notícias do dia

Florianópolis, Terça-feira, 8 de abril de 2014
(OpWULFDSHORSUD]RGHDQRVTXHFRQVLVWHQDLPSODQWDomRPDQXWHQomRHRSHUDomR
da linha de transmissão 525 kV, com extensão aproximada de 120 km, segundo circuito,
com origem na Subestação Ivaiporã e término na Subestação Londrina, ambas localL]DGDVQR(VWDGRGR3DUDQiSHODVUHVSHFWLYDVHQWUDGDVGHOLQKDHGHPDLVLQVWDODo}HV
necessárias às funções de medição, supervisão, proteção, comando, controle, telecomunicação, administração e apoio.
3 Base de preparação e apresentação
$VSULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLVDSOLFDGDVQDSUHSDUDomRGHVWDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVHVWmRGH¿QLGDVDEDL[R(VVDVSROtWLFDVIRUDPDSOLFDGDVGHPRGRFRQVLVWHQWHQRV
períodos apresentados, salvo quando indicado de outra forma.
As presentes demonstrações foram aprovadas pelo Conselho de Administração da
Companhia em 20 de janeiro de 2014.
$VGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVIRUDPHODERUDGDVHHVWmRVHQGRDSUHVHQWDGDVGHDFRUGR
FRPR&3&30(V 5 FRQMXJDGDVFRPDOHJLVODomRHVSHFt¿FDDSOLFDGDjVFRQFHVsionárias do serviço público de energia elétrica, emanada pela Agência Nacional de
Energia Elétrica - ANEEL.
1DHODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVHPFRQIRUPLGDGHFRPR&3&30(V 5 
VmRXWLOL]DGDVDOJXPDVHVWLPDWLYDVFRQWiEHLVFUtWLFDVHMXOJDPHQWRVSRUSDUWHGDDGPLQistração no processo de aplicação das políticas contábeis da Companhia. Quando exigido um maior nível de julgamento ou maior complexidade, ou quando as estimativas são
VLJQL¿FDWLYDVSDUDDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVHVWDVVHUmRGLYXOJDGDVHPQRWDVH[plicativas. Os resultados reais podem apresentar variações em relação às estimativas.
4 Sumário das principais práticas contábeis
4.1 Caixa e equivalentes de caixa
(VWmRUHSUHVHQWDGDVSRUGHSyVLWRVEDQFiULRVHDSOLFDo}HV¿QDQFHLUDVGHFXUWRSUD]R
avaliadas pelo custo de aquisição acrescido dos rendimentos auferidos até 31 de
GH]HPEUR
4.2 Transações em moeda estrangeira
As operações com moedas estrangeiras são convertidas em moeda funcional com base
nas taxas de câmbio vigentes nas datas das transações. Os ganhos e as perdas cambiais resultantes da liquidação dessas transações e da conversão dos ativos e pasVLYRVPRQHWiULRVGHQRPLQDGRVHPPRHGDHVWUDQJHLUDSHODVWD[DVGHFkPELRGR¿QDOGR
período são reconhecidos na demonstração do resultado.
Os ganhos e as perdas cambiais relacionados com empréstimos, caixa e equivalentes
de caixa são apresentados na demonstração do resultado como receita ou despesa
¿QDQFHLUD
$WLYRV¿QDQFHLURV
D &ODVVL¿FDomRHPHQVXUDomR
$&RPSDQKLDFODVVL¿FDVHXVDWLYRV¿QDQFHLURVVREDVVHJXLQWHVFDWHJRULDVPHQVXUDGRVDRYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGRHHPSUpVWLPRVHUHFHEtYHLV$FODVVL¿FDomRGHSHQGHGD¿QDOLGDGHSDUDDTXDORVDWLYRV¿QDQFHLURVIRUDPDGTXLULGRV$DGPLQLVWUDomR
GHWHUPLQDDFODVVL¿FDomRGHVHXVDWLYRV¿QDQFHLURVQRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDO
E $WLYRV¿QDQFHLURVPHQVXUDGRVDRYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGR
