração da denominação social de UTE Porto do Itaqui Geração de Energia
S.A. para Itaqui Geração de Energia S.A (“Companhia”).
A Companhia possui autorização para operação de uma usina termoelétrica ("UTE") a carvão
mineral instalada no Distrito Industrial de São Luis nas proximidades do Porto de Itaqui, localizado
no Estado do Maranhão, com capacidade instalada de geração de 360 MW, com prazo de 35 (trinta e
cinco) anos, conforme Portaria nº. 177, de 12 de maio de 2008, do Ministério de Minas e Energia.
A Companhia comercializou 315 MW médios, por um período de 15 anos, no leilão A-5 de 2007. O
contrato garante uma receita anual mínima , indexada ao IPCA (Índice de Preços ao Consumidor
Amplo - IBGE) e, adicionalmente, uma receita variável destinada a cobrir os custos (combustível,
operação e manutenção) incorridos quando a planta for despachada a gerar energia pelo Operador
Nacional do Sistema (ONS).
Em 05 de fevereiro de 2013, a Companhia recebeu autorização da Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel) para iniciar a operação comercial. O empreendimento passa a ser remunerado de
acordo com a sua capacidade total (360MW) em abril de 2013, segundo os termos do Contrato de
Comercialização de Energia no Ambiente Regulado (CCEAR) assegurado no leilão de energia A-5 de
2007.
No período findo em 31 de dezembro de 2013, a Companhia apresentou prejuízo de R$ 250.736 e,
naquela data, o passivo circulante da Companhia excedeu o ativo circulante em R$ 132.396. A
Companhia vem realizando os esforços necessários para atingir os níveis operacionais necessários a
tornar suas operações rentáveis. A Companhia demonstra alguns desses esforços bem como rolagem
das dívidas de curto prazo para o longo prazo, aporte de capital do Acionista Controlador e emissão
de Debêntures conforme segue:
Em 31 de dezembro de 2013 os empréstimos de curto prazo com vencimento nos próximos 12 meses
podem ser assim resumidos:

Credor
BNDES (Direto)
BNDES (Indireto TJLP)
BNDES (Indireto IPCA)
BNB

Até 3
meses

3a6
meses

6a9
meses

9 a 12
meses

Total
circulante

19.266
3.685

16.961
3.241

16.961
3.241

1.016

309

16.961
3.241
14.449
309

309

69.879
13.408
14.449
1.943

23.967

20.511

34.690

20.511

99.679

A Companhia está trabalhando para liquidação parcial e rolagem para longo prazo das dívidas de
curto prazo e considera principalmente os seguintes eventos no seu plano de negócios:


Aportes do controlador no montante de R$ 695 milhões totalmente integralizados e aportes no
fluxo de caixa de R$ 87 milhões através de adiantamentos para futuro aumento de capital
"AFAC", e estão previstos no fluxo de caixa para 2014 aportes de R$ 184 milhões.



Captação através de emissão de debêntures no montante de R$ 350 milhões, previsto para o
primeiro semestre de 2015.

6 de 37

Itaqui Geração de Energia S.A.
Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras em 31 de dezembro de 2013
Em milhares de reais, exceto quando mencionado em contrário

A continuidade operacional da Companhia irá depender do sucesso dos planos mencionados acima.
A administração da Companhia autorizou a emissão destas demonstrações financeiras em 27 de
março de 2014.
2

Licenças e autorizações
Em 18 de março de 2009, a Companhia obteve junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA a Licença de Instalação nº 601/2009 para a construção da
UTE a carvão mineral pulverizado com geração de 360 MW de energia. Tal licença tem validade de 6
(seis) anos.
Em 16 de dezembro de 2011, a Companhia obteve junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA a Licença de Operação relativa a Linha de Transmissão
230 Kv UTE Porto do Itaqui - SE, com extensão de 15,47 Km, que interligará a Usina Termelétrica
Itaqui Geração de Energia à subestação São Luís II da ELETRONORTE. Tal licença é valida por 6
(seis) anos.
Em 26 de outubro de 2012, a Companhia obteve junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA a Licença de Operação nº 1.101/2012, relativa à Usina
Termelétrica Instalada na Av. dos Portugueses, s/n, módulo G BR 135 no Distrito Industrial em São
Luís - MA, em área aproximada de 50 há e 5 KM do Porto do Itaqui. Esta Licença de Operação
também abrange as instalações periféricas da UTE bem como Correa Transportadora de Carvão,
Dutos de Captação de Água e Emissão de Efluentes e Linha de Transmissão. Tal licença é válida por
5 (cinco) anos.

3

Apresentação das demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico, ajustado ao valor de
realização quando aplicável, com exceção de determinados instrumentos financeiros mantidos a
valor justo, incluindo instrumentos derivativos.
A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e
também o exercício de julgamento por parte da administração da Companhia no processo de
aplicação das políticas contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem
maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para as
demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 5.
As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas
contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPCs).
Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados usando a moeda do principal
ambiente econômico no qual a empresa atua ("a moeda funcional"). As demonstrações financeiras
estão apresentadas em R$, que é a moeda funcional e, também, a moeda de apresentação da
Companhia.

4

Resumo das principais práticas contábeis
As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas pela Companhia de maneira
consistente a todos os exercícios apresentados nessas demonstrações financeiras.
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Itaqui Geração de Energia S.A.
Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras em 31 de dezembro de 2013
Em milhares de reais, exceto quando mencionado em contrário

4.1

Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de curto
prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses, e com risco insignificante de
mudança de valor, sendo o saldo apresentado líquido de saldos de contas garantidas na
demonstração dos fluxos de caixa.

4.2

Ativos financeiros

4.2.1

Classificação
A Companhia classifica seus ativos financeiros, no reconhecimento inicial, sob as seguintes
categorias: mensurados ao valor justo por meio do resultado e empréstimos e recebíveis. A
classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos.

(a)

Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado
Os ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado são ativos financeiros mantidos para
negociação. Um ativo financeiro é classificado nessa categoria se foi adquirido, principalmente, para
fins de venda no curto prazo. Os ativos dessa categoria são classificados como ativos circulantes. Os
derivativos também são categorizados como mantidos para negociação, a menos que tenham sido
designados como instrumentos de hedge.

(b)

Empréstimos e recebíveis
Os empréstimos e recebíveis são ativos financeiros não derivativos, com pagamentos fixos ou
determináveis, que não são cotados em um mercado ativo. São apresentados como ativo circulante,
exceto aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data de emissão do balanço
(estes são classificados como ativos não circulantes).

4.2.2

Reconhecimento e mensuração
As compras e as vendas de ativos financeiros são normalmente reconhecidas na data da negociação.
Os investimentos são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, acrescidos dos custos da transação
para todos os ativos financeiros não classificados como ao valor justo por meio do resultado. Os
ativos financeiros ao valor justo por meio de resultado são, inicialmente, reconhecidos pelo valor
justo, e os custos da transação são debitados à demonstração do resultado. Os ativos financeiros são
baixados quando os direitos de receber fluxos de caixa tenham vencido ou tenham sido transferidos;
neste último caso, desde que a Companhia tenha transferido, significativamente, todos os riscos e os
benefícios de propriedade. Os empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo custo amortizado,
usando o método da taxa efetiva de juros.
Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor justo de ativos financeiros mensurados ao
valor justo por meio do resultado são apresentados na demonstração do resultado em "Receita ou
despesa financeira" no período em que ocorrem.

4.2.3

Compensação de instrumentos financeiros
Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço
patrimonial quando há um direito legal de compensar os valores reconhecidos e há a intenção de
liquidá-los em uma base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.
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Itaqui Geração de Energia S.A.
Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras em 31 de dezembro de 2013
Em milhares de reais, exceto quando mencionado em contrário

4.3

Instrumentos financeiros derivativos
Inicialmente, os derivativos são reconhecidos pelo valor justo na data em que um contrato de
derivativos é celebrado e são, subsequentemente, remensurados ao seu valor justo. O método para
reconhecer o ganho ou a perda resultante depende do fato do derivativo ser designado ou não como
um instrumento de hedge nos casos de adoção da contabilidade de hedge (hedge accounting).
Os instrumentos da Companhia não se qualificam para a contabilização de hedge. As variações no
valor justo desses instrumentos derivativos são reconhecidas imediatamente na demonstração do
resultado em "Receita ou despesa financeira".

4.4

Contas a receber de clientes
As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber pela venda de energia elétrica no
curso normal das atividades da Companhia. Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou
menos, as contas a receber são classificadas no ativo circulante. Caso contrário, estão apresentadas
no ativo não circulante.
As contas a receber de clientes são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente,
mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da taxa efetiva de juros menos a provisão
para créditos de liquidação duvidosa ("PDD" ou impairment).

