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Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
Aos
Acionistas e Administradores da

RR Comercializadora de Energia e Participações S.A.
São Paulo - SP
Opinião com ressalva
Examinamos as demonstrações financeiras, individuais e consolidadas, da RR Comercializadora de
Energia e Participações S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de
dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, exceto pelos efeitos do assunto descrito na seção a seguir intitulada “Base para
opinião com ressalva sobre as demonstrações financeiras”, as demonstrações financeiras, individuais
e consolidadas acima referidas, apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a
posição patrimonial e financeira da RR Comercializadora de Energia e Participações S.A. em 31 de
dezembro de 2018, 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.
Base para opinião com ressalva sobre as demonstrações financeiras
Ajustes de auditoria identificados e não corrigidos pela Administração
A Companhia adota como procedimento contábil o registro de seus contratos de compra e venda de
energia, com base em critérios diferentes do regime de competência. Esse procedimento está em
desacordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais estabelecem que as receitas, as
despesas e os custos devem ser registrados contabilmente de acordo com o regime de competência,
independentemente do pagamento ou recebimento financeiro. Como consequência do procedimento
contábil adotado pela Companhia, o seu lucro líquido referente ao exercício findo em 31 de dezembro
de 2018 encontra-se a maior em R$71.265, (sendo o prejuízo a maior de R$23.886 em 2017), líquido
dos efeitos tributários.
Não apresentação de forma retrospectiva para o CPC 48 – Instrumentos Financeiros
Conforme descrito na Nota Explicativa 15, a Companhia aplicou a partir do exercício findo em 31 de
dezembro de 2018, o reconhecimento e mensuração dos contratos futuros de comercialização de
energia, que se qualificam como instrumentos financeiros derivativos, de acordo com o
pronunciamento contábil CPC 48 – Instrumentos Financeiros. A aplicação e apresentação dessa nova
norma contábil, que entrou em vigor à partir de 1º de janeiro de 2018, de forma retrospectiva
conforme requerido pelo CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro,
não foi realizada pela Administração da Companhia. Devido a esse aspecto, não nos foi praticável
concluir sobre o reconhecimento e mensuração dos contratos futuros de comercialização de energia
na data de 1º de janeiro de 2018, bem como seus impactos, se algum, sobre a demonstrações do
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resultado, resultado abrangente, mutações do patrimônio líquido e fluxos de caixa referentes ao
exercício findo em 31 de dezembro de 2018.
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos
independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal
de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar
nossa opinião com ressalva sobre as demonstrações financeiras.
Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações financeiras
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administração é responsável pela avaliação da
capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das
demonstrações financeiras, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das
operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão
do processo de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, individuais e
consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança
razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações
financeiras.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além
disso:
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· Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e
suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
· Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia.
· Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração.
· Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade
de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante,
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a
data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não
mais se manter em continuidade operacional.
· Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras
individuais e consolidadas, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam
as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de
apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as
eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos
trabalhos.
São Paulo, 30 de abril de 2019.
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP034519/O-6

Marcos Antônio Quintanilha
Contador CRC-1SP132776/O-3
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RR Comercializadora de Energia e Participações S.A. e Controladas
Balanços patrimoniais
31 de dezembro de 2018 e 2017
(Valores expressos em milhares de reais - R$)
Nota
explicativa
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Contratos futuros de energia
Impostos a recuperar
Pagamentos antecipados
Ativos disponíveis para venda
Outros créditos
Total dos ativos circulantes

Não circulante
Títulos em valores imobiliários
Contratos futuros de energia
Partes relacionadas
Impostos a recuperar
Investimentos
Imobilizado e intangível
Total dos ativos não circulante

Total dos ativos

4

3
4
15
5
6
6

15
18
5
7

Controladora
31/12/2018
31/12/2017

Consolidado
31/12/2018
31/12/2017

27.860
156.443
221.298
187
393
51.663
457.844

305
3.230
2
66.863
70.400

35.607
156.443
221.298
219
204
51.663
465.434

17.761
145.624
1.088
22
66.863
231.358

25.451
1.207
9.019
698
36.375

1.207
20.160
534
21.901

25.451
1.207
2.970
700
30.328

1.712
3.433
1.207
829
7.181

92.301

495.762

238.539

494.219

RR Comercializadora de Energia e Participações S.A. e Controladas
Balanços patrimoniais
31 de dezembro de 2018 e 2017
(Valores expressos em milhares de reais - R$)

Nota
explicativa
Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Fornecedores
Impostos a recolher
Impostos diferidos
Salários e férias a pagar
Partes relacionadas
Contratos futuros de energia
Debêntures
Contas a pagar
Adiantamento de clientes
Mútuos
Dividendos a pagar
Total dos passivos circulantes

Consolidado
31/12/2018
31/12/2017

54.682
15.899
585
212
219.840
15.137
13
1.005
666
14.029
322.068

1.029
4.000
32.535
8.937
46.501

54.705
17.317
585
212
219.840
15.137
13
1.005
666
14.029
323.509

95.626
3.194
334
32.535
99.993
8.937
240.619

15
15
18

4.902
8.241
13.143

47.943
47.943

4.902
8.241
13.143

-

12

145.213
31
13.764
-

144.368
(146.511)

145.213
31
13.764
-

144.368
(146.511)

159.008
-

(2.143)
-

159.008
102

(2.143)
63

Total do patrimônio líquido

159.008

(2.143)

159.110

(2.080)

Total dos passivos e do patrimônio
líquido

494.219

92.301

495.762

238.539

Não circulante
Contratos futuros de energia
Impostos diferidos
Partes relacionadas
Total dos passivos não circulantes
Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de capital
Reserva de lucros
Prejuízos acumulados
Total do patrimônio líquido atribuível a
controladora
Participação de não controladores

8
9
15

Controladora
31/12/2018
31/12/2017

18
15
10
11
12.1.4

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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RR Comercializadora de Energia e Participações S.A. e Controladas
Demonstrações dos resultados
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018
(Valores expressos em milhares de reais - R$)
Nota
explicativa
Receita líquida
Custo das mercadorias vendidas

13
14

Controladora
31/12/2018
31/12/2017

Consolidado
31/12/2018
31/12/2017

1.541.351
(1.339.869)

83.386
(64.318)

201.482

19.068

210.189

84.344

14
14
15

(30.609)
(237)
22.007

(16.617)
(386)
-

(26.447)
(237)
22.007

(36.529)
(465)
-

15
14

(2.036)
288

(79)

(2.036)
288
-

(159)

6
8.2

11.150
563

(221.482)
(18.587)
(257.151)

202.045

(238.083)

203.764

(205.514)

1.283
(19.170)
(17.887)

1.563
(20.149)
(18.586)

1.294
(19.171)
(17.877)

1.883
(48.434)
(46.551)

184.158

(256.669)

185.887

17

-

-

(1.627)

(4.291)

17

(6.790)

-

(6.790)

-

Lucro (Prejuízo) do exercício

177.368

(256.669)

177.470

(256.356)

Lucro (Prejuízo) líquido atribuível a:
Proprietários da controladora
Participações não controladores

177.368
-

(256.669)
-

177.368
102

(256.669)
313

Lucro bruto
Receitas (despesas) operacionais
Gerais e administrativas
Depreciações
Contratos futuros de energia
PIS e Cofins diferidos contratos
futuros de energia
Outras receitas (despesas), líquidas
Provisão para perda de ativo mantido
para revenda
Resultado de equivalência patrimonial
Total
Lucro (prejuízo) antes do resultado
financeiro e dos impostos sobre o
lucro
Resultado financeiro
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Total

16
16

Lucro (Prejuízo) antes do imposto de
renda e da contribuição social
Imposto de renda e contribuição social
- correntes
Imposto de renda e contribuição social
- diferido

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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1.550.058
(1.339.869)

(6.425)

1.624.129
(1.539.785)

(221.482)
(31.223)
(289.858)

(252.065)

RR Comercializadora de Energia e Participações S.A. e Controladas
Demonstrações dos resultados abrangentes
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Valores expressos em milhares de reais - R$)
Controladora
31/12/2018
31/12/2017
Resultado do exercício

Consolidado
31/12/2018
31/12/2017

177.368

(256.669)

177.470

-

(15.510)

-

Resultado abrangente total do exercício

177.368

(272.179)

177.470

(271.866)

Resultado abrangente total atribuido a:
Proprietários da controladora
Participações não controladores

177.368
-

(272.179)
-

177.368
102

(271.866)
(313)