2V DWLYRV ¿QDQFHLURV PHQVXUDGRV DR YDORU MXVWR SRU PHLR GR UHVXOWDGR VmR DWLYRV ¿nanceiros mantidos para negociação ativa e frequente. Os ativos dessa categoria são
FODVVL¿FDGRVFRPRDWLYRVFLUFXODQWHVRXSDVVLYRVFLUFXODQWHV2VJDQKRVRXDVSHUGDV
GHFRUUHQWHVGHYDULDo}HVQRYDORUMXVWRGHDWLYRV¿QDQFHLURVPHQVXUDGRVDRYDORUMXVWR
por meio do resultado são apresentados na demonstração do resultado em “Resultado
¿QDQFHLUR´QRSHUtRGRHPTXHRFRUUHPDPHQRVTXHRLQVWUXPHQWRWHQKDVLGRFRQWUDWado em conexão com outra operação. Nesse caso, as variações são reconhecidas na
mesma linha do resultado afetada pela referida operação.
(c) Empréstimos e recebíveis
Incluem-se nessa categoria os empréstimos concedidos e os recebíveis que são ativos
¿QDQFHLURVQmRGHULYDWLYRVFRPSDJDPHQWRV¿[RVRXGHWHUPLQiYHLVQmRFRWDGRVHPXP
PHUFDGRDWLYR6mRLQFOXtGRVFRPRDWLYRFLUFXODQWHH[FHWRDTXHOHVFRPSUD]RGHYHQFLPHQWRVXSHULRUDPHVHVDSyVDGDWDGREDODQoR HVWHVVmRFODVVL¿FDGRVFRPRDWLYRV
não circulantes). Os empréstimos e recebíveis da Companhia compreendem saldos a
receber e a pagar com partes relacionadas, demais contas a receber e caixa e equivaOHQWHVGHFDL[D2VHPSUpVWLPRVHUHFHEtYHLVVmRFRQWDELOL]DGRVSHORFXVWRDPRUWL]DGR
usando o método da taxa de juros efetiva.
(d) Valor justo
Os valores justos dos investimentos com cotação pública são baseados nos preços
atuais de compra.
A Companhia avalia, na data do balanço, se há evidência objetiva de que um ativo
¿QDQFHLUR RX XP JUXSR GH DWLYRV ¿QDQFHLURV HVWi UHJLVWUDGR SRU YDORU DFLPD GH VHX
YDORUUHFXSHUiYHO LPSDLUPHQW 6HKRXYHUDOJXPDHYLGrQFLDSDUDRVDWLYRV¿QDQFHLURV
disponíveis para venda, a perda cumulativa - mensurada como a diferença entre o custo
GHDTXLVLomRHRYDORUMXVWRDWXDOPHQRVTXDOTXHUSHUGDSRULPSDLUPHQWGHVVHDWLYR¿nanceiro previamente reconhecida no resultado - é retirada do patrimônio e reconhecida
na demonstração do resultado.
,QVWUXPHQWRV¿QDQFHLURVGHULYDWLYRV
$&RPSDQKLDQmRRSHUDFRPLQVWUXPHQWRV¿QDQFHLURVGHULYDWLYRVUHOHYDQWHV
4.5 Contas a receber – concessionárias e permissionárias
Engloba as contas a receber por transmissão de energia faturada, acrescidas das variações monetárias, quando contratadas.
4.6 Concessões
A Companhia possui contratos de concessão pública de serviços de transmissão de energia elétrica. Os contratos de concessão foram reconhecidos conforme requerimentos
da ICPC 01 e OCPC 05. Os contratos de concessão representam um direito de cobrar
os usuários dos serviços públicos, via tarifação controlada pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, pelo período de tempo estabelecido nos contratos de concessão.
$ &RPSDQKLD UHFRQKHFH FRPR XP DWLYR ¿QDQFHLUR HVWH GLUHLWR GH FREUDU RV XVXiULRV
GXUDQWHSHUtRGRGHFRQFHVVmRVHQGRRYDORUUHDOL]DGRFRQIRUPHGLYXOJDGRQRLWHP L 
Adicionalmente, a Companhia possui em seus contratos, um direito incondicional de
UHFHEHU FDL[D DR ¿QDO GD FRQFHVVmR FRPR IRUPD GH LQGHQL]DomR SHOD GHYROXomR GRV
DWLYRVDRSRGHUFRQFHGHQWH1HVWHVFDVRVD&RPSDQKLDUHFRQKHFHXRXWURDWLYR¿QDQceiro, descontado a valor presente, considerando a melhor estimativa de recebimento
DR¿QDOGDFRQFHVVmR
Maiores informações sobre os contratos de concessão estão incluídos na nota 2.
(i) Dos usuários