4.5

Estoques
Os estoques são demonstrados ao custo ou ao valor líquido de realização, dos dois o menor. O
método de avaliação dos estoques é o da média ponderada móvel. O valor líquido de realização é o
preço de venda estimado no curso normal dos negócios, menos os custos estimados de conclusão e
os custos estimados necessários para efetuar a venda.

4.6

Ativos intangíveis
Ativos intangíveis que são adquiridos pela Companhia e que têm vidas úteis finitas são mensurados
pelo custo, deduzido da amortização acumulada e das perdas por redução ao valor recuperável
acumulada, quando aplicável.
A amortização é reconhecida no resultado através do método linear baseada nas vidas úteis
estimadas de ativos intangíveis, a partir da data em que estes estão disponíveis para uso.

4.7

Imobilizado
Reconhecimento e mensuração
Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de
depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment) acumulada.
O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. O custo de ativos
construídos pela própria companhia inclui:


O custo de materiais e mão de obra direta;



Quaisquer outros custos para colocar o ativo no local e condição necessários para que esses sejam
capazes de operar da forma pretendida pela Administração; e



Custos de empréstimos sobre ativos qualificáveis.
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Quando partes de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são registradas como itens
individuais (componentes principais) de imobilizado.
Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado (apurados pela diferença entre os recursos
advindos da alienação e o valor contábil do imobilizado), são reconhecidos em outras
receitas/despesas operacionais no resultado.
Custos subsequentes
Gastos subseqüentes são capitalizados na medida em que seja provável que benefícios futuros
associados com os gastos serão auferidos pela Companhia. Gastos de manutenção e reparos
recorrentes são registrados no resultado.
Depreciação
Itens do ativo imobilizado são depreciados pelo método linear no resultado do exercício baseado na
vida útil econômica estimada de cada componente, limitado ao prazo de concessão. Ativos
arrendados são depreciados pelo menor período entre a vida útil estimada do bem e o prazo do
contrato, a não ser que seja certo que a Companhia obterá a propriedade do bem ao final do
arrendamento. Terrenos não são depreciados.
Itens do ativo imobilizado são depreciados a partir da data em que são instalados e estão disponíveis
para uso, ou em caso de ativos construídos internamente, do dia em que a construção é finalizada e o
ativo está disponível para utilização.
4.8

Impairment de ativos não financeiros
Os ativos que estão sujeitos à amortização são revisados para a verificação de impairment sempre
que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser
recuperável. Uma perda por impairment é reconhecida quando o valor contábil do ativo excede seu
valor recuperável, o qual representa o maior valor entre o valor justo de um ativo menos seus custos
de venda e o seu valor em uso. Para fins de avaliação do impairment, os ativos são agrupados nos
níveis mais baixos para os quais existam fluxos de caixa identificáveis separadamente (Unidades
Geradoras de Caixa (UGCs)). Os ativos não financeiros, exceto o ágio, que tenham sido ajustado por
impairment, são revisados subsequentemente para a análise de uma possível reversão do
impairment na data do balanço.

4..9

Contas a pagar aos fornecedores
As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos
no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for
devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo
não circulante. Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente,
mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros.

4.10

Empréstimos e financiamentos
Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos
incorridos na transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer
diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor total a pagar é
reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos e
financiamentos estejam em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juros.
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Os empréstimos e financiamentos são classificados como passivo circulante, a menos que a
Companhia tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12
meses após a data do balanço.
Os custos de empréstimos e financiamentos gerais e específicos que são diretamente atribuíveis à
aquisição, construção ou produção de um ativo qualificável, que é um ativo que, necessariamente,
demanda um período de tempo substancial para ficar pronto para seu uso ou venda pretendidos, são
capitalizados como parte do custo do ativo quando for provável que eles irão resultar em benefícios
econômicos futuros para a entidade e que tais custos possam ser mensurados com confiança. Demais
custos de empréstimos e financiamentos são reconhecidos como despesa no período em que são
incorridos.
4.11

Provisões
As provisões são reconhecidas quando: (i) a Companhia tem uma obrigação presente ou não
formalizada (constructive obligation) como resultado de eventos já ocorridos; (ii) é provável que uma
saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e (iii) o valor puder ser estimado com
segurança. As provisões não incluem as perdas operacionais futuras.
Quando houver uma série de obrigações similares, a probabilidade de liquidá-las é determinada
levando-se em consideração a classe de obrigações como um todo. Uma provisão é reconhecida
mesmo que a probabilidade de liquidação relacionada com qualquer item individual incluído na
mesma classe de obrigações seja pequena.

4.12

Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido
As despesas de imposto de renda e contribuição social do período compreendem os impostos
corrente e diferido. Os impostos sobre a renda são reconhecidos na demonstração do resultado.
O encargo de imposto de renda e a contribuição social corrente e diferido é calculado com base nas
leis tributárias promulgadas, ou substancialmente promulgadas, na data do balanço. A
administração avalia, periodicamente, as posições assumidas pela Companhia nas apurações de
impostos sobre a renda com relação às situações em que a regulamentação fiscal aplicável dá
margem a interpretações; e estabelece provisões, quando apropriado, com base nos valores
estimados de pagamento às autoridades fiscais.
O imposto de renda e a contribuição social corrente são apresentados líquidos no passivo quando
houver montantes a pagar, ou no ativo quando os montantes antecipadamente pagos excedem o total
devido na data do relatório.
O imposto de renda e a contribuição social diferidos são reconhecidos usando-se o método do
passivo sobre as diferenças temporárias decorrentes de diferenças entre as bases fiscais dos ativos e
passivos e seus valores contábeis nas demonstrações financeiras e de prejuízos fiscais.
O imposto de renda e a contribuição social diferidos ativo são reconhecidos somente na proporção
da probabilidade de que lucro tributável futuro esteja disponível e contra o qual as diferenças
temporárias possam ser usadas.
Os impostos de renda diferidos ativos e passivos são apresentados pelo líquido no balanço quando há
o direito legal e a intenção de compensá-los quando da apuração dos tributos correntes, em geral
relacionado com a mesma entidade legal e mesma autoridade fiscal. Dessa forma, impostos diferidos
ativos e passivos em diferentes entidades ou em diferentes países, em geral são apresentados em
separado, e não pelo líquido.
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4.13

Capital social
As ações ordinárias são classificadas no patrimônio líquido.
Os custos incrementais diretamente atribuíveis à emissão de novas ações ou opções são
demonstrados no patrimônio líquido como uma dedução do valor captado, líquida de impostos.

4.14

Reconhecimento da receita
A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização de
energia elétrica no curso normal das atividades da Companhia. A receita é apresentada líquida dos
impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos descontos, bem como das eliminações das vendas
entre empresas do Grupo.
A Companhia reconhece a receita quando o valor da receita pode ser mensurado com segurança, é
provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a entidade e quando critérios específicos
tiverem sido atendidos para cada uma das atividades da Companhia, conforme descrição a seguir. A
Companhia baseia suas estimativas em resultados históricos, levando em consideração o tipo de
cliente, o tipo de transação e as especificações de cada venda.

(a)

Venda de energia
A receita pela venda de energia elétrica é reconhecida por medição equivalente ao volume de energia
transferido para o cliente ou quando disponibilizada conforme previsões contratuais.

(b)

Receita financeira
A receita financeira é reconhecida conforme o prazo decorrido pelo regime de competência,
usando o método da taxa efetiva de juros. Quando uma perda (impairment) é identificada em
relação a um contas a receber, a Companhia reduz o valor contábil para seu valor recuperável, que
corresponde ao fluxo de caixa futuro estimado, descontado à taxa efetiva de juros original do
instrumento. Subsequentemente, à medida que o tempo passa, os juros são incorporados às contas a
receber, em contrapartida de receita financeira. Essa receita financeira é calculada pela mesma taxa
efetiva de juros utilizada para apurar o valor recuperável, ou seja, a taxa original do instrumento.