Remensuração do valor justo dos ativos disponíveis para
venda registrados em controlada em conjunto

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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(256.356)

(15.510)

RR Comercializadora de Energia e Participações S.A. e Controladas
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (controladora e consolidado)
(Valores expressos em milhares de reais - R$)
Reserva de
capital Reserva de
benefícios a
empregados
liquidados com
instrumentos de
Reserva de lucros
Total do
Total do
patrimônio de
Reserva
Reserva
Outros
patrimônio Participação patrimônio
Nota
Capital Capital à
controlada Transações Reserva de retençãoespecial de resultados Lucros (Prejuízos) líquido da
de não
líquido
explicativa social Integralizar em conjunto de capital
legal
de lucros dividendosabrangentes acumulados controladoracontroladoresconsolidado
Saldos em 31 de dezembro de 2016
Prejuízo líquido do exercício
Aumento de capital
Reconhecimento de pagamento baseado
em ações de controlada em conjunto
Remensuração do valor justo dos ativos
disponíveis para venda registrados em
controlada em conjunto
Distribuição de dividendos
Transações de capital
Compensação de prejuizo acumulados

68.173

77.040

15.976

(845)
-

-

131

-

-

-

(21)

-

-

126.331

15.510

21

226.121

-

-

(256.669)
-

-

-

-

-

(15.510)
-

110.158

(256.669)
76.195
-

217
(154)
-

226.338
(256.823)
76.195
-

-

-

(15.955)

-

(131)

Saldos em 31 de dezembro de 2017

145.213

(845)

-

-

-

-

-

-

(146.511)

(2.143)

63

(2.080)

Lucro líquido do exercício
Aumento de capital
Constituição de reserva legal
Distribuição de dividendos
Transações de capital
Reservas de Lucros
Saldos em 31 de dezembro de 2018

145.213

845
-

-

894
894

1.543
1.543

11.358
11.358

-

-

177.368
845
(17.956)
894
159.008

39
-

-

177.368
(1.543)
(17.956)
(11.358)
-

177.407
845
(17.956)
894
159.110

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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(32.311)
31
(94.072)

(15.510)
(32.311)
31
-

-

102

(15.510)
(32.311)
31
-

RR Comercializadora de Energia e Participações S.A. e Controladas
Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Valores expressos em milhares de reais - R$)
Controladora
31/12/18
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro (Prejuízo) do exercício
Ajustes para reconciliar o prejuízo do exercício com
o caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais:
Marcação a mercado dos contratos de energia
Depreciação e amortização
Juros sobre debêntures
Juros sobre partes relacionadas líquidas
Resultado de equivalência patrimonial
Perdas de ativos mantidos para venda
Perda com distribuição de dividendos desproporcionais
Redução (aumento) nos ativos operacionais:
Clientes
Impostos a recuperar
Pagamentos antecipados
Outros créditos
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores
Impostos a recolher
Impostos dieridos
Salários e férias a pagar
Contas a pagar
Dividendos a pagar
Adiantamento de clientes
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades
operacionais

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Títulos e valores mobiliários, líquidas de aplicações e
resgates
Caixa adquirido por acervo líquido
Baixa de investimento por incorporação
Aumento de capital em investidas
Aquisição de imobilizado
Aporte de capital - Renova
Mútuo ativo com partes relacionadas líquido
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de
investimentos

177.368

(19.971)
237
2.501
(11.150)
13.512

Consolidado
31/12/17

(256.669)

386
10.565
3.106
18.587
221.482
12.194

31/12/18

177.470

31/12/17

(256.356)

(19.971)
237
2.501
2.402
-

465
10.565
(650)
31.223
221.482
-

(153.212)
(185)
(393)
12.230

7.216
(2)
310
-

(10.818)
869
(183)
12.230

(131.963)
(749)
462
-

54.682
14.870
6.790
212
13
5.092
1.005

55
3.928
7.086
-

(40.921)
14.123
6.790
(122)
13
5.092
(98.988)

73.569
(272)
17
(247)
7.086
99.993

103.600

28.244

50.724

54.625

(284)
19.368
15.904
(12.115)
(401)
-

(15.565)
(8)
2.359

111
19.368
(15.904)
(108)
-

(142)
(13)
(10.000)
5.300

22.472

(13.214)

3.467

(4.855)

845
(19.899)
666
-

76.195
(42.924)
23.307
-

845
(19.899)
666
-

76.195
(42.924)
(3.501)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE
FINANCIAMENTO
Aumento de capital
Pagamento de debêntures
Mútuo passivo com partes relacionadas - recebimento
Mútuo passivo com partes relacionadas - pagamento
Mútuo passivo com partes relacionadas - baixa por
incorporação
Pagamento empréstimos
Dividendos pagos
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de
financiamento

(62.173)
(17.956)

(41.472)
(32.311)

(17.956)

(41.472)
(32.311)

(98.517)

(17.205)

(36.344)

(44.013)

AUMENTO (REDUÇÃO) NO SALDO DE CAIXA E
EQUIVALENTES DE CAIXA

27.555

(2.175)

17.846

5.757

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

305
27.860

2.480
305

17.761
35.607

12.004
17.761

AUMENTO (REDUÇÃO) NO SALDO DE CAIXA E
EQUIVALENTES DE CAIXA

27.555

(2.175)

17.846

5.757

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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RR Comercializadora de Energia e Participações S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
31 de dezembro de 2018
(Valores expressos em milhares de reais - R$ mil, exceto quando de outra forma mencionado)

1. Informações gerais
A RR Comercializadora de Energia e Participações S.A. (“RR”, “Companhia” ou
“Controladora”), sociedade por ações de capital fechado, foi constituída em 23 de março de
2007, no Estado de São Paulo. Até 30 de novembro de 2016, a Companhia tinha por objeto
social apenas a participação no capital social de outras sociedades, nacionais ou
estrangeiras, na qualidade de sócia, acionista ou quotista, sendo que a partir de então a
Companhia acrescentou ao seu objeto social a atividade de comercialização, importação e
exportação de energia elétrica, prestação de serviços de consultoria bem como
intermediação de compra e venda de energia elétrica nos termos das resoluções
correspondentes, ao incorporar primeiramente parcela cindida da sua controlada direta Clime
Trading Comercializadora de Energia Ltda. (“Clime”) em dezembro de 2016. Neste mesmo
momento, alterou a sua denominação de “RR Participações S.A.” para “RR Comercializadora
de Energia e Participações S.A.”.
A Companhia, tem sede na capital do estado de São Paulo, na Avenida Roque Petroni Jr.,
nº 1089, 11º andar, sala 1101, CEP 04707-000, Jardim das Acácias. Seus acionistas finais
são Ricardo Lopes Delneri e Renato do Amaral Figueiredo

1.1. Alterações societárias
Incorporação da controlada Clime Trading
Com o inicio das atividades de comercialziação de energia em dezembro de 2016, a RR se
deparou com a capacidade de gerar novos negócios através de seus acionistas e com o
passar dos anos, a unificação das atividades e aproveitamento dos recursos humanos se
mostrou inevitável. Em 31 de agosto de 2018, foi aprovada a reorganização societária da
RR, envolvendo a incorporação total de sua controlada Clime Tranding.
A reorganização societária visou, entre outros, atender à necessidade de unificar as
atividades desenvolvidas pela incorporada criando novas oportunidades de geração de caixa
para o grupo, aumentanado a sinergia operacional de gestão de contratos, financeiro,
controladoria, backoffice, controles internos e avaliação de risco de contrapartes uma vez
que parte do corpo diretivo da RR detém profundo conhecimento do setor de comercialização
de energia.
Após a incorporação, a RR passou a deter toda a carteira comercial da Clime e também a
capacidade de originação de operações estruturadas para diversos clientes, agregando
qualidade técnica no serviço e capilaridade no setor elétrico como um todo.
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(Valores expressos em milhares de reais - R$ mil, exceto quando de outra forma mencionado)

1. Informações gerais--Continuação
Os acervos líquidos incorporados estão demonstrados abaixo:

Clime

Ativo
circulante
158.582

Ativo
não circulante
308

Passivo
circulante
142.986

Passivo não
circulante
-

Acervo líquido
incorporado
15.904

Venda da participação na controlada Renova Energia S.A
Dando prosseguimento ao movimento iniciado no exercício de 2017, com a reclassificação
do investimento na Renova Energia S.A. para o ativo circulante denominado “ativo mantido
para venda”, a RR concluiu em 23 de março de 2018 a venda total de sua participação na
Renova Energia S.A. para o CGI Fundo de Investimentos e Participações Multiestrategia
(“FIP CGI”) pelo valor de R$66.863.
Em 31 de julho de 2018 a Companhia teve que reaver parte destas ações vendidas com o
intuito de enquadrar a quantidade de ações escrituradas no custodiante com o quadro de
ações publicado pela Renova Energia S.A. Para a realização deste enquadramento foi
realizada a compra de ações ordinárias pelo montante de R$2.970, que foi deduzido do valor
a receber pela venda anteriormente realizada. Após vencidas as burocracias de atualização
junto aos órgãos competentes e, em adição, com a venda proeminente das ações Renova
detidas por todo o grupo, a Companhia estará realizando a venda destas ações.
O valor da venda estará sendo recebido a prazo conforme contrato. Além da redução de
saldo pela recompra de parte das ações, até o período findo em 31 de dezembro de 2018
foram recebidos o montante de R$12.230, conforme demonstrado na nota explicativa 6.
A participação direta da Companhia em suas investidas, atualmente, é a seguinte:
RR Comercialzadora de Energia Participáções SA.