A Companhia reconhece como um recebível o direito de cobrar os usuários pela disSRQLELOL]DomR GDV LQVWDODo}HV GR VLVWHPD GH WUDQVPLVVmR GH HQHUJLD HOpWULFD HP OLQKD
com a interpretação ICPC 01 - Contratos de Concessão.O recebível é determinado
como sendo o valor residual da receita de construção auferida para a construção ou
DTXLVLomR GD LQIUDHVWUXWXUD UHDOL]DGD SHOD &RPSDQKLD UHFRQKHFLGRV FRQIRUPH QRWD
 H R YDORU GR DWLYR ¿QDQFHLUR UHIHUHQWH DR GLUHLWR LQFRQGLFLRQDO GH UHFHEHU FDL[D
DR¿QDOGDFRQFHVVmRDWtWXORGHLQGHQL]DomRUHFRQKHFLGRFRQIRUPHGHVFULWRDEDL[R
2 UHFHEtYHO WHP VXD DPRUWL]DomR LQLFLDGD TXDQGR HVWH HVWi GLVSRQtYHO SDUD XVR HP
VHXORFDOHQDFRQGLomRQHFHVViULDSDUDTXHVHMDFDSD]GHRSHUDUGDIRUPDSUHWHQGLGD
pela Companhia.
$ DPRUWL]DomR GR UHFHEtYHO UHÀHWH R SDGUmR HP TXH VH HVSHUD TXH RV EHQHItFLRV
HFRQ{PLFRV IXWXURV GR DWLYR VHMDP FRQVXPLGRV SHOD &RPSDQKLD RX R SUD]R ¿QDO GD
concessão, o que ocorrer primeiro. O padrão de consumo dos ativos tem relação com
sua vida útil econômica nas quais os ativos construídos pela Companhia integram a
base de cálculo para mensuração da tarifa de prestação dos serviços de concessão.
$DPRUWL]DomRGRUHFHEtYHOpFHVVDGDTXDQGRRDWLYRWLYHUVLGRWRWDOPHQWHFRQVXPLGR
ou baixado, deixando de integrar a base de cálculo da tarifa de prestação de serviços de
concessão, o que ocorrer primeiro.
(VWDVFRQWDVDUHFHEHUVmRFODVVL¿FDGDVHQWUHFLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWHFRQVLGHUDQGR
a expectativa de recebimento destes valores, tendo como base a data de encerramento
das concessões. Engloba o contas a receber por transmissão de energia faturada,
acrescido das variações monetárias, quando contratadas.
(ii) Poder concedente - indenização
A Companhia reconhece um crédito a receber do poder concedente (União) quando posVXLGLUHLWRLQFRQGLFLRQDOGHUHFHEHUFDL[DDR¿QDOGDFRQFHVVmRDWtWXORGHLQGHQL]DomR
pelos investimentos efetuados e não recuperados por meio da prestação de serviços
UHODFLRQDGRVjFRQFHVVmR(VWHVDWLYRV¿QDQFHLURVHVWmRUHJLVWUDGRVSHORYDORUSUHVHQWH
do direito e são calculados com base no valor líquido dos ativos construídos pertencenWHVjLQIUDHVWUXWXUDTXHVHUmRLQGHQL]DGRVSHORSRGHUFRQFHGHQWH
4.7 Outros ativos circulantes e não circulante
6mRGHPRQVWUDGRVDRVYDORUHVGHFXVWRRXUHDOL]DomRLQFOXLQGRTXDQGRDSOLFiYHLVRV
rendimentos auferidos.
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
Os empréstimos são reconhecidos, de início, pelo valor justo, líquido dos custos das
transações incorridas. Os empréstimos são, subsequentemente, mensurados pelo
FXVWRDPRUWL]DGR4XDOTXHUGLIHUHQoDHQWUHRVYDORUHVFDSWDGRV OtTXLGRVGRVFXVWRVGD
transação) e o valor de liquidação é reconhecida na demonstração do resultado durante
RSHUtRGRHPTXHRVHPSUpVWLPRVHVWHMDPHPDQGDPHQWRXWLOL]DQGRRPpWRGRGDWD[D
de juros efetiva.
4.9 Contas a pagar circulantes e não circulantes
As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que
IRUDP DGTXLULGRV QR FXUVR QRUPDO GRV QHJyFLRV VHQGR FODVVL¿FDGDV FRPR SDVVLYRV
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
SHORFXVWRDPRUWL]DGRFRPRXVRGRPpWRGRGHWD[DHIHWLYDGHMXURV