5

Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e bancos (a)
Aplicações no mercado aberto (b)

2103

2012

6.757
20.552

4.873

27.309

4.873

(a) De acordo com o contrato de Administração de contas e outras avenças, destacam-se os saldos
em nossas contas correntes junto ao Banco do Nordeste do Brasil S.A., localizado na Cidade do
Rio de Janeiro. Essa conta é denominada de "Conta de Receita" na qual possui a única
finalidade em arrecadar os recursos provenientes dos financiamentos e outros créditos e
canalizar para as contas específicas citadas no mesmo contrato e, Banco Bradesco Trianon,
localizada na Cidade de São Paulo, conta essa específica para as operações junto a CCEE.
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(b) Refere-se substancialmente a cotas de fundos de investimento com alta liquidez, prontamente
conversíveis em um montante conhecido de caixa, independentemente do vencimento dos
ativos e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor, vinculados as taxas pósfixadas e com rentabilidade média no ano sobre o DI CETIP ("CDI") de 97%.
6

Títulos e valores mobiliários
2013

2012

LFT

2.461
2.461

Os títulos e valores mobiliários incluem as operações relacionadas à aquisição de títulos públicos
federais (LFTs) com vencimentos superiores a 90 dias e estão apresentados no ativo circulante
considerando a expectativa de realização no curto prazo.
Durante os meses de fevereiro e março do corrente ano os valores aplicados em títulos públicos
federais foram resgatados e os seus valores foram utilizados para composição de caixa para
liquidação das obrigações de curto prazo.
7

Depósitos vinculados
2013

2013

BNB - UTE Porto do Itaqui (a)

64.629

10.671

Não circulante

64.629

10.671

(a) Refere-se à conta reserva de serviço da dívida, vinculada ao contrato de financiamento entre os
bancos BNDES e BNB-Banco do Nordeste do Brasil S.A. e a Companhia. O valor do depósito em
questão corresponde a três prestações de amortização do financiamento concedido e será
mantido como garantia da dívida por toda a vigência do referido contrato. Trata-se de aplicação
de R$ 64.629 em CDB sob custódia do BNB.
8

Clientes

Clientes

2013

2012

85.026

11.611

85.026

11.611

Com início das operações comerciais da usina termelétrica ocorrida em 5 de fevereiro de 2013, a
Companhia passa a ser remunerada segundo os termos do Contrato de Comercialização de Energia
no Ambiente Regulado (CCEAR) assegurado no Leilão A-5 de 2007.
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Em 31 de dezembro de 2013, a Companhia possui saldo de R$ 85.026 (R$ 11.611 em 31 de dezembro
de 2012), referente à venda de energia no Mercado Regulado. A Companhia avaliou e julgou a não
necessidade de constituir provisão para devedores duvidosos, haja vista que todos os contratos de
venda de energia estão elencados no mercado regulado no âmbito da CCEE, cujo prazo de
vencimento é regido pelo disposto nos contratos de CCEAR’s.
9

Estoques

Carvão (a)
Materiais de consumo (b)

2013

2012

22.682
8.785

84.619
7.479

31.467

92.098

(a) Refere-se ao estoque de carvão mineral, produto esse utilizado como insumo no processo de
geração de energia elétrica em Usinas Térmicas movidas a este tipo de mineral. A Companhia
possui contrato de fornecimento de carvão com a Companhia E On Global Commodities SE,
cuja a vigência teve inicio em 01 de janeiro de 2014 a 31 de janeiro de 2015.
(b) Refere-se ao material de almoxarifado e diesel que foi adquirido e utilizado devido a entrada
em operação da usina.
10

Despesas antecipadas
Em 31 de dezembro de 2013 e 2012, o saldo de despesas antecipadas encontra-se representado da
seguinte forma:

Allianz Seguros (a)
Fairfax Brasil (b)
Itaú Seguros
P&D (c)
Seguro garantia - ANEEL (d)
EUST (e)
Custo de Captação com emissão de Debêntures (f)

Circulante
Não circulante

2013

2012

1.724
20
78
594

259
218
555
1.843
16
13.454

725
3.141

16.345

2.547
594

14.310
2.035

(a) Refere-se ao valor para cobrir danos materiais na realização dos testes nos equipamentos da
usina bem como Turbo Gerador, Sincronização (STG) e DCO.
(b) Refere-se ao valor para cobrir as obras civis em construção e instalação/montagem das obras
Out Site do canteiro de obras da Companhia e reparação de danos físicos à pessoa e/ou
materiais involuntariamente causados a terceiros decorrentes de riscos cobertos das referidas
obras Out Site.
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(c) Refere-se ao programa de pesquisa e desenvolvimento voltado ao sistema de apoio a decisão
comercial e logística do suprimento de carvão para centrais térmicas.
(d) Refere-se ao valor para cobrir as obras da usina e contratos de concessão para geração de
energia elétrica promovidas pela ANEEL.
(e) De acordo com o Despacho nº 2.385, de 24 de julho de 2012, a Agência Nacional de Energia
Elétrica - ANEEL, autorizou o Operador Nacional do Sistema - ONS e a Itaqui Geração de
Energia a converter os Encargos de Uso do Sistema de Transmissão - EUST pagos no valor
citado no quadro acima, como créditos a compensar nas futuras apurações mensais de serviços
e encargos do ciclo 2012-2013. Em 30 de setembro de 2013, foi amortizado a totalidade dos
valores provenientes dos créditos compensatórios citado no referido Despacho.
(f)
11

Tratam-se dos custos de captação com emissão das debêntures em consonância com CPC 08.

Impostos a recuperar e diferidos
O saldo da conta de impostos a recuperar está representado a seguir:

Imposto de renda retido na fonte (a)
Imposto de renda retido na fonte- ano anterior
ICMS
PIS (b)
COFINS (b)
Outros

Circulante
Não circulante

2013

2012

2.797
118
91
702
3.233
19

1.838
92
62
1.721
7.922
266

6.960

11.901

5.829
1.131

10.230
1.671

(a) É representado pelo imposto de renda retido na fonte sobre o rendimento das aplicações
financeiras;
(b) É representado pelos créditos de PIS e COFINS sobre as aquisições de insumos (carvão e
suprimento de energia para atendimento dos contratos CCEAR's).
Impostos diferidos
O imposto de renda e a contribuição social diferidos são registrados para refletir os efeitos fiscais
futuros atribuíveis às diferenças temporárias entre a base fiscal de ativos e passivos e o seu
respectivo valor contábil.
A Companhia, fundamentada na expectativa de geração de lucros tributáveis futuros, determinada
em estudos técnicos aprovados pela Administração, reconheceu os créditos tributários sobre
prejuízos fiscais e bases negativas de contribuição social de exercícios anteriores, que não possuem
prazo prescricional e cuja compensação está limitada a 30% dos lucros anuais tributáveis. O valor
contábil do ativo fiscal diferido é revisado periodicamente e as projeções são revisadas anualmente,
sendo que caso haja fatores relevantes que venham a modificar as projeções, estas são revisadas
durante o exercício pela Companhia.
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A Companhia adotou o Regime Tributário de Transição (RTT), para que as alterações introduzidas
pela Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007, e pelos artigos 37 e 38 da Lei nº 11.941, de 2009 (que
modificaram o critério de reconhecimento de receitas, custos e despesas computadas na escrituração
contábil, para apuração do lucro líquido do exercício definido no art. 191 da Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976), não tenham efeitos para fins de apuração do lucro real e da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) da pessoa jurídica sujeita ao RTT, devendo ser
considerados, para fins tributários, os métodos e critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de
2007.
A partir de 11 de novembro de 2013, através da Medida Provisória nº 627 fica revogado o Regime
Tributário de Transição - RTT, instituído pela Lei 11.941, de 27 de maio de 2009.
O imposto de renda e a contribuição social diferidos têm a seguinte origem:

Ativo diferido - não circulante
Prejuízo fiscal e base negativa

2013

2012

192.127

117.207

192.127

117.207

Com base na estimativa de geração de lucros tributáveis futuros a Companhia prevê recuperar os
créditos tributáveis a partir do exercício de 2015, conforme demonstrado abaixo:
2014
Expectativa de realização anual
dos impostos diferidos

2015

2016

2017

2018

A partir
de 2019

Total

719

2.484

5.181

7.996

175.747

192.127

As estimativas de recuperação dos créditos tributários foram fundamentadas nas projeções dos
lucros tributáveis levando em consideração premissas financeiras e de negócios consideradas no
encerramento do período. Consequentemente, as estimativas estão sujeitas a não se concretizarem
no futuro, tendo em vista as incertezas inerentes a essas previsões.
Reconciliação da taxa efetiva
Em 31 de dezembro de 2013, os tributos calculados sobre o lucro ajustado compreenderam o IRPJ
(alíquota de 15% e adicional de 10%) e a CSLL (alíquota de 9%). A conciliação da despesa calculada
pela aplicação das alíquotas fiscais combinadas e da despesa de imposto de renda e contribuição
social debitada em resultado é demonstrada como segue:
2013

2012

Resultado do exercício antes do IRPJ/CSLL
Alíquota nominal - %

(325.656 )
34

(62.454 )
34

IRPJ/CSLL à alíquota nominal
Ajustes para obtenção da alíquota efetiva:
Imposto de renda e contribuição social diferidos não constituídos
Imposto de renda e contribuição social diferidos

(110.723 )

(21.234 )

(35.803 )
(74.920 )

(16 )
(21.218 )

23,01

33,97

Taxa efetiva - %
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A partir de 30 de junho de 2013, a Companhia optou por não mais constituir crédito tributário
oriundos das apurações do imposto de renda e da contribuição social diferidos sobre prejuízo fiscal
apurado, pois considera que o crédito já mencionado nesta nota está em consonância com as
expectativa de geração de lucros tributáveis futuros.
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12

Ativo imobilizado

(a)

Composição dos saldos
Imobilizado em serviço

2012

Terrenos
Taxa depreciação % a.a.