Controle

% Participação direta
31/12/2018
31/12/2017

Renova Energia S.A.
Clime Trading Comercializadora de Energia Ltda.
Casa de Gestão Ltda.
CT Consultoria e Serviços de Energia Ltda.
Gasen Energia S.A.
Gasen Holding S.A.
Anemus Wind 1 Participações Ltda.

(a) Compartilhado
(b) Controlada
(c) Controlada
(d) Controlada
(e) Controlada
(f) Controlada
(g) Controlada

0,72
82,00
98,90
85,50
99,00
99,99

15,57
99,90
82,00
99,10
99,00
99,00
-

(a) A controlada em conjunto Renova Energia S.A. (“Renova”), sociedade por ações de capital aberto, foi vendia para o CGI
Fundo de Investimentos e Participações Multiestrategia em março de 2018. Houve a recompra pela Companhia de 3M ON
em Julho de 2018.
(b) A controlada direta Clime Trading Comercializadora de Energia Ltda. (“Clime Trading”), foi incorporada pela RR em agosto
de 2018.
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Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
31 de dezembro de 2018
(Valores expressos em milhares de reais - R$ mil, exceto quando de outra forma mencionado)

1. Informações gerais--Continuação
(c) A controlada direta Casa de Gestão Ltda. (“Casa de Gestão”), sociedade limitada que atua na prestação de serviços de
gestão de ativos financeiros e participação em outras sociedades como acionistas e/ou sócia.
(d) A controlada direta CT Consultoria e Serviços de Energia Ltda. (“CT Consultoria”), sociedade limitada que atua na prestação
de serviços de consultoria de temas relacionados ao setor elétrico.
(e) A controlada direta Gasen Energia S.A. (“Gasen”), sociedade por ações de capital fechado que atua com geração,
distribuição e comercialização de energia elétrica e participação em outras sociedades como sócia ou acionista.
(f) A controlada direta Gasen Holding S.A. (“Gasen Holding”), sociedade por ações de capital fechado que atua com a
participação no capital social de outras sociedades, nacionais ou estrangeiras, na qualidade de sócia, acionista ou quotista.
(g) A controlada direta Anemus Wind 1 Participações. (“Anemus”), sociedade limitada que atua no desenvolvimento de projetos
de energia.