4.10 Imposto de renda e contribuição social
São apurados observando-se as disposições da legislação aplicável, com base na reFHLWDSUHVXPLGDGRSHUtRGR ³OXFURSUHVXPLGR´ 
4.11 Plano de contas
A Companhia adota o plano de contas contido no Manual de Contabilidade do Serviço
Público de Energia Elétrica, instituído pela Resolução ANEEL nº 444, de 26 de outubro
GHHDOWHUDo}HVSRVWHULRUHVH[FHWRTXDQWRjVGLVSRVLo}HVTXHFRQÀLWHPFRPDV
normas contábeis estabelecidas nos Pronunciamentos Contábeis aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade.
4.12 Taxas regulamentares
Trata-se de encargos do setor elétrico brasileiro, pagos mensalmente pelas empresas
concessionárias de energia elétrica, exceto os projetos de pesquisa e desenvolvimento,
FRPD¿QDOLGDGHGHSURYHUUHFXUVRVSDUDUHYHUVmRH[SDQVmRHPHOKRULDGRVVHUYLoRV
públicos de energia elétrica.
4.13 Provisões
Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se a Companhia tem
XPDREULJDomROHJDORXFRQVWUXWLYDTXHSRVVDVHUHVWLPDGDGHPDQHLUDFRQ¿iYHOHp
provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. As provisões
VmRDSXUDGDVDWUDYpVGRGHVFRQWRGRVÀX[RVGHFDL[DIXWXURVHVSHUDGRVDXPDWD[DDQWHVGHLPSRVWRVTXHUHÀHWHDVDYDOLDo}HVDWXDLVGHPHUFDGRTXDQWRDRYDORUGRGLQKHLUR
QRWHPSRHULVFRVHVSHFt¿FRVSDUDRSDVVLYR
4.14 Receitas
A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber principalmente pela prestação de serviços no curso normal das atividades da Companhia.
A receita é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos
descontos.
(a) Receita de operação e manutenção (O & M)
A receita de operação e manutenção compreende a parcela da receita que cobre os
custos da empresa com a operação e manutenção, necessários à continuidade de suas
DWLYLGDGHV(VWmRLQFOXtGRVRVHQFDUJRVVREUHDUHFHLWDSLVHFR¿QVFXVWRVGHSHVVRDO
material, serviços e outros, incluindo os gastos administrativos.
(b) Contratos de construção
A receita do contrato compreende o valor inicial acordado no contrato acrescido de variações decorrentes de solicitações adicionais, reclamações e pagamentos de incentivo
contratuais, na condição em que seja provável que elas resultem em receita e possam
VHUPHQVXUDGDVGHIRUPDFRQ¿iYHO7mRORJRRUHVXOWDGRGHXPFRQWUDWRGHFRQVWUXomR
SRVVDVHUHVWLPDGRGHPDQHLUDFRQ¿iYHODUHFHLWDGRFRQWUDWRpUHFRQKHFLGDQRUHVXOtado na medida do estágio de conclusão do contrato. Despesas de contrato são reconhecidas quando incorridas, a menos que elas criem um ativo relacionado à atividade do
contrato futuro.
O estágio de conclusão é avaliado pela referência do levantamento dos trabalhos reDOL]DGRV4XDQGRRUHVXOWDGRGHXPFRQWUDWRGHFRQVWUXomRQmRSRGHVHUPHGLGRGH
PDQHLUDFRQ¿iYHODUHFHLWDGRFRQWUDWRpUHFRQKHFLGDDWpROLPLWHGRVFXVWRVUHFRQKHcidos na condição de que os custos incorridos possam ser recuperados. Perdas em um
contrato são reconhecidas imediatamente no resultado.
F 5HFHLWDFRPDWLYR¿QDQFHLUR
$UHFHLWD¿QDQFHLUDGHFRUUHQWHGRDWLYR¿QDQFHLURpUHFRQKHFLGDQDPHGLGDHPTXHR
DWLYR¿QDQFHLURDPRUWL]iYHOUHJLVWUDGRQRDWLYRFLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWHpUHDOL]DGR
FRQIRUPHSUD]RGDFRQFHVVmRHVWLSXODGRHPFRQWUDWR2FiOFXORGHVWDUHFHLWDpEDVHDGR
QDWD[DLQWHUQDGHUHWRUQRFDOFXODGDLQWHUQDPHQWHFRQIRUPHSUHPLVVDVGH¿QLGDVSHOD
administração.
Uma pequena parte desta receita é referente à construção, sendo registrada em contraSDUWLGDDRFXVWRGHFRQVWUXomRTXHVmRRVLQYHVWLPHQWRVIHLWRVQHVWHDWLYR¿QDQFHLUR
A receita é igual ao custo devido à decisão da empresa por trabalhar com margem de
OXFURGHFRQVWUXomR³]HUR´
*HVWmRGHULVFR¿QDQFHLUR
D )DWRUHVGHULVFR¿QDQFHLUR
(i) Risco de crédito
A Companhia mantém contratos com o Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS,
concessionárias e outros agentes, regulando a prestação de seus serviços vinculados à
rede básica, com cláusula de garantia bancária.
(ii) Risco de liquidez
$SUHYLVmRGHÀX[RGHFDL[DpUHDOL]DGDSHOD&RPSDQKLDVHQGRVXDSURMHomRPRQLWRUDGDFRQWLQXDPHQWHD¿PGHJDUDQWLUHDVVHJXUDUDVH[LJrQFLDVGHOLTXLGH]RVOLPLWHV
RXFOiXVXODVGRVFRQWUDWRVGHHPSUpVWLPRVHFDL[DVX¿FLHQWHSDUDDWHQGLPHQWRjVQHcessidades do negócio.
(YHQWXDOH[FHVVRGHFDL[DGLVSRQtYHOSHOD&RPSDQKLDpLQYHVWLGRHPDSOLFDo}HV¿QDQFHLUDV2VYDORUHVGLYXOJDGRVQDWDEHODVmRRVÀX[RVGHFDL[DQmRGHVFRQWDGRVGRV
desembolsos relevantes contratados.
Empréstimos e
¿QDQFLDPHQWRV 50LO 