Edificações,
obras civis e
benfeitorias

Máquinas e
equipamentos

Equipamento de
informática

Veículos

Móveis e
utensílios

4

7

17

20

10

Imobilizado
em curso

Total

Custo
Saldo em

31.12.2011

2.882

60

217.943

596

522

765

1.694.272

1.917.040

Saldo em
Adições
Baixas
Transferências

31.12.2011

2.882
1.650

60
2.090

217.943
2.944

596
295

522

765
534

1.917.040
573.720
(648)

(2.092)

(218.400)

(16)

115

(309)

1.694.272
566.207
(648)
220.702

Saldo em

31.12.2012

4.532

58

2.487

875

637

990

2.480.533

2.490.112

4.532

58

2.487

875

637

990

2.480.533

2.490.112

Depreciação
Saldo em

31.12.2011

(3 )

(106 )

(177)

(181)

(64)

(531)

Saldo em
Adições
Baixas
Transferências

31.12.2011

(3 )
(2 )

(106 )
(270 )

(176)
(26)

(181)
(104)

(64)
(74)

(531 )
(476 )

Saldo em

31.12.2012

(5 )

(376 )

(203)

(285)

(138)

(1.007)

Valor contábil
Saldo em

31.12.2011

4.532

57

217.943

419

341

701

1.694.272

1.916.509

Saldo em

31.12.2012

4.532

53

2.111

672

352

852

2.480.533

2.489.105
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Imobilizado em serviço

2013

Terrenos
Taxa depreciação % a.a.

Edificações,
obras civis e
benfeitorias

Máquinas e
equipamentos

Equipamento de
informática

Veículos

Móveis e
utensílios

4

7

17

20

10

Imobilizado
em curso

Total

Custo
Saldo em

31.12.2012

4.532

58

2.487

875

637

990

2.480.533

2.490.112

Saldo em
Adições
Baixas
Transferências

31.12.2012

4.532

58
2.531

2.487
5.040

875
20

1.119.062

88

990
655
(45 )
598

2.480.533
233.548

1.572.039

637
185
(120 )
(115 )

2.490.112
241.979
(165 )
713

Saldo em

31.12.2013

4.532

1.574.628

1.126.589

983

587

2.198

23.122

2.732.640

4.532

1.574.628

1.126.589

983

587

2.198

23.122

2732.640

Depreciação

(2.690.958 )

Saldo em

31.12.2012

(5 )

(376 )

(203 )

(285 )

(138 )

(1.007)

Saldo em
Adições
Baixas
Transferências

31.12.2012

(5 )
(40.527 )

(376 )
(39.864 )

(203 )
(2 )

(285 )
(104 )
92

(138 )
(168 )

(1.007 )
(80.664 )
92

Saldo em

31.12.2013

(297 )

(306 )

(81.579 )

(148 )
(40.532 )

(40.388 )

148
(57 )

Valor contábil
Saldo em

31.12.2012

4.532

53

2.111

672

352

852

2.480.533

2.489.105

Saldo em

31.12.2013

4.532

1.534.097

1.086.201

926

290

1.892

23.122

2.651.061
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Terrenos
Refere-se basicamente aos valores de aquisição das áreas onde está localizada a usina termelétrica
Itaqui Geração de Energia S.A.
Máquinas e equipamentos
Refere-se, basicamente, aos equipamentos da usina, linha de transmissão e subestação.
Imobilizado em curso
Refere-se, basicamente, aos gastos incorridos com adiantamentos realizados para aquisições de
equipamentos para a construção da usina termelétrica Itaqui Geração de Energia S.A., garantidos
por fianças bancárias. Os saldos foram contabilizados no subgrupo "imobilizado em curso" e estão
sendo transferidos para "imobilizado em serviço" na proporção da entrega dos bens relacionados.
Assim sendo, a Companhia classificou como imobilizado em curso os gastos incorridos com
licenciamentos ambientais, desenvolvimento e adiantamentos referentes a aquisição de
equipamentos para a usina. O saldo dos custos de mão de obra dos colaboradores diretamente
alocados na construção da usina, em 31 de dezembro de 2013, é de R$ 19.031 (R$ 19.100 em 31 de
dezembro de 2012).
Além disso, para melhor alocação a Companhia realizou a reclassificação do valor de R$ 714
apresentados em 2012 com licença e software de informática em nota de ativo intangível, sendo
realocada para o grupo de máquinas e equipamentos, pois trata-se de ativo com vida útil vinculadas
a um bem tangível.
Em 5 de fevereiro de 2013, a Usina Termelétrica Itaqui Geração de Energia ("Itaqui" ou
"Empreendimento") recebeu autorização da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para
iniciar a operação comercial, com capacidade instalada de 360 MW. Com a aprovação da Declaração
de Operação Comercial, o Empreendimento passa a ser remunerado segundo os termos do Contrato
de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado (CCEAR) assegurado no leilão de energia A-5
de 2007.
Depreciação
A depreciação dos ativos está baseada na vida útil do bem e o cálculo da depreciação está sendo
realizado pelo método linear utilizando as taxas da ANEEL determinadas pela Resolução Normativa
nº 474 de 07 de fevereiro de 2012. Para a parcela estimada dos investimentos realizados e não
amortizados ou depreciados até o final da autorização, será calculado uma nova taxa de depreciação
ou amortização e mensalmente contabilizados em resultado, para ao final da concessão obter valor
residual igual a zero.
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As principais taxas de depreciação, de acordo com a Resolução ANEEL nº 474 de 7 de fevereiro de
2012, são as seguintes:
Geração
Barramento
Disjuntor
Edificações
Equipamentos da tomada d'água
Estrutura da tomada d'água
Gerador
Reserv., barragens e adutoras
Sistema de comunicação local
Turbina hidráulica
Taxa média depreciação
Geração

(%)
2,5
3,0
3,3
3,7
2,9
3,3
2,0
6,7
2,5
3,3

Administração

(%)

Transmissão

Edificações
Equipamento geral
Veículos

3,3
6,3
14,3

Condutor do sistema
Equipamento geral
Religadores

2,7
6,3
4,0

Taxa média depreciação
Transmissão

4,3

Taxa média depreciação
Administração

7,9

(%)

Juros capitalizados
Os custos dos empréstimos capitalizados em virtude das imobilizações em andamento totalizam
R$ 394.787 em 31 de dezembro de 2013 (R$ 381.104, em 31 de dezembro de 2012).
Análise de valor recuperável
Baseada nas projeções de fluxo de caixa, a Companhia não identificou a necessidade de constituição
de provisão para redução ao valor recuperável de seus ativos em 31 de dezembro de 2013.
13

Intangível

(a)

Composição dos saldos
2012
Licenças e Software de
Informática
Tx Amortização % a.a.

Direito de
uso

Intangível
em curso

Total

20

Custo
Saldo em

31.12.2011

Saldo em
Adições
Baixas
Transferências

31.12.2011

Saldo em

31.12.2012

11.824

11.824

11.824
313
402
715

22
(431 )
11.393

11.824
335

29
51

12.159

Amortização
Saldo em

31.12.2011

Saldo em
Adições
Baixas
Transferências

31.12.2011

(94 )

(94 )

(94 )

(94 )
(152 )

(152 )
(94 )

Saldo em

94

(246 )

(246 )

Valor contábil
Saldo em

31.12.2011

Saldo em

31.12.2012
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2013
Licenças e
Software de
Informática
Taxa amortização % a.a.