2. Apresentação das demonstrações financeiras
2.1. Declaração de conformidade
As demonstrações financeiras da Companhia e de suas controladas foram elaboradas
de acordo com as políticas contábeis adotadas no Brasil, compreendendo: a Lei das
Sociedades por Ações, que incorporam os dispositivos das leis 11.638/07 e 11.941/09;
os pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados pelo Conselho Federal de
Contabilidade - CFC.
As demonstrações financeiras foram elaboradas no pressuposto de continuidade
normal dos negócios. A Administração efetua uma avaliação da capacidade da
Companhia e de suas controladas em dar continuidade às suas atividades durante a
elaboração das demonstrações financeiras. A Administração não identificou nenhuma
incerteza relevante sobre a capacidade da Companhia e de suas controladas em dar
continuidade às suas atividades nos próximos 12 meses.
A Administração declara que todas as informações relevantes apresentadas nestas
demonstrações financeiras e, somente elas, estão sendo evidenciadas e
correspondem às utilizadas por ela na sua gestão.
2.2. Aprovação das demonstrações financeiras
Os membros da Administração da Companhia examinaram o conjunto das
demonstrações financeiras, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, e
concluíram que as referidas demonstrações financeiras traduzem com propriedade sua
posição patrimonial e financeira e as aprovam em 30 de abril de 2019.
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2. Apresentação das demonstrações financeiras--Continuação
2.3. Base de mensuração
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram preparadas com base
no custo histórico como base de valor, exceto pela valorização de certos ativos não
correntes como instrumentos financeiros, os quais são mensurados pelo valor justo.
O custo histórico geralmente é baseado no valor justo das contraprestações pagas em
troca de bens e serviços.
2.4. Moeda funcional e de apresentação
Essas demonstrações financeiras individuais e consolidadas são apresentadas em
reais, que é a moeda funcional da Companhia e de suas controladas. Todas as
informações financeiras foram apresentadas em milhares de reais, exceto quando
indicado de outra forma.
2.5. Uso de estimativas e julgamentos
A preparação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo com
as normas do CPC exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e
premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de
ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas
estimativas.
2.6. Principais políticas contábeis
As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira
consistente a todos os exercícios apresentados nessas demonstrações financeiras
individuais e consolidadas.
2.6.1. Instrumentos financeiros
Classificação
Os ativos e passivos financeiros devem inicialmente ser valorados pelo seu valor
justo. Os critérios para determinar o valor justo dos ativos e passivos financeiros
foram (i) o preço cotado em um mercado ativo ou, na ausência deste e (ii) a
utilização de técnicas de avaliação que permitam estimar o valor justo na data da
transação levando-se em consideração o valor que seria negociado entre partes
independentes, conhecedoras da transação e com interesse em realizá-la.
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2. Apresentação das demonstrações financeiras--Continuação
2.6. Principais políticas contábeis--Continuação
A mensuração posterior de ativos e passivos financeiros segue o método do valor
justo ou do custo amortizado, conforme a categoria. O custo amortizado
corresponde: (i) ao valor reconhecido inicialmente para o ativo ou passivo
financeiro; (ii) menos as amortizações de principal; e (iii) mais/menos juros
acumulados pelo método da taxa de juros efetiva.
Os efeitos da mensuração posterior dos ativos e passivos financeiros são
alocados diretamente ao resultado do período. Ativos e passivos de longo prazo
com características de instrumentos financeiros são registrados inicialmente pelo
seu valor presente.
Mensuração
As compras e vendas regulares de ativos financeiros são reconhecidas na data
da negociação, ou seja, na data em que a Companhia se compromete a comprar
ou vender o ativo. Os ativos financeiros a valor justo por meio do resultado são,
inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, e os custos de transação são
debitados na demonstração do resultado. Os empréstimos e recebíveis são
contabilizados pelo custo amortizado.
Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor justo de ativos
financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são registrados na
demonstração do resultado nas rubricas “Receitas financeiras” ou “Despesas
financeiras”, respectivamente, no período em que ocorrem.
Outros passivos financeiros
Os outros passivos financeiros (incluindo empréstimos) são mensurados pelo
valor de custo amortizado utilizando o método de juros efetivos.
O método de juros efetivos é utilizado para calcular o custo amortizado de um
passivo financeiro e alocar sua despesa de juros pelo respectivo período. A taxa
de juros efetiva é a que desconta exatamente os fluxos de caixa futuros estimados
(inclusive honorários e pontos pagos ou recebidos que constituem parte
integrante da taxa de juros efetiva, custos da transação e outros prêmios ou
descontos) ao longo da vida estimada do passivo financeiro ou, quando
apropriado, por um período menor, para o reconhecimento inicial do valor contábil
líquido.
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2. Apresentação das demonstrações financeiras--Continuação
2.6. Principais políticas contábeis--Continuação
Avaliação de recuperabilidade de ativos financeiros
Os ativos financeiros são avaliados a cada data do balanço, identificando se são
totalmente recuperáveis ou se há perda de “impairment” para esses instrumentos
financeiros.
2.6.2. Caixa e equivalentes de caixa
O Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e investimentos
financeiros com vencimento original de três meses ou menos a partir da data
da contratação, os quais são sujeitos a um risco insignificante de alteração do
valor e são utilizados na gestão das obrigações de curto prazo.
2.6.3. Contas a receber
Incluem o fornecimento de energia elétrica faturada aos consumidores livres,
geradores e comercializadores e a receita relativa à energia fornecida e não
faturada até o encerramento do balanço, contabilizado com base no regime de
competência. São registradas ao valor justo e classificadas como clientes, pois
representam direitos fixos e determináveis e não são cotadas em mercado ativo;
são mensuradas ao custo amortizado, para o qual não há impactos de juros; pelo
fato das contas a receber ser liquidado normalmente em um prazo inferior a 90
dias, os valores contábeis representam substancialmente o valor presente na
data do balanço
2.6.4. Imobilizado
Registrado pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação
calculada pelo método linear, com base em taxas que levam em consideração
a vida útil estimada dos bens.
O valor contábil dos ativos é ajustado para seu valor recuperável, sempre que
os eventos ou circunstâncias indicarem que seu valor contábil não pode ser
recuperável.
No fim de cada exercício, a Companhia e suas controladas revisam o valor
contábil de seus ativos tangíveis para determinar se há alguma indicação de
que tais ativos sofreram alguma perda por redução ao valor recuperável. Se
houver tal indicação, o montante recuperável do ativo é estimado com a
finalidade de mensurar o montante dessa perda, se houver. Quando não for
possível estimar o montante recuperável de um ativo individualmente, a
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2. Apresentação das demonstrações financeiras--Continuação
2.6. Principais políticas contábeis--Continuação
Companhia e suas controladas calculam o montante recuperável da unidade
geradora de caixa à qual pertence o ativo. Quando uma base de alocação
razoável e consistente pode ser identificada, os ativos corporativos também são
alocados às unidades geradoras de caixa individuais ou ao menor grupo de
unidades geradoras de caixa para o qual uma base de alocação razoável e
consistente possa ser identificada
2.6.5. Contratos futuros de energia (Compra e Venda)
A Companhia possui um portifólio de contratos de energia futuros, que
compreendem a compra e venda de energia, visando atender ofertas de
consumo ou fornecimento de energia. A Companhia possui flexibilidade para
gerenciar estes contratos com o objetivo de obter ganhos por variações nos
preços de mercado, considerando suas políticas internas e limites de risco.
Os contratos futuros podem ser líquidados pelo valor líquido a vista ou por outro
instrumento financeiro (como exemplo: celebrando com a contraparte contrato
de compensação).
Tais operações de compra e venda de energia são transacionadas em mercado
ativo e atendem a definição de instrumento financeiro, devido ao fato de serem
liquidados pelo valor líquido a vista e serem prontamente conversíveis em
dinheiro. Tais contratos são contabilizados como derivativos, segundo o CPC
48 – Instrumentos Financeiros e são reconhecidos no balanço da Companhia
pelo seu valor justo, na data em que o derivativo é celebrado, e é reavaliado a
valor justo na data do balanço.
O valor justo desses derivativos são estimados com base, em parte, nas
cotações de preços publicadas em mercados ativos, na medida em que tais
dados observáveis de mercado existam, e, em parte, pelo uso de técnicas de
avaliação, que considera premissas internas de analise de submercados e suas
respetivas ofertas e demandas, cenários de estresse para preços de alta e de
baixa, entrada de novos gerados que possam impactar preços de mercado,
lastro capturado pelos últimos doze meses junto a Câmara de Comercialização
de Energia Elétrica - CCEE , entre outros. Sempre que o valor justo no
reconhecimento inicial para esses contratos difere do preço da transação, um
ganho de valor justo ou perda de valor justo é reconhecido na data base.
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2. Apresentação das demonstrações financeiras--Continuação
2.6. Principais políticas contábeis--Continuação
2.6.6. Fornecedores
Incluem a compra de energia elétrica pela Companhia faturada e não faturada
até o encerramento do balanço, contabilizado pelo regime de competência. São
obrigações registradas como passivos financeiros pelo custo amortizado, no qual
não há impactos de juros.
2.6.6. Provisões
Uma provisão é reconhecida quando a Companhia ou sua controlada possui
uma obrigação contratual, ou não formalizada, como resultado de um evento
passado, que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um
recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. Os custos financeiros
incorridos são registrados no resultado.
2.6.7 Resultados
Receita - a receita operacional do curso normal das atividades das controladas
é medida pelo valor justo da contraprestação recebida ou a receber. A receita
operacional é reconhecida quando existe evidência convincente de que os
riscos e benefícios mais significativos foram transferidos para o comprador, de
que for provável que os benefícios econômicos financeiros fluirão para a
entidade, de que os custos associados possam ser estimados de maneira
confiável, e de que o valor da receita operacional possa ser mensurado de
maneira confiável.
Uma receita não é reconhecida se há uma incerteza significativa na sua
realização. As receitas financeiras abrangem basicamente as receitas de juros
sobre aplicações financeiras e mútuos com partes relacionadas. A receita de
juros é reconhecida no resultado através do método dos juros efetivos. As
despesas financeiras abrangem basicamente as despesas com juros sobre
empréstimos e financiamentos.
2.6.8. Imposto de renda e contribuição social
Impostos correntes
Para a Companhia e suas controladas, o imposto de renda e a contribuição
social do exercício corrente foram calculados com base nas alíquotas de 15%,
acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$240
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2. Apresentação das demonstrações financeiras--Continuação
2.6. Principais políticas contábeis--Continuação
para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social
sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base
negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real.
Impostos diferidos
O imposto de renda e a contribuição social diferido são reconhecidos sobre as
diferenças temporárias nas datas de encerramento dos exercícios entre os
saldos de ativos e passivos reconhecidos nas demonstrações financeiras e as
bases fiscais correspondentes usadas na apuração do lucro tributável, incluindo
saldo de prejuízos fiscais, quando aplicável. Os impostos diferidos passivos são
geralmente reconhecidos sobre todas as diferenças temporárias tributáveis e
os impostos diferidos ativos são reconhecidos sobre todas as diferenças
temporárias dedutíveis, apenas quando for provável que a empresa apresentará
lucro tributável futuro em montante suficiente para que tais diferenças
temporárias dedutíveis possam ser utilizadas.
A recuperação do saldo dos impostos diferidos ativos é revisada nas datas de
encerramento dos exercícios e, quando não for mais provável que lucros
tributáveis futuros estarão disponíveis para permitir a recuperação de todo o
ativo, ou parte dele, o saldo do ativo é ajustado pelo montante que se espera
ser recuperado.
2.7. Novas normas, alterações e interpretações de normas que ainda não estão em
vigor
Novas normas, alterações e interpretações de normas em vigor
As novas normas, alterações e interpretações de normas a seguir foram emitidas com
vigência a partir de 2018:
CPC 48 - Instrumentos Financeiros
O CPC 48 é vigente para exercícios findos a partir de 1° de janeiro de 2018. Esta nova
norma contém três categorias principais para classificação e mensuração de ativos
financeiros: (i) Custo Amortizado; (ii) Valor Justo registrado por meio de Outros
Resultados Abrangentes; e (iii) Valor Justo registrado por meio do Resultado do
Exercício (categoria residual). As principais alterações que o CPC 48 trouxe para
aquelas empresas que já possuíam atividades operacionais anteriormente a 1/1/2018,
são: (i) novos critérios de classificação de ativos financeiros; (ii) novo modelo de
impairment para ativos financeiros, híbrido de perdas esperadas e incorridas, em
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2.7. Novas normas, alterações e interpretações de normas que ainda não estão em
vigor--Continuação
substituição ao modelo até então utilizado, de perdas incorridas; e (iii) flexibilização das
exigências para adoção da contabilidade de hedge.
A Companhia realizou uma avaliação de impacto detalhada na adoção da nova norma
e identificou os seguintes aspectos:
• Classificação e mensuração