Saldo
Entre
Entre
Acima
GHYHGRU 0HQRVGH HDQRV HDQRVGHDQRVD
total em 1 ano até 01/01/2015 01/01/2016
partir de
31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2018 01/01/2019

Moeda Nacional (TJLP)
Financiamento
Moeda Nacional (TJLP)
(QFDUJRVV¿QDQFLDPHQWR
Moeda Estrangeira (Cesta)
Financiamento
Moeda Estrangeira (Cesta)
(QFDUJRVV¿QDQFLDPHQWR

23.995

4.631

4.631

13.877

1.153











6.055

1.152

1.141

3.593

236






30.550
8.491
7.909
50.514
1.412
(iii)Risco de taxa de juros
$DWXDOL]DomRGRVFRQWUDWRVGH¿QDQFLDPHQWRHVWiYLQFXODGDjYDULDomRGD7-/3HFHVWD
de moedas (Nota 11).
2VDOGRGHYHGRUGRV¿QDQFLDPHQWRVREWLGRVSHODFRPSDQKLDVRIUHLQFLGrQFLDGHMXURV
à taxa efetiva de 4,5% ao ano, calculados por dias corridos, exigidos mensalmente.
(iv) Risco de câmbio
$&RPSDQKLDQmRSRVVXLHPSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRVHPPRHGDHVWUDQJHLUDSRVVXL
SDUWH GR YDORU GR ¿QDQFLDPHQWR DWXDOL]DGR SRU XPD FHVWD GH PRHGDV 1RWD   2V
FRQWUROHVLQWHUQRVXWLOL]DGRVSDUDJHUHQFLDPHQWRGRULVFRHFREHUWXUDVmRIHLWRVDWUDYpV
de planilhas de cálculo e acompanhamento das operações efetuadas.
Y ,QVWUXPHQWRV¿QDQFHLURVSRUFDWHJRULD
1RTXDGURDVHJXLUUHDOL]DPRVDFODVVL¿FDomRGRVLQVWUXPHQWRV¿QDQFHLURVGR*UXSR
por categoria em cada uma das datas apresentadas:
Em 31 de dezembro de 2013
Ativos ao
valor justo
por meio Empréstimos e
do resultado
recebíveis
Total
Ativos, conforme balanço patrimonial
Caixa e equivalentes de caixa
2.735
2.735
Concessionárias e permissionárias
2.461
2.461
$WLYR¿QDQFHLURDPRUWL]iYHOSHOD5$3