Direito
de uso

Intangível
em curso

715
58
231

11.393

51

1.004

10.498

Total

20

Saldo em
Adições
Transferências

31.12.2012

Saldo em

31.12. 2013

Saldo em
Adições
Transferências

31.12.2012

(246 )
(194 )
1

(246 )
(194 )
1

Saldo em

31.12. 2013

(440 )

(440 )

Saldo em

31.12.2012

469

11.393

Saldo em

31.12. 2013

564

10.498

(895 )

(51 )

12.159
58
(715 )
11.502

Valor contábil
51

11.913
11.062

A composição do intangível refere-se basicamente ao direito de uso de faixa de servidão para
instalação da linha de transmissão e correia transportadora.
A amortização será até o termino da autorização em 2041.
14

Ativo diferido
A composição do saldo do ativo diferido em 31 de dezembro de 2013 e de 2012 está demonstrada
abaixo:

Pessoal
Serviços
Tributos
Aluguel
Receitas financeiras
Seguros
Outros

2013

2012

689
4.600
212
86
(7.079 )
772
1.428

689
4.600
212
86
(7.079 )
772
1.428

708

708

A Companhia optou por manter o saldo do ativo diferido até a sua realização total que será por baixa
contra o resultado ou por meio de amortização, em atendimento ao CPC 13, aprovado pela
deliberação CVM nº 565/08. Os gastos com ativo diferido serão amortizados por um período de 7
(sete) anos a partir do 1º semestre de 2014 ou baixados para resultado quando for avaliado pela
Administração que tais benefícios econômicos futuros não mais existem. O ativo diferido é testado
pelo menos anualmente para fins de análise do seu valor recuperável.
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15

Partes relacionadas
Os principais saldos de ativos e passivos em 31 de dezembro de 2013 e 31 de dezembro de 2012,
relativos às operações com partes relacionadas, bem como as transações que influenciaram o
resultado do exercício decorrem de transações da Companhia com seus acionistas, com empresas
ligadas e profissionais-chaves da Administração, as quais foram realizadas em condições usuais de
mercado para os respectivos tipos de operações.
Controladora
O controle da Companhia é exercido pela ENEVA Energia S.A, que detém 100% das ações ordinárias.
Empresas ligadas
Por parte do acionista ENEVA Energia S.A., a Companhia possui como principais empresas ligadas a
EBX Investimentos S.A, EBX Holding S.A e a Comercializadora de Combustíveis Ltda.
Os saldos de passivo e resultado em 31 de dezembro de 2013 e de 2012, relativas a operações com
partes relacionadas, estão representados da seguinte forma:
Passivo

Adiantamentos para futuro aumento de capital (a)
Comercializadora de Combustível Ltda. (c)
Comercializadora de Energia S.A. (b)
EBX. Holding S.A./EBX Investimentos S.A. (d)
Eon do Brazil
ENEVA Energia S.A. (d)

Circulante
Não circulante

2013

2012

87.700

241.000
136
22.789
767

115.354
6.416
404.621

374.965

614.091

639.657

614.091

28.902
610.755
Despesas

ENEVA Energia S.A. (d)
EBX. Holding S.A./EBX Investimentos S.A. (d)
Comercializadora de Energia S.A. (b)

2013

2012

3.196
272
153.380

3.811
2.696
21.640

156.848

28.147

(a) A Companhia apresenta o adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC) efetuado pela
ENEVA Energia S.A, o qual é irrevogável e irretratável, não possuindo, entretanto, valor fixo
definido de quantidade de ações/quotas para aumento de capital, não atendendo assim aos
requerimentos do CPC 38. Dessa forma, o montante foi classificado como AFAC no passivo não
circulante.
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(b) Refere-se aos valores devidos pela Itaqui Geração de Energia S.A à MPX Comercializadora de
Energia S.A, referente ao fornecedor de energia para recomposição de lastro para atendimento
aos contratos de venda de energia na CCEAR.
(c) Refere-se aos valores devidos pela Itaqui Geração de Energia S.A à MPX Comercializadora de
Combustível S.A, referente à intermediação aquisição de carvão durante o exercício de 2013 e
2012.
(d) Refere-se aos valores devidos pela Itaqui Geração de Energia S.A à controladora ENEVA
Energia S.A. e a empresa ligada EBX Investimentos S.A., referente ao contrato de mútuo
celebrado entre a Companhia e a ENEVA e ao compartilhamento de recursos administrativos.
Durante exercício findo em 31 de dezembro de 2013 e 31 de dezembro de 2012, tais passivos
totalizaram R$ 404.621 e R$ 375.732, respectivamente e seus reflexos no resultado da
Companhia durante o mesmo período totalizaram R$ 3.468 e R$ 6.507, respectivamente. O
saldo está indexado a 104 % do CDI.
Remuneração dos membros do Conselho
de Administração e da Diretoria
De acordo com a Lei nº 6.404/1976 e com o estatuto social da Companhia, é responsabilidade dos
acionistas, em Assembleia Geral, fixar o montante global da remuneração anual dos
administradores, cabendo ao Conselho de Administração efetuar a distribuição da verba entre os
mesmos.
Desta forma os montantes referentes à remuneração anual dos Diretores e do Conselho de
Administração estão apresentados abaixo:

Benefícios de curto prazo
Salários

2013

2012

707

1.333

707

1.333

Abaixo os montantes de remuneração anual individual mínima, média e máxima do Conselho de
Administração e Diretores, em R$ mil:
2013
Mínim
a
Conselho Administração
Diretores

Média

Máxima

2012
Mínima

Média

Máxima

99

99

99

Durante o exercício de 2013 a administração da Companhia foi realizada diretamente pela
Controladora. Assim sendo, não foram incorridos gastos com remuneração desses administradores
pela Companhia. A partir do primeiro semestre de 2014 a Companhia assumiu os custos de
remuneração da nova diretoria.
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Empréstimos e financiamentos
Em 31 de dezembro de 2013 e de 2012, a composição dos empréstimos está demonstrada a seguir:
2013

Credor
BNDES (Direto)
BNDES (Indireto)
BNDES (Indireto)
BNB

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

2012

Moeda

Taxas de juros

Vencimento

Taxa
efetiva - %

Custo de
transação

Custo a
apropriar

Principal

Juros

Total

Custo de
transação

Custo a
apropriar

Principal

Juros

Total

R$
R$
R$
R$

TJLP+2,78%
TJLP+4,80%
UMIPCA+4,80%
10% a.a.*

15.06.2026**
15.06.2026
15.06.2026
15.12.2026

2,89
4,94
4,94
10,14

11.182
2.023
1.475
2.892

9.925
1.945
1.470
2.727

830.450
162.232
109.302
201.977

2.587
632
6.041
857

823.112
161.395
113.397
200.107

11.182
1.475
2.023
2.892

10.544
1.475
2.000
2.816

898.472
111.299
175.016
202.322

2.772
31.378
669
859

890.700
141.202
173.685
200.365

17.572

16.067

1.303.961

10.117

1.298.011

17.572

16.835

1.387.109

35.678

1.405.952

889
15.178

90.451
1.213.510

10.117

99.679
1.198.332

17.572

767
16.068

89.100
1.298.009

35.678

17.572

124.011
1.281.941

Circulante
Não circulante

(*) Considerando bônus de adimplência a taxa será de 8,50 a.a.%.
(**) O vencimento do subcrédito "D" ("BNDES Social") no valor de R$ 14 milhões será em 15 de junho de 2018.
(a) O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social ("BNDES") liberou a totalidade dos R$ 784 milhões do financiamento de longo prazo da
Itaqui Geração de Energia S.A. relativos aos subcréditos A, B e C, sendo o custo anual contratado de TJLP + 2,78%. O prazo do financiamento é de 17
anos, sendo 14 anos de amortização e carência para pagamento de principal até julho de 2012. Já o subcrédito D, destinado a investimentos sociais
(BNDES Social) no valor de R$ 13,7 milhões, tem custo somente de TJLP e teve desembolso de R$ 11,7 milhões até o momento, dos quais R$ 1,7
milhões foram liberados no quarto trimestre de 2012. O prazo total da linha BNDES Social é de 9 anos, sendo 6 anos de amortização e carência de
pagamento até julho de 2012. Durante a fase de construção os juros destes empréstimos foram capitalizados, a partir de 05 de fevereiro de 2013, data
em que a usina efetivou sua entrada em operação comercial os juros destes empréstimos incorreram via resultado.
(b) Todo o subcrédito F, do mesmo empréstimo do (C) e que corresponde a R$ 141,8 milhões, foi repassado à Itaqui Geração de Energia S.A. Esta parte do
empréstimo tem prazo total de 17 anos, sendo 14 anos de amortização, e carência para pagamento de juros e principal até julho de 2012. O custo anual
contratado é de TJLP + 4,80% durante a fase de construção e de TJLP + 5,30% durante a fase de operação. Durante a fase de construção os juros destes
empréstimos foram capitalizados, a partir de 05 de fevereiro de 2013, data em que a usina efetivou sua entrada em operação comercial os juros destes
empréstimos incorreram via resultado.
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(c) Desta linha do BNDES indireto que tem os bancos Bradesco e Votorantim como agentes, foram
repassados R$ 99 milhões a Itaqui Geração de Energia S.A., relativos aos subcréditos A, B, C, D
e E. Esta parte do empréstimo tem prazo total de 17 anos, sendo 14 anos de amortização, e
carência para pagamento de juros e principal até julho de 2012. O custo anual contratado é de
IPCA + Taxa Referência BNDES + 4,8% durante a fase de construção e de IPCA + Taxa
Referência BNDES + 5,3% durante a fase de operação. Durante a fase de construção, os juros
destes empréstimos foram capitalizados, a partir de 05 de fevereiro de 2013, data em que a
usina efetivou sua entrada em operação comercial os juros destes empréstimos incorreram via
resultado.
(d) Em complementação ao financiamento do BNDES, a Itaqui Geração de Energia S.A. conta com
um empréstimo do BNB-FNE, no montante total de R$ 203 milhões, o qual teve sua última
parcela desembolsada em 28 de julho de 2011, totalizando o valor contratado. O empréstimo do
BNB tem prazo total de 17 anos, sendo 14 anos de amortização e carência para pagamento de
principal até julho de 2012, com um custo anual de 10%. O financiamento prevê um bônus de
adimplência (15%), com a consequente redução do custo para 8,5% ao ano.
(*) Nos contratos de financiamento de longo prazo, celebrados entre a UTE e BNDES e o BNB,
foram apresentadas as seguintes garantias:


Bem vinculado em Hipoteca.