O CPC 48 apresenta uma nova abordagem de classificação e mensuração de ativos
financeiros que refletem o modelo de negócios em que os ativos são administrados e
suas características de fluxo de caixa. Com relação aos passivos financeiros, a
principal alteração relacionada aos requerimentos já estabelecidos pelo CPC 38 requer
que a mudança no valor justo do passivo financeiro designado ao valor justo contra o
resultado, que seja atribuível a mudanças no risco de crédito daquele passivo, seja
apresentada em outros resultados abrangentes e não na demonstração do resultado,
a menos que tal reconhecimento resulte em uma incompatibilidade na demonstração
do resultado.
O pronunciamento simplifica o modelo de mensuração atual para ativos financeiros e
estabelece três categorias de classificação: (i) mensurados ao custo amortizado; (ii)
mensurados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes; e (iii)
mensurados ao valor justo por meio do resultado. A norma elimina as categorias
existentes no CPC 38 de mantidos até o vencimento, empréstimos e recebíveis e
disponíveis para venda.
Como resultado da adoção dessa nova norma, a Companhia passou a reconhecer em
suas demonstrações financeiras os contratos de compra e venda de energia para
entrega futura, assinados com seus clientes e fornecedores. Tais contratos foram
avaliados por seus valores justos, estimados na data base de 31 de dezembro de 2018,
tendo em vista que o reconhecimento e mensuração dos contratos futuros de
comercialização de energia se qualificam como instrumentos financeiros derivativos,
de acordo com o pronunciamento contábil CPC 48 – Instrumentos Financeiros, e tendo
como principais premissas: (i) preços futuros praticados pelo mercado, (ii) premissas
internas de analise de submercados e suas respetivas ofertas e demandas, (iii)
cenários de estresse para preços de alta e de baixa, (iv) entrada de novos gerados que
possam impactar preços de mercado, (v) lastro capturado pelos últimos doze meses
junto a CCEE, entre outros.
A aplicação e apresentação dessa norma contábil de forma retrospectiva, conforme
requerido pelo CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de
Erro, foi considerada impraticável pela Administração da Companhia devido à escassez
19

RR Comercializadora de Energia e Participações S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
31 de dezembro de 2018
(Valores expressos em milhares de reais - R$ mil, exceto quando de outra forma mencionado)

de informações históricas de preços “forward” de energia, que possibilitariam a
marcação a mercado dos contratos em 31 de dezembro de 2017.
Adicionalmente, em relação à classificação e mensuração dos ativos financeiros, a
Companhia alterou a classificação dos ativos financeiros mantidos como empréstimos
e recebíveis, para ativos financeiros ao custo amortizado.

• Redução ao valor recuperável
O CPC 48 substituiu o modelo de perdas incorridas por um modelo prospectivo de
perdas esperadas. Esta nova abordagem exige um julgamento relevante sobre como
as mudanças em fatores econômicos afetam as perdas esperadas de crédito, que
serão determinadas com base em probabilidades ponderadas.
A Companhia após uma análise de crédito de seus clientes, não reconhece nenhuma
perda esperada no período, pois de acordo com sua avaliação além do risco associado
ser baixo, não há históricos de perda.

Novas normas, alterações e interpretações de normas que ainda não estão em vigor
As novas normas, alterações e interpretações de normas a seguir foram emitidas com
vigência a partir de 2019 e não tiveram sua adoção antecipada na preparação destas
demonstrações financeiras.
CPC6 - Arrendamento Mercantil
O CPC 6 estará vigente para exercícios findos a partir de 1° de janeiro de 2019. Esta
nova norma substitui IAS 17 - Leases, IFRIC 4 Determining whether an Arrangement
contains a Lease, SIC-15 Operating Leases - Incentives e SIC-27 Evaluating the
Substance of Transactions Involving the Legal Form of a Lease. Os requerimentos de
contabilização para os arrendadores permanecem substancialmente os mesmos em
comparação às normas atualmente vigentes.
Entretanto, há alterações significativas para os arrendatários na medida em que o
CPC6 determina um modelo único apenas para os arrendatários ao eliminar a
distinção entre arrendamento financeiro e operacional de forma a resultar em um
balanço patrimonial refletindo um “direito de uso” dos ativos e um correspondente
passivo financeiro.
A Administração da Compamhia está avaliando os efeitos pela adoção da nova
norma nas suas demonstrações financeiras, mas não estima impactos significativos.
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2.8 Principios de consolidação
Foram consolidadas as demonstrações financeiras das controladas mencionadas na
Nota Explicativa nº 1. Os principais procedimentos de consolidação adotados, foram:
· Eliminação dos saldos das contas de ativos e passivos entre as entidades consolidadas;
· Eliminação das participações da controladora no patrimônio líquido das entidades
controlada; e
· Eliminação dos saldos de receitas, despesas e custos entre as Companhias
consolidadas.

3.

Caixa e equivalentes de caixa
Controladora
31/12/2018
Caixa
Bancos conta movimento
Aplicações financeiras
Total

21.248
6.612
27.860

31/12/2017
305
305

Consolidado
31/12/2018
2
28.993
6.612
35.607

31/12/2017
12.338
5.423
17.761

As aplicações financeiras são de curto prazo e de alta liquidez e são prontamente conversíveis em um montante
conhecido de caixa e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. Esses investimentos financeiros
referem-se substancialmente a instrumentos de renda fixa, com garantias de compromisso de recompra e remunerados
a taxas que variam de 85,5% até 100% do CDI.
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4. Contas a receber
Os saldos que compõem a conta de contas a receber são compostos basicamente por
valores a vencer decorrentes de comercialização de energia elétrica pela Companhia.
Controladora
31/12/2018
CPFL Comercialização Brasil S.A
Matrix Comercializadora
Simple Comercializadora
Innovatt Comercializadora
Pastifício Nortesul
Enercan Comercializadora
Câmara Comercializadora – CCEE
Cofco Comercializadora
Clime Trading
Focus Comercializadora
Renova Comercializadora
International Paper
Suzano Papel e Celulose
Csn Comercializadora
Norsk Hydro
NC Energia Comercializadora
Tractebel Comercializadora
Enel Green Power
Electra Comercializadora
Ecom Comercializadora
Tradener Comercializadora
Energisa Comercializadora
Bolt Comercializadora
Statkraft Comercializadora
Safira Comercializadora
Valora Comercializadora
Atmo Energia Comercializadora
Queiroz Galvão
Cemig
Copel Energia Comercializadora
Principal Comercializadora
Banco BTG Pactual
Aethra Sistemas
Flamma Automotiva
Outros
Total

25.709
1.464
15.098
307
164
38.357
2.386
6.259
279
8.227
1.501
4.008
1.255
3.109
3.877
1.406
5.783
7.300
4.175
967
5.043
5.491
8.300
1.666
1.097
2.918
297
156.443

31/12/2017
1.973
1.257
3.230

Consolidado
31/12/2018
25.709
1.464
15.098
307
164
38.357
2.386
6.259
279
8.227
1.501
4.008
1.255
3.109
3.877
1.406
5.783
7.300
4.175
967
5.043
5.491
8.300
1.666
1.097
2.918
297
156.443

31/12/2017
1.973
14.647
8.473
1.297
10
5.249
113.747
218
10
145.624

Os saldos em 31 de dezembro de 2018 são compostos por valores a vencer, para os quais não
são esperadas perdas na sua realização. Até a data de emissão destas demonstrações
financeiras a Companhia já havia recebido a integralidade destes valores. Inclusive, não
houveram perdas com inadimplência de contratos com suprimento até março de 2019.
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5. Impostos a recuperar
Controladora
31/12/2018

Consolidado
31/12/2018

31/12/2017

31/12/2017

Imposto de renda retido na fonte
CSLL retido na fonte
PIS retido na fonte
COFINS retido na fonte
Imposto de renda
Contribuição social
Outros
Total

70
5
942
329
48
1.394

1
1
896
311
1.209

70
6
5
23
942
329
51
1.426

1
1
194
892
896
311
2.295

Parcela circulante
Parcela não circulante
Total

187
1.207
1.394

2
1.207
1.209

219
1.207
1.426

1.088
1.207
2.295

6. Ativos Disponíveis para venda e Outros créditos
Controladora
31/12/2018
Investimento Renova Energia S.A
Provisão para perdas de investimento
Total