 
$WLYR¿QDQFHLURLQGHQL]iYHO

 
Fundos vinculados
2.858
2.858
2.858
91.110
93.968
Outros passivos
 

¿QDQFHLURV
7RWDO
Passivos, conforme balanço patrimonial
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV

 
Fornecedores
15
15
Partes relacionadas
4.685
4.685
Outros passivos
426
426
35.676
35.676
Em 31 de dezembro de 2012
Ativos ao
valor justo
por meio Empréstimos e
do resultado
recebíveis
Total
Ativos, conforme balanço patrimonial
Caixa e equivalentes de caixa
4.264
4.264
Concessionárias e permissionárias
2.508
2.508
$WLYR¿QDQFHLURDPRUWL]iYHOSHOD5$3

 
$WLYR¿QDQFHLURLQGHQL]iYHO

 
Fundos vinculados
3.074
3.074
3.074
95.948
99.022
Outros passivos
 

¿QDQFHLURV
7RWDO
Passivos, conforme balanço patrimonial
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV

 
Fornecedores
13
13
Partes relacionadas
4.780
4.780
Outros passivos
443
443
40.857
40.857
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5 Informação por segmento
A empresa opera somente um segmento de negócio, sendo este a transmissão de enerJLD$HPSUHVDHVWiLQVHULGDQRVHWRUHOpWULFRID]HQGRSDUWHGDLQWHUOLJDomR6XO6XGHVWH
do Sistema Interligado Nacional (SIN), onde presta o serviço de transmissão de energia
elétrica para concessionárias e permissionárias, sendo que seus principais clientes esWmRFLWDGRVQDQRWD6XDOLQKDGHWUDQVPLVVmRHVWiORFDOL]DGDQR(VWDGRGR3DUDQiH
liga Ivaiporã a Londrina.
6 Caixa e equivalentes de caixa
31 de dezembro
31 de dezembro
de 2013
de 2012
Caixa e bancos
12
1
Banco Votorantim-Vintage (a)
2.723
4.263
2.735
4.264
(a) Banco Votorantim S.A. - Vintage
2VDOGRGHIXQGRGHLQYHVWLPHQWRHPFRWDVGHIXQGRGHLQYHVWLPHQWRGHUHQGD¿[DTXH
EXVFD D UHQWDELOLGDGH DFLPD GR &',$ DSOLFDomR DSUHVHQWD OLTXLGH] LPHGLDWD H UHQGD
variável.
7 Fundos vinculados
31 de dezembro
31 de dezembro
de 2013
de 2012
Banco Citibank S.A. - Vinculada
2.858
3.074
2.858
3.074
5HIHUHVHjDSOLFDomR¿QDQFHLUDQRIXQGRGHLQYHVWLPHQWR%133DULEDVQR%DQFR&LWLEDQN6$FRUULJLGDSRU&',YLQFXODGDDR¿QDQFLDPHQWRFRPR%5'(FRPRSDUWHGD
JDUDQWLDFRQFHGLGDjLQVWLWXLomR¿QDQFHLUD 1RWD $VPRYLPHQWDo}HVQHVVDDSOLFDção requerem aprovação prévia do BRDE.
8 Contas a receber - Concessionárias e permissionárias
31 de
31 de
dezembro dezembro
de 2013 de 2012
Vencidos Vencidos a
Vencidos entre 91 e mais de
A vencer até 90 dias 360 dias 360 dias Total
Total
Chesf - Cia