Alienação fiduciária de máquinas e equipamentos.



Cessão fiduciária dos direitos emergentes da autorização.



Penhor de ações.



Cessão fiduciária dos direitos creditórios.



Cessão condicional de direitos e contratos.



Fiança corporativa.

Como garantia dos empréstimos foi concedido aval do acionista ENEVA Energia S.A. Exceto pelos
financiamentos do BNDES, os empréstimos não possuem cláusulas restritivas ("covenants").
Covenants


Covenants financeiros

Como forma de monitoramento da situação financeira da Companhia pelos credores envolvidos em
contratos financeiros, são utilizados covenants financeiros em alguns dos contratos de dívida.
Os contratos de financiamentos relativos ao projeto Itaqui Geração de Energia possuem
especificações de índices (índice de cobertura do serviço da dívida) mínimos que visam medir a
capacidade de pagamento da despesa financeira em relação ao EBTIDA.
Em 28 de dezembro de 2012, a Companhia entrou com o pedido de waiver junto ao BNDES
conforme previsto no contrato de financiamento de longo prazo, com o objetivo de requerer
anuência para que a Companhia fosse dispensada da apuração do cálculo do ICSD para o exercício
de 2012, já que a Performance Técnica não fora atingida haja vista a Usina ainda estava em
construção, com previsão de entrada em operação comercial para o primeiro semestre de 2013. O
waiver foi concedido para aquele exercício.
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Covenants não financeiros

Alguns contratos de financiamento possuem também cláusulas com covenants não financeiros,
usuais no mercado e resumidos a seguir, as quais em 31 de dezembro de 2013 foram todas atendidas.


Obrigação de apresentar aos credores demonstrações financeiras periodicamente.



Direito dos credores de proceder a inspeções e visitas das suas instalações.



Obrigação de manter-se em dia em relação a obrigações tributárias, previdenciárias e
trabalhistas.



Obrigação de manter em vigor contratos materialmente relevantes para as suas operações.



Respeitar a legislação ambiental e manter em vigor as licenças necessárias para as suas
operações.



Restrições contratuais quanto a operações com partes relacionadas e alienações de ativos fora do
curso normal de negócios.



Restrições quanto à mudança de controle, reestruturações societárias e alteração material no
objeto social e atos constitutivos dos devedores.

As parcelas dos empréstimos e financiamentos classificadas no passivo não circulante em 31 de
dezembro de 2013 têm o seguinte cronograma de pagamento:
Ano de vencimento
2014
2015
2016
2017 até último vencimento

85.422
100.208
161.957
850.745
1.198.332

17

Instrumentos financeiros e
gerenciamento de riscos
A administração dos instrumentos financeiros é efetuada por meio de estratégias operacionais e
controles internos, visando à liquidez, rentabilidade e segurança. A política de controle consiste em
acompanhamento permanente das taxas contratadas versus as vigentes no mercado. A companhia
não efetua aplicações de caráter especulativo com instrumentos financeiros derivativos ou quaisquer
outros ativos de risco, sendo essa determinação prevista na política de aplicações financeiras e de
hedge vigentes.
Os valores de realização estimados de ativos e passivos financeiros da companhia foram
determinados por meio de informações disponíveis no mercado e metodologias apropriadas de
avaliação. Entretanto, considerável julgamento foi requerido na interpretação dos dados de mercado
para produzir a estimativa do valor de realização mais adequada. Como consequência, as estimativas
a seguir não indicam, necessariamente, os montantes que poderão ser realizados no mercado de
troca corrente. O uso de diferentes metodologias de mercado pode ter um efeito material nos valores
de realização estimados.
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A seguir é apresentada a descrição dos saldos contábeis consolidados dos instrumentos financeiros
inclusos nos balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2013 e 31 de dezembro de 2012.
2013
Mensuração
Empréstimos e recebíveis
Caixa e equivalentes de caixa
Títulos e valores mobiliários
Cauções e depósitos vinculados

Passivos financeiros
Fornecedores
Financiamentos com instituições financeiras
Partes relacionadas
Ajuste negativo a valor de mercado com Derivativos

Custo amortizado
Custo amortizado
Custo amortizado

Custo amortizado
Custo amortizado
Custo amortizado
Valor justo

Valor
contábil

Valor justo

27.309

27.309

64.629

2012
Valor
contábil

Valor justo

64.629

4.873
2.461
10.853

4.873
2.461
10.853

91.938

91.938

18.187

18.187

126.245
1.298.011
526.391

126.245
1.298.011
526.391

58.340
1.405.952
398.657
117.748

58.340
1.405.952
398.657
117.748

1.950.647

1.950.647

1.980.697

1.980.697

Hierarquia de valor justo dos
instrumentos financeiros
O conceito do "valor justo" prevê a avaliação de ativos e passivos com base nos preços de mercado,
quando se tratar de ativos com liquidez, ou em metodologias matemáticas de precificação, caso
contrário. O nível de hierarquia do valor justo fornece prioridade para preços cotados não ajustados
em mercado ativo. Uma parte das contas da empresa tem seu valor justo igual ao valor contábil; são
contas do tipo caixa e equivalentes de caixa, contas a pagar e a receber, dívidas bullet e de curto
prazo. As contas cujo valor justo difere do valor contábil estão especificadas a seguir.
Hierarquia de valor justo dos instrumentos
derivativos
Preços
observáveis
em mercado
ativo
(Nível I)
Empréstimos e financiamentos
Instrumentos derivativos
Saldo em 31 de dezembro de 2013

Precificação
com preços
observáveis
(Nível II)

Precificação sem
preços
observáveis
(Nível III)

(1.104.568 )
(1.104.568 )

Derivativos, hedge e gerenciamento de risco
A Companhia possui política formal para gerenciamento dos riscos financeiros. A contratação de
instrumentos financeiros com o objetivo de proteção patrimonial (hedge) é feita por meio de análise
da exposição ao risco (câmbio, taxa de juros entre outros riscos) e obedece a estratégia aprovada pelo
Conselho de Administração.
As diretrizes de proteção são aplicadas de acordo com o tipo de exposição. Os fatores de riscos
relacionados a moedas estrangeiras deverão ser obrigatoriamente neutralizados no curto prazo (até
01 ano), podendo a proteção se estender a um prazo maior. A tomada de decisão frente ao risco das
taxas de juros e inflação oriundas dos passivos adquiridos será avaliada no contexto econômico e
operacional e ocorrerá quando a Administração considerar o risco relevante.
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Valor de referencia e valor justo dos instrumentos derivativos
Contrato de swap de taxa de juros
2013
Vencimento

Notional
USD

Ativo

Passivo

MTM

2012
Notional
USD

MtM

Itaqui
Libor prefixada
Citibank

220.776

(117.748 )

Total swap

220.776

(117.748 )

Em 26 de setembro de 2013, a Companhia realizou a liquidação do instrumento derivativo no valor
de R$ 103.341, amortizando o saldo total deste contrato.
Risco de mercado
Risco de variação nos preços de mercadorias (commodities), taxas de câmbio e de juros.
Risco cambial
Risco de flutuação nas taxas de câmbio às quais podem estar associados ativos e passivos da
Companhia.
(a)

Gerenciamento de risco
A Companhia trabalha no gerenciamento do risco cambial no âmbito do consolidado de suas
empresas para identificar e dirimir os riscos associados à oscilação do valor das moedas às quais
estão associados ativos e passivos globais. O objetivo é identificar e criar proteções naturais
aproveitando a sinergia entre as operações das empresas e utilizar-se da estratégia do hedge natural.