-

31/12/2018
Outros créditos
Total

51.663
51.663

Consolidado
31/12/2018

31/12/2017
288.345
(221.482)
66.863

31/12/2017

-

31/12/2018
-

51.663
51.663

31/12/2017
288.345
(221.482)
66.863

31/12/2017
-

Em 30 de novembro de 2017 os acionistas da Companhia aprovaram que os seus
administradores iniciassem as providências de venda da referida participação acionária na
Renova Energia S.A. Assim, a partir daquela data, referido investimento foi transferido para a
rubrica “Ativo Disponível para Venda” , e desde então passou a ser avaliado pelo seu valor justo.
A Companhia concretizou a venda deste ativo em 23 de março de 2018, para o CGI Fundo de
Investimentos e Participações Multiestrategia (“FIP CGI”) pelo valor de R$66.863, portanto, sem
nenhuma perda ou ganho em relação ao valor justo já anteriormente contabilizado pela
Companhia.
Em 31 de julho de 2018 a Companhia teve que reaver parte destas ações vendidas com o intuito
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de enquadrar a quantidade de ações escrituradas no custodiante com o quadro de ações
publicado pela da Renova Energia S.A. Para a realização deste enquadramento foi realizada a
compra de ações ordinárias da Renova Energia S.A pelo montante de R$2.970, que foi deduzido
do valor a receber pela venda anteriormente realizada.
O valor da venda estará sendo recebido a prazo conforme definido em contrato. Vide quadro
abaixo:
Venda Ações Renova Energia S.A.
Redução Saldo Cessão Onerosa 31/07/2018
Amortização Parcial
Saldo a Receber

R$
-R$
-R$
R$

66.863
2.970
12.230
51.663

7. Investimentos
O quadro abaixo apresenta a composição dos investimentos:
Controladora
31/12/2018
Clime Trading Com. De Energia Ltda.
Renova Energia
Casa de Gestão Ltda.
CT Consultoria e Serviços de Energia Ltda.
Gasen Energia
Gasen Holding
Anemus Wind 1*
Total

2.970
4
1.301
4
1
4.739
9.019

31/12/2017
15.565
2
621
3.971
1
20.160

Consolidado
31/12/2018
2.970
2.970

31/12/2017
-

*Em 11 de novembro de 2018, a Companhia passou a deter participação de 99,9% na Anemus Wind Participações
Ltda. A empresa tem por objeto social a geração de energia elétrica de fontes renováveis, comercialização de
energia como agente autorizado, prestação de serviços de consultoria e participação no capital social de outras
sociedades.

As principais informações sobre as controladas estão apresentadas abaixo:
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Companhia

31/12/2018
Controladora
Consolidado
Quantidade
Quantidade
total de
total de ações/ Participação
Controle
ações/quotasRR
quotas
RR (%)

Casa de Gestão Ltda.
Controlada
CT Consultoria e Serviços de Energia Ltda. Controlada
Gasen Energia S.A.
Controlada
Gasen Holding S.A.
Controlada
Anemus Wind 1 Participações
Controlada

Companhia

15.000
1.000
10.000.000
10.000.000
30.000.000

82,00
98,90
85,0
99,00
99,99

31/12/2017
Controladora
Consolidado
Quantidade
Quantidade
total de
total de ações/ Participação
Controle
ações/quotas
quotas RR
RR (%)

Clime Trading Com. Energia Ltda.
Controlada
Casa de Gestão Ltda.
Controlada
CT Consultoria e Serviços de Energia Ltda. Controlada
Gasen Energia S.A.
Controlada
Gasen Holding S.A.
Controlada
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12.300
989
8.550.000
9.900.010
29.999.999

4.999.999
12.300
991
9.899.901
9.900.010

5.000.000
15.000
1.000
10.000.000
10.000.000

99,99
82,00
99,10
99,99
99,00
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7. Investimentos--Continuação
7.6.

Movimentação dos investimentos

Controladora
Renova
Clime
Casa de Gestão
CT Consultoria
Gasen Energia
Gasen Holding
Anemus Wind 1
Total

Saldo em
31/12/2017
15.565
2
621
3.971
1
20.160

Controladora
Renova
Clime
Casa de Gestão
CT Consultoria
Gasen Energia
Gasen Holding
Total
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Equivalência
patrimonial
339
21
14.174
(3.122)
(262)
11.150

Saldo em
31/12/2016
325.078
9.504
397
4.252
339.231

Perda por
cancelamento
de nota
promissória
(4.000)
(4.000)

Equivalência
patrimonial
(31.223)
6.061
44
8.125
(1.594)
(18.587)

Baixa por
incorporação
(15.904)
(15.904)

Aporte de
capital
3.155
5.000
8.155

Perda por
distribuição
Recompra de
desproporcional
ações
(18)
(13.494)
(13.512)

2.970
2.970

Trênferencia para
ativos mantidos
para venda

Disponível
para venda

Aporte de
capital

Perda por
distribuição
desproporcional

(288.345)
(288.345)

(15.510)
(15.510)

10.000
5.565
1
15.566

(439)
(11.755)
(12.194)

Saldo em
31/12/2018
2.970
5
1.301
4
1
4.738
9.019

Saldo em
31/12/2017
15.565
2
621
3.971
1
20.160
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8. Fornecedores
Controladora
31/12/2018
Statkraft Comercializadora
Matrix Comercializadora
CPFL Comercialização Brasil S.A
Delta Comercializadora
Capitale Comercializadora
Safira Comercializadora
Simple Comercializadora
Queiroz Galvão
Csn Comercializadora
Renova Comercializadora
Ecom Comercializadora
Principal Comercializadora
Focus Comercializadora
Enel Cachoeira Dourada
Aethra Sistemas
Flamma Automotiva
Outros
Total

Consolidado
31/12/2018

31/12/2017

126
24
781
18.347
13.069
2.889
2.614
1.822
8.666
1.350
3.595
1.399
54.682

-

126
24
781
18.347
13.069
2.889
2.614
1.822
8.666
1.350
3.595
1.422
54.705

31/12/2017
2.482
17.344
18.595
6.790
33.246
10.940
6.229
95.626

Em 31 de dezembro de 2018 os principais saldos referem-se a fornecedores de energia elétrica. Todos
os fornecedores em aberto em 31 de dezembro de 2018 foram pagos ate a data de emissão deste
relatório.

9. Impostos a recolher
Controladora
31/12/2018
Imposto de renda
Contribuição social sobre lucro líquido
PIS e COFINS
Impostos retidos na fonte
Icms
Imposto sobre serviços
Total
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14.185
26
1.688
15.899

31/12/2017
1.029
1.029

Consolidado
31/12/2018
724
213
14.185
26
1.688
481
17.317

31/12/2017
952
155
1.029
48
748
262
3.194
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10. Debêntures
Consolidado
Moeda nacional

Custo da dívida Encargos

Debêntures

CDI+5,50% a.a.

Total

31/12/2018
Principal
Total

Encargos

31/12/2017
Principal
Total

2.501

12.636

15.137

1.133

31.402

32.535

2.501

12.636

15.137

1.133

31.402

32.535

Passivo circulante
Debêntures
Total

15.137

32.535

15.137

32.535

Em setembro de 2018 a RR alongou o vencimento desta debenture para dezembro de 2019 e alterou
a taxa de remuneração da mesma de 100% do CDI + 3,85% a.a para 100% do CDI + 5,5% a.a.
Garantias
São garantias das debêntures os contratos de energia conforme abaixo:

Contraparte
EDP Energia - 045/2015

Valor total
do contrato
11.303

Valor dado
em garantia
3.112

CPFL Brasil – VC01718
CPFL Brasil – VI5006-18
CPFL Brasil - 044/2016
CPFL Brasil - 298/2016
Total

39.213
35.124
17.464
11.624
114.728

39.213
35.124
17.464
11.624
106.537

Para o exercício de 2019 apenas os contrato EDP Energia – 045/2015 e CPFL Brasil – VC01718 estão
vigentes. Os demais contratos encerram o período de suprimento de energia em dezembro de 2018 e
consequentemente a garantia financeira em janeiro de 2019.
Os contratos vigentes em garantia fazem jus ao nível de cobertura de garantia exigida na debenture,
ou seja, superior a 125% do saldo devedor.
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10. Debêntures--Continuação
10.1.

Vencimento da parcela circulante (controladora e consolidado)
--Continuação
Banco BTG Pactual - Debêntures simples não conversíveis em ações
Em 2 de setembro de 2013, a Companhia emitiu 50.000 debêntures no montante total de
R$50.000. A amortização de principal e juros deve ser realizada em quatro parcelas anuais
e consecutivas conforme quadro a seguir:
% amortizado do
saldo devedor

Parcela

Data

1
2
3
4

02/09/2015
02/09/2016
02/09/2017
02/09/2018

4,99
15,72
26,94
100,00

As amortizações das parcelas números 1, 2 e 3 foram realizadas conforme percentuais do quadro
acima. Com a repactuação realizada pela Companhia em setembro de 2018, a parcela de número 4 foi
alongada para dezembro de 2019 e a taxa de remuneração da debênture passou a ser de 100% do
CDI mais 5,5% a.a.
O novo fluxo previsto de amortização das debêntures, após Assembleia Geral de Debenturistas ficou
como segue:
Nº
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Mês de suprimento

R$

Data de Pagamento

1

out/18

1.792

09/11/2018

2

nov/18

1.737

10/12/2018

3

dez/18

1.794

09/01/2019

4

jan/19

1.536

08/02/2019

5

fev/19

1.389

11/03/2019

6

mar/19

1.536

08/04/1949

7

abr/19

1.486

09/05/2019

8

mai/19

1.536

10/06/2019

9

jun/19

1.486

08/07/2019

10

jul/19

1.536

08/08/2019

11

ago/19

1.536

09/09/2019

12

set/19

1.486

08/10/2019

13

out/19

1.534

08/11/2019

14

nov/19

1.486

10/12/2019
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Todas as parcelas estão sendo quitadas conforme quadro acima até a data de emissão deste
relatório.