(b)

Investimento em ativo fixo (capex)
A Companhia pode apresentar exposição cambial oriunda da aquisição de matéria prima para a
térmica (carvão - combustível) que tem a formação do seu preço no mercado internacional, em dólar.
Nesse contexto, o nível de exposição dos ativos e passivos será permanentemente avaliado frente às
possíveis necessidades de proteção. A companhia não detém atualmente operações de proteção com
instrumentos do tipo NDF (Non Deliverable Forward).
Risco de taxa de juros
Risco de deslocamento das estruturas de juros que podem estar associadas aos fluxos de pagamento
de principal e juros de dívida.
Risco de cash flow relacionado aos juros flutuantes
Existe um risco financeiro associado às taxas flutuantes que pode elevar o valor futuro dos passivos
financeiros. O risco comum é a incerteza sobre o mercado futuro de juros, que tira a previsibilidade
dos fluxos de pagamento. Em cenários de perda a estrutura a termo de juros se desloca para cima
aumentando o valor do passivo. Alternativamente, a empresa ainda pode ter seus passivos reduzidos
nos cenários de queda das taxas.

29 de 37

Itaqui Geração de Energia S.A.
Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras em 31 de dezembro de 2013
Em milhares de reais, exceto quando mencionado em contrário

A Companhia tem aproximadamente 85% do seu passivo indexado ao mercado flutuante no
segmento das linhas que custam inflação mais spread. Sendo aproximados 75% corrigidos pela TJLP
(Taxa de Juros do Longo Prazo) e 10% com a correção dada pelo índice IPCA.
As linhas com o BNDES corrigidas pelos indexadores IPCA e TJLP - que também contém um forte
componente inflacionário - são parte de um segmento diferenciado de crédito com baixa volatilidade
associada e, portanto, baixa probabilidade de deslocamentos abruptos nas taxas. Por se tratar de um
segmento especifico, há que se ter cautela quanto à realização de inferências e hipóteses presentes
em modelos estatísticos na tentativa de mapear a realizar previsões sobre esse mercado para a
quantificação de perdas hipotéticas relacionadas. Além disso, o ativo das empresas representado por
suas receitas também será corrigido pelas mesmas taxas, fato que reduz substancialmente o
descasamento entras as taxas de ativos e passivos.
Risco de Crédito
O risco de crédito decorre da possibilidade da Companhia sofrer perdas em função da inadimplência
de suas contrapartes ou de instituições financeiras depositárias de recursos ou de investimentos
financeiros. Esse fator de risco pode ser oriundo de operações comerciais e da gestão de caixa. Para
mitigar os riscos, a Companhia e suas controladas adotam como prática a análise da situação
financeira e patrimonial de suas contrapartes, assim como o acompanhamento permanente das
posições em aberto.
A Eneva SA possui politica corporativa contendo as diretrizes das aplicações financeiras de suas
controladas. Os bancos são avaliados segundo o Índice Risk Bank e os limites obedecem a critérios
como prazo, volume, taxa etc. Itaqui tem seu caixa aplicado em certificados de deposito do Banco do
Nordeste (BNB), que tem classificação de risco federal e índice Risk Bank na escala de 10,61.
Posições representativas do risco de crédito
Caixa e equivalente de caixa
Títulos e valores mobiliários
Depósito vinculado
Consolidado das contas credoras

2013

2012

27.309
64.629

4.873
2.461
10.671

91.938

18.005

Risco de liquidez - capacidade de pagamento
A Companhia monitora seu nível de liquidez considerando os fluxos de caixa esperados em
contrapartida ao montante disponível de caixa e equivalentes de caixa. A gestão do risco de liquidez
implica em manter caixa, títulos e valores mobiliários suficientes e capacidade de liquidar posições
de mercado. Os valores reconhecidos em 31 de dezembro de 2013 se aproximam dos valores de
liquidação das operações, incluindo a estimativa de pagamentos futuros de juros.
Em reais
Passivos financeiros
Fornecedores
Partes relacionadas
Empréstimos e
financiamentos
Total por faixa de prazo
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Até 6
meses

De 6 a 12
meses

De 1 a 2
anos

De 2 a 5
anos

Mais de
5 anos

126.245

Total por
conta
126.245
526.391

526.391
87.498

107.460

189.777

538.865

1.107.576

2.031.176

213.743

107.460

716.168

538.865

1.107.576

2.683.812
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A Companhia mantém após o encerramento desse exercício o contrato de mutuo com sua
Controladora celebrado durante o exercício de 2012, tal iniciativa garantiu recomposição de lastro
com objetivo de liquidação parcial das obrigações de curto prazo.
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Provisão para contingências
A Companhia não é parte de ações judiciais cíveis, trabalhistas e tributárias avaliadas pelos
assessores jurídicos como sendo de risco provável de perda, e consequentemente não constituiu
provisão para contingências.
A Companhia, entretanto, é parte de ações judiciais cíveis e trabalhistas, no montante de R$ 8.774
(R$ 7.422 em 31 de dezembro de 2012), avaliados pelos assessores jurídicos como sendo de risco
possível de perda, para as quais a Administração julga não ser necessária a constituição de qualquer
provisão.
Critério de repasse da compra de energia no mercado
livre em caso de atraso do início da operação (“ICB Online”)
No 4T13, a Aneel aprovou os pleitos apresentados pela Companhia Itaqui para a alteração retroativa
do critério de ressarcimento do custo de aquisição de energia incorrido para cumprimento de seus
contratos de comercialização de energia (CCEARs) até o início da operação comercial das usinas.
Anteriormente, o critério de ressarcimento estabelecia que o reembolso fosse baseado no índice
custo-benefício (ICB) da usina, ou seja, o custo médio estimado para o Sistema Integrado Nacional
(SIN) à época do leilão em que a planta vendeu energia. O novo critério determina que o reembolso
seja baseado no custo efetivo (“online”) da usina para o SIN (ICB Online), caso esta estivesse
disponível. A decisão foi retroativa ao início das datas dos CCEARs.
Custos por Indisponibilidade (ADOMP)
Em 7 de janeiro de 2014, a Companhia juntamente com a Pecém I Geração de Energia ingressaram
com uma ação judicial contra a Aneel questionando a apuração horária da indisponibilidade,
considerando que os CCEAR preveem a utilização de uma média móvel de 60 meses da
disponibilidade efetiva.
Em 24 de janeiro de 2014, a 15ª Vara Federal do Distrito Federal concedeu liminar às usinas Pecém I
e Itaqui suspendendo os pagamentos por indisponibilidade com base em apuração horária, com
efeito imediato. Considerando que os valores devidos são usualmente pagos com defasagem de dois
meses, os pagamentos referentes a dezembro de 2013 não foram realizados.
Na ação judicial contra a Aneel também é reclamado o reembolso dos valores pagos desde o início
dos CCEARs.
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Patrimônio líquido
O capital social da Itaqui Geração de Energia S.A., em 31 de dezembro de 2013, corresponde a
R$ 1.458.660, sendo compostas por 1.458.660.000 ações, assim distribuídas:
Quotistas
ENEVA Energia S.A.
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2013

%

2012

%

1.458.660.000

100

764.100.000

100

1.458.660.000

100

764.100.000

100
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Em 2 de janeiro de 2012, o acionista controlador decidiu aumentar o capital social da Companhia
para R$ 764.100, mediante aporte de capital no valor de R$ 148.838 (cento e quarenta e oito
milhões e oitocentos e trinta e oito mil reais), com emissão de 148.837.593 (cento e quarenta e oito
milhões oitocentos e trinta e sete mil quinhentos e noventa e três mil) novas ações ordinárias, ao
preço de emissão de R$ 1,00 (um real) cada uma, todas nominativas e sem valor nominal.
Em 8 de julho de 2013, o acionista controlador decidiu aumentar o capital social da Companhia para
R$ 1.225.760, mediante aporte de capital no valor de R$ 461.660 (quatrocentos e sessenta e um
milhões e seiscentos e sessenta mil reais), com emissão de 461.660.000 (quatrocentos e sessenta e
um milhões seiscentos e sessenta mill) novas ações ordinárias, ao preço de emissão de R$ 1,00 (um
real) cada uma, todas nominativas e sem valor nominal.
Em 30 de outubro de 2013, o acionista controlador decidiu aumentar o capital social da Companhia
para R$ 1.458.660, mediante aporte de capital no valor de R$ 232.900 (duzentos e trinta e dois
milhões e novecentos mil reais), com emissão de 232.900.000 (duzentos e trinta e dois milhões e
novecentas mil) novas ações ordinárias, ao preço de emissão de R$ 1,00 (um real) cada uma, todas
nominativas e sem valor nominal.
Prejuízo por ação
O resultado por ação, foi calculado pela divisão do resultado do exercício atribuível aos acionistas
controladores da Companhia em 31 de dezembro de 2013 e 2012 a respectiva quantidade média de
ações conforme o quadro abaixo:
2013
Ordinárias
Numerador básico
Prejuízo atribuível aos acionistas controladores
Denominador básico
Média ponderada de ações
Prejuízo por ação (R$) - básico e diluído
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(250.736 )
1.026.269
(0,24432 )

2012

Total

Ordinárias

(250.736 )
1.026.269
(0,24432 )

Total

(41.236 )

(41.236 )

764.100

764.100

(0,05397 )

(0,05397 )

Receita operacional
A conciliação entre receita bruta e a receita apresentada na demonstração de resultado apurada no
exercício findo em 31 de dezembro de 2013 é como segue:
2013

2012

Receita bruta
Menos
Impostos sobre vendas

587.352

11.429

(58.489 )

(1.050 )

Total da receita contábil

528.863

10.379
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Custos e despesas por natureza
A composição de outras despesas da Companhia é demonstrada como segue:

Pessoal e administradores
Compra de energia (a)
Consumo de insumos (a)
Ressarcimento geração abaixo (b)
Encargos de uso sistema de transmissão (c)
Serviços de terceiros
Seguros
Depreciação e amortização
Material
Arrendamentos e aluguéis
Outros

Classificados como
Custo (a)
Despesas administrativas e gerais, outras receitas/despesas

2013

2012

(19.236 )
(212.297 )
(232.164 )
(80.316 )
(18.203 )
(51.928 )
(5.827 )
(80.859 )
(10.446 )
(4.414 )
(2.606 3)

(11.538 )
(21.640 )

(718.293 )

(44.651 )

(708.348 )
(9.945 )

(21.640 )
(23.011 )

(8.409 )
(629 )
(569 )
(764 )
(1.102 )

(a) Refere-se aos custos incorridos no processo de geração de energia bem como Carvão Mineral,
Cal Virgem, Óleo Diesel e outros e aos valores devidos pela Itaqui Geração de Energia à Eneva
Comercializadora de Energia S.A e ao BTG Pactual, referente ao fornecedor de energia para
atendimento aos contratos de venda de energia na CCEAR no período de fevereiro a abril
quando ocorreram períodos de geração abaixo dos valores fixados no Leilão A-5 de 2007.
(b) Trata-se das provisões apuradas com Ressarcimentos Geração Abaixo devidos aos CCEAR's por
disponibilidade.
(c)

Trata-se dos valores dos encargos pagos as Transmissoras de Energia pelo o Uso do sistema de
Transmissão denominado de EUST.
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Resultado financeiro
A composição do resultado financeiro da Companhia é demonstrada como segue:

Receitas financeiras
Aplicação financeira
Ganho nas operações de derivativos
Outros

Despesas financeiras
Despesas bancárias
Encargos de dívida
IOF
Perda nas operações com derivativos
Juros e multas
Outros

Resultado financeiro líquido

34 de 37

2013

2012

2.906
2.803
3.106

313

8.815

313

(31 )
(113.274 )
(510 )

(426 )
(28.041 )

(1.221 )
(30.005 )

(28 )

(145.041 )

(28.495 )

(136.226 )

(28.182 )
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Compromissos assumidos
Os principais compromissos assumidos junto a fornecedores de bens e serviços são:
Saldo do Contrato

Fornecedor

Objeto do contrato

MABE
Tecnometal
Guimar
Cargotec
CEMEC
Carbomil
EMS Silvestrini
SGS
SAMED
Global Crossing
Fortal Serviços de Segurança
Petroleo Sabba
Nova Aliança Locação de Veículos
Consultoria Planejamento e Estudos Ambientais
E ON Global Commodities

Construção UTE-EPC
Fornec. de Sist. de Transpor. de Correia p/ carvão
Servs de Gerenc. de Projetos
Fornec.de Equipamento de descarregador de navio
Instalação e montagem do sistema de captação de água
Fornecimento de Cal Virgem
Manutenção, Limpeza Industrial e Suporte Industrial
Insp. Cont. Turbina e Caldeira
Serv. de gerenc. e seg. do trab.
SERVIÇOS DE TI
Serviços de Vigilância Armada e Segurança
Fornecimento de óleo diesel
Serviços de Transporte de Pessoal
Monitoramento da qualidade da águas
Fornecimento de carvão
Assist. jurídica em questões litigiosas com tecnimont/efacec relacionadas com rescisão do
contrato de epc com a mabe
Gestão técnica do polo agrícola
Recuperação de áreas degradadas e manutenção preventiva e corretiva de possíveis áre
as degradadas no perímetro da usina.
Serviços de locação de mão-de-obra especialista terceirizada
Serv. de operação e manutenção da rede automática de monitoramento de qualidade do ar e meteorologia
Acordo coletivo c/ os sindicatos dos estivadores, conferentes e arrumadores do porto
Contratação de srv. de montagem de andaime, isolamento, pintura e tratamento industrial e civil.

Sergio Bermudes Advogados
Sempre Verde Serv. e Constr. Civil
Sempre Verde Serv. e Constr. Civil
RH Global
ECOSOFT
OGMO
MONSERTEC

Total
contratado
em 31 de
dezembro de
2013

Assinatura

Vigência

2013

2012

27.01.2008
24.07.2009
21.09.2009
07.10.2009
11.05.2010
07.05.2010
01.05.2012
14.04.2009
22.06.2009
11.08.2009
25.07.2012
01.07.2012
01.07.2012
01.03.2013
01.01.2013

Indeterminado
Indeterminado
20.07.2014
06.07.2013
21.08.2012
06.07.2015
30.06.2014
31.03.2012
21.02.2013
09.12.2012
24.03.2014
31.08.2014
31.08.2015
28.02.2014
31.03.2014

144.144
121.315
13.592
20.161
55.115
30.000
13.342

2.738
27.926

144.144
29.227
491
15.845
32.224
29.257
8.427
21
23
7
2.230
966
2.763

697
5.275
19.325
3.843
904
83.700

1.255
248
52.316

01.01.2013
20.05.2013

23.04.2014
19.05.2014

911
522

79

15.04.2013
21.07.2013
01.02.2013
01.10.2013
05.12.2013

14.04.2015
21.07.2014
31.01.2014
30.09.2015
04.12.2015

1.482
997
697
750
6.000

520
400
750
6.000

20.161
26.798
2.641
7
286

(*) Todos esses contratos em destaques estão em curso de renovação, porém, as empresas ainda não finalizaram suas obrigações contratuais devido ao
atraso da obra.
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Cobertura de seguros
A Companhia em conjunto com as Companhias do Grupo ENEVA, do qual faz parte, adota a política
de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes considerados pela
Administração como suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua
atividade. As apólices estão em vigor e os prêmios foram devidamente pagos. A Companhia
considera que a cobertura de seguros é consistente com as outras Companhias de dimensão
semelhante operando no setor.
Em 31 de dezembro de 2013 e de 2012, as coberturas de seguros eram:

Danos materiais
Responsabilidade civil
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2013

2012

1.255.188
195.609

1.255.188
195.609

1.450.797

1.450.797

Informações por segmento
A Administração da Companhia considera que existe somente um segmento de negócio, o de geração
de energia, o qual está sujeito a riscos e remunerações gerenciados por decisões centralizadas.
A atividade atual é a gerenciada por um gestor principal, sendo este quem aloca e avalia o
desempenho do segmento operacional.
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Eventos subsequentes
Em 28 de fevereiro de 2014, através de Assembleia Geral Extraordinária o acionista controlador
aprova o aumento do capital social da Companhia, de R$ 1.458.659.593,00 (um bilhão, quatrocentos
e cinquenta e oito milhões, seiscentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e noventa e três reais),
totalmente integralizado, para R$ 1.598.359.593,00 (um bilhão, quinhentos e noventa e oito
milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e noventa e três reais), mediante a emissão de
139.700.000 (cento e trinta e nove milhões, setecentas mil) novas ações ordinárias da Companhia,
todas nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 1,00 (um real) cada uma.
Em virtude da Ação Ordinária nº 184-82.2014.4.01.3400 movida pelos Agentes Itaqui Geração de
Energia S.A e Porto do Pecém Geração de Energia S.A em face da Agência Nacional de Energia
Elétrica - Aneel, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE informa que as
distribuidoras, ao realizarem a liquidação da receita de venda de energia elétrica oriundas das
operações de dezembro de 2013, não deverão efetuar o abatimento dos ressarcimentos calculados
para as referidos agentes , os quais foram divulgados por meio do relatório RV12 - Ressarcimento
Usina Térmica para 12/2013 - 5º Leilão de Energia Nova - Produto 2012-15.

*
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