10. Debêntures--Continuação
10.2.

Movimentação
Controladora

Consolidado

Saldo em 31 de dezembro de 2016

106.366

106.366

Amortização empréstimo
Encargos financeiros provisionados (empréstimos)
Encargos financeiros provisionados (debêntures)
Amortização da dívida (debêntures)

(47.399)
5.927
10.565
(42.924)

(17.500)
(27.341)
(7.660)
(21.330)

32.535

32.535

2.501
(19.899)

2.501
(19.899)

15.137

15.137

Saldo em 31 de dezembro de 2017
Encargos financeiros provisionados (debêntures)
Amortização da dívida (debêntures)
Saldo em 31 de dezembro de 2018

11. Adiantamento de Clientes

31/12/2018

31/12/2017

Adiantamento de clientes

1.005

99.993

Total

1.005

99.993

Em dezembro de 2017 a Sociedade foi contratada por um fundo de investimentos em direitos creditórios
não padronizados (FDIC-NP) para a realização de intermediação de compra e venda de contratos de
energia de curto prazo. Este adiantamento inclui, sem limitação, benefício econômico e financeiro
auferido pela Sociedade por ocasião da liquidação no Mercado de Curto Prazo (“MCP”), ao Preço de
Liquidação de Diferenças (PLD) estabelecido pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica –
CCEE. (“Liquidação no MCP”) Ao final da operação o montante descontratado de energia elétrica
oriundo dos contratos de compra e da totalidade dos contratos referente ao período exclusivamente
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compreendido entre 1º/12/2017, inclusive, e 31/12/2017, inclusive, serviu para quitação do volume em
aberto em sua totalidade conforme termo de quitação de 20 de fevereiro de 2018.

12. Patrimônio líquido
12.1.

Capital social e mutações

Em 31 de dezembro de 2018 a composição do capital social da Companhia subscrito e
integralizado está demonstrada conforme o quadro abaixo:

Composição acionária
Ricardo Lopes Delneri
Renato do Amaral Figueiredo
CGI – Fundo de investimentos e participações
Total

Quantidade
de ações

% do capital social
total

52.876.964
28.472.210

46,57%
25,07%

32.199.233
113.548.407

28,36%
100,00%

Não há capital social autorizado pelos acionistas à Administração da Companhia e qualquer aumento
de capital deve ser aprovado pelos acionistas. Em 31 de dezembro de 2018 o capital social
integralizado da Companhia é de R$145.213. (R$145.213 em 2017) O saldo a integralizar que estava
em aberto no valor de R$845 foi integralizado pelo FIP CGI em 23 de dezembro de 2018.
12.1.1. Reserva legal
Constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social nos
termos do art. 193 da Lei nº 6.404/76, até o limite de 20% do capital social. No
exercício findo em 31 de dezembro de 2016 a Companhia não constituiu reserva
legal devido a ter apresentado prejuízo no exercício.
12.1.2. Reserva de lucros
Refere-se à parcela de lucros não distribuídos para fazer face aos investimentos
futuros.
12.1.3. Reserva de capital
Constituída como reflexo do registro da reserva de benefícios a empregados de sua
controlada em conjunto, a Renova, que foram liquidados com instrumentos de
patrimônio.
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12.1.4. Dividendos
Aos acionistas será assegurado o direito ao recebimento de dividendo anual obrigatório de 25% (vinte
e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, diminuído da parcela destinada à constituição da
reserva legal (5% do lucro líquido), não superior a 20% do capital social.
O saldo de dividendos a pagar de R$ 8.937 foi quitado em março de 2019. Ao término do exercicio a
Companhia apresenta saldo de dividendos a pagar no valor de R$ 14.029 conforme demonstrado no
quadro abaixo:
Movimentação de dividendos a pagar

Controladora

Saldo em 31 de dezembro de 2016

1.851

Provisão de dividendos
Dividendos pagos

32.311
(25.225)

Saldo em 31 de dezembro de 2017
Provisão de dividendos
Dividendos pagos

Saldo em 31 de dezembro de 2018

Consolidado
1.851
32.311
(25.225)

8.937

8.937

17.956
(12.864)

17.956
(12.864)

14.029

14.029

13. Receita líquida
Controladora
31/12/2018
31/12/2017
Receita bruta
Devoluções
COFINS
PIS
ICMS
ISS
Total
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1.716.848
(13.382)
(129.083)
(28.025)
(5.007)
1.541.351

91.885
(6.983)
(1.516)
83.386

Consolidado
31/12/2018
31/12/2017
1.726.379
(13.381)
(129.369)
(28.087)
(5.007)
(477)
1.550.058

1.809.074
(10.198)
(135.750)
(29.470)
(9.209)
(318)
1.624.129
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14. Informação sobre a natureza das despesas reconhecidas na demonstração
do resultado
Controladora
31/12/2018
31/12/2017
Aquisição de energia
(1.339.869)
Gastos com pessoal
(1.238)
Serviços de terceiros
(14.744)
Depreciação
(237)
Viagens
(378)
Telefonia e TI
(109)
Material de uso e consumo
(49)
Aluguéis
(246)
Taxas e contribuições
(333)
Perda com distribuição de dividendos
desproporcionais
(13.512)
Outras receitas (despesas), líquidas
288
Total
(1.370.427)
Classificadas como
Custo das mercadorias vendidas
Gerais e administrativas
Depreciações
Outras receitas (despesas), líquidas
Total

(1.339.869)
(30.609)
(237)
288
(1.370.427)

Consolidado
31/12/2018
31/12/2017

(64.318)
(208)
(3.951)
(386)
(102)
(41)
(54)
(66)

(1.339.869)
(1.604)
(9.396)
(237)
(598)
(112)
(49)
(769)
(407)

(1.539.785)
(3.984)
(16.155)
(465)
(2.342)
(291)
(41)
(796)
(726)

(12.194)
(79)
(81.399)

(13.512)
288
(1.366.265)

(12.194)
(159)
(1.576.938)

(64.318)
(16.616)
(386)
(79)
(81.399)

(1.339.869)
(26.447)
(237)
288
(1.366.265)

(1.539.785)
(36.529)
(465)
(159)
(1.576.938)

15. Contratos Futuros de Energia
Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia possui contratos de compra e venda de energia com
participantes do mercado (geradores, consumidores e comercializadores) para suprimento futuro,
contabilizados nas demonstrações financeiras como “Contratos futuros de energia”. Estes
contratos contemplam suprimento de energia entre janeiro de 2019 até dezembro de 2024 e foram
reconhecidos pelo seu valor justo. A realização do valor justo, por meio da liquidação física dos
contratos de compra e venda de energia, no montante líquido de R$22.707 foi reconhecida
conforme demonstrado abaixo:
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2018
Ativo
Marcação a mercado dos contratos de vendas comercialização de energia
Pis e Cofins diferido
Passivo
Marcação a mercado dos contratos de compras comercialização de energia
Pis e Cofins diferido

246.749
(22.824)
223.925
(224.742)
20.789
(203.953)

Imposto de Renda e Contribuição Social diferido (34%)
Total Impostos Diferidos
Circulante
Não Circulante

(6.790)
(8.826)
(585)
(8.241)

O resultado real dos instrumentos financeiros (contratos futuros), podem variar substancialmente,
uma vez que as marcações desses contratos foram feitas considerando a data-base 31 de
dezembro de 2018.

16. Resultado financeiro
Controladora
31/12/2018
31/12/2017
Receitas financeiras
Rendimentos de aplicações financeiras
Juros
Total receitas financeiras
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284
999
1.283

15
1.548
1.563

31/12/2018

295
999
1.294

Consolidado
31/12/2017

335
1.548
1.883

Despesas financeiras
Juros
Juros sobre mútuos
Encargos da dívida
Despesas bancárias
Perdas com derivativos
Comissão de contratos
Outras despesas financeiras
Total despesas financeiras

(3.401)
(2.501)
(7)
(13.133)
(128)
(19.170)

(509)
(2.948)
(16.492)
(0)
(200)
(20.149)

(3.401)
(2.501)
(8)
(13.133)
(128)
(19.171)

(89)
(16.492)
(20)
(30.568)
(1.266)
(48.435)

Total resultado financeiro

(17.887)

(18.586)

(17.877)

(46.551)
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17. Imposto de renda e contribuição social
A reconciliação do imposto de renda e da contribuição social corrente e diferido está abaixo
demonstrada:

Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição
social
Base tributável
Alíquota vigente combinada
Expectativa de benefício/receita com imposto de renda e
contribuição social, em relação ao lucro antes desses
impostos, de acordo com a alíquota vigente
combinada
Efeito do imposto de renda sobre diferenças
permanentes:
Resultado de equivalência patrimonial
Efeito das controladas optantes pelo lucro presumido
(Constituição) Reversão de provisão para
desvalorização de investimentos
Outras
Total das diferenças
Despesa de imposto de renda e contribuição social correntes
Despesas de imposto de renda e contribuição social diferidos

Controladora
31/12/2018
31/12/2017

Consolidado
31/12/2018
31/12/2017

184.158
184.158
34%

185.887
185.887
34%

(202.209)
(202.209)
34%

(62.614)

(197.855)
(197.855)
34%

68.751

(63.202)

67.271

(803)
-

(10.385)
-

(4.594)
1.627

(14.788)
1.262

56.847
(220)
55.824

(56.847)
(21)
(67.253)

56.847
905
54.785

(56.847)
309
(70.064)

-

-

(1.627)

(4.291)

(6.790)

-

(6.790)

-

18. Transações com partes relacionadas
Início
Ativo
Clime Trading
Vinicius Santos Silva
Total

Vigência
Fim

Controladora
31/12/2018 31/12/2017

Consolidado
31/12/2018 31/12/2017

01/2016
05/2014

Indeterminado
Indeterminado

-

-

-

3.433
3.433

09/2015
01/2016

Indeterminado
Indeterminado

-

47.943
4.000
51.943

-

-

Passivo
Clime Trading
Vinicius Santos Silva
Total

Em 31 de agosto de 2018 os acionistas decidiram por incorporar a controlada Clime Trading
Comercializadora de Energia Ltda, zerando os saldos com partes relacionadas mantidos pela
Companhia.
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19. Instrumentos financeiros e gestão de riscos
A Companhia e suas controladas mantêm operações com instrumentos financeiros. A
administração desses instrumentos é efetuada por meio de estratégia operacional e controles
internos visando assegurar liquidez, segurança e rentabilidade. Os resultados obtidos com estas
operações estão de acordo com as práticas adotadas pela Administração da Companhia.
A administração dos riscos associados a estas operações é realizada através da aplicação de
práticas definidas pela Administração e inclui o monitoramento dos níveis de exposição de cada
risco de mercado e previsão de fluxos de caixa futuros. Essas práticas determinam também que a
atualização das informações em sistemas operacionais, assim como a informação e
operacionalização das transações junto com as contrapartes sejam feitas.
19.1. Valor justo dos instrumentos financeiros
Valor justo é o montante pelo qual um ativo poderia ser trocado, ou um passivo liquidado,
entre partes com conhecimento do negócio e interesse em realizá-lo, em uma transação em
que não há favorecidos. O conceito de valor justo trata de inúmeras variações sobre métricas
utilizadas com o objetivo de mensurar um montante em valor confiável ou através de
informação publica para ativos que têm seu preço divulgado amplamente ao mercado através
da bolsa de mercadorias e futuros - BM&F. (B3)
O uso de diferentes metodologias de mercado pode ter um efeito material nos valores de
realização estimados. As operações com instrumentos financeiros estão apresentadas em
nosso balanço pelo seu valor contábil, que equivale ao seu valor justo nas rubricas de caixa
e equivalentes de caixa, partes relacionadas e fornecedores. Para empréstimos e
debêntures, os saldos contábeis também diferem significativamente do valor justo.
19.2. Categorias de instrumentos financeiros
Abaixo demonstramos a classificação dos instrumentos financeiros e seus saldos contábeis:
Controladora
31/12/2018
31/12/2017
Mensurado a valor justo por meio de resultado
Contratos futuros de energia - ativo
Contratos futuros de energia - passivo
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31/12/2018

Consolidado
31/12/2017

246.479
(224.742)

-

246.479
(224.742)

-

Custo amortizado
Ativos financeiros
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Partes relacionadas

27.860
156.442
-

305
3.230
-

35.607
156.442
-

19.473
145.624
3.433

Passivos financeiros
Outros passivos financeiros
Fornecedores
Debêntures
Partes relacionadas

(54.682)
(15.137)
-

(32.535)
(47.943)

(54.705)
(15.137)
-

(95.626)
(32.535)
-
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19. Instrumentos financeiros e gestão de riscos--Continuação
19.2. Categorias de instrumentos financeiros--Continuação
a)

Risco de mercado
O risco de mercado é apresentado como a possibilidade de perdas monetárias em
virtude das oscilações de variáveis que tenham impacto em preços e taxas negociados
no mercado. Estas flutuações, positivas ou negativas, geram impacto econômico em
todos os agentes atuantes no mercado livre de energia e são constantemente
monitoradas pela administração da Companhia. A Companhia considera pelo valor já
gerado em seu portfólio, e por isto, utiliza de diversos mecanismos de avaliação de risco,
sejam eles de mercado ou crédito, para depurar e precificar seus negócios e carteira.
As debêntures captados pela Companhia e suas controladas apresentados na Nota 10,
possuem como contrapartes Debenturistas. As regras contratuais para os passivos
financeiros criam riscos atrelados a essas exposições. Em 31 de dezembro de 2016, a
Companhia e suas controladas possuem um risco de mercado associado ao CDI e Taxa
pré-fixada.

b)

Análise de sensibilidade sobre os instrumentos financeiros, conforme instrução da CVM
nº 475/08
Através da analise de sensibilidade efetuada, liquidez imediata de suas aplicações
financeiras e ao curto prazo de vencimento das debêntures na data de publicação das
demonstrações financeiras, a Companhia entende não haver risco material de
volatilidade destas taxas de juros que afetem seu patrimônio liquido.

c)

Risco de liquidez
O risco de liquidez evidencia a capacidade da controlada e controladora em liquidar as
obrigações assumidas. Não há risco de solvência da Companhia conforme demosntrado
no item “e” desta mesma nota explicativa.
O fluxo de realização para as obrigações assumidas em suas condições contratuais é
apresentado conforme quadro a seguir.
Instrumentos a taxa de juros
Pós fixadas
Debêntures
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Total

15.137

Até 1 ano

15.137

Até 2 anos

-
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19. Instrumentos financeiros e gestão de riscos--Continuação
19.2. Categorias de instrumentos financeiros--Continuação
d)

Operações com instrumentos financeiros derivativos
Não houve operações de instrumentos financeiros derivativos realizados pela
Companhia nos exercícios apresentados.

e)

Gestão de capital
Consolidado
31/12/2018
31/12/2017
Dívida de empréstimos e debêntures
(-) Caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras

15.137
(35.607)

32.535
(19.473)

Dívida líquida

(20.470)

13.062

Patrimônio liquido consolidado
Índice de alavancagem financeira - %

145.827
-42,51%

61.410
21,27%

Os objetivos da Companhia e de suas controladas ao administrar seu capital são os de
salvaguardar sua capacidade de continuidade para oferecer retorno aos acionistas e
benefícios às outras partes interessadas, além de manter uma estrutura de capital ideal
para reduzir esse custo.
Para manter ou ajustar a estrutura do capital, a Companhia e suas controladas podem
rever a política de pagamento de dividendos, devolver capital aos acionistas ou, ainda,
emitir novas ações ou vender ativos para reduzir, por exemplo, o nível de endividamento.
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20. Eventos Subsequentes
Em continuidade com o plano inical de venda total das ações Renova Energia S.A. e após a
reqdequação dos controles de quantidades de ações junto ao escriturador e a própria Renova Energia
S.A., a Companhia realizou em 29 de abril de 2019 a venda a valor de mercado das três milhões de
ações ordinárias outrora adquirida pelo montante de R$4.404, ao FIP CGI.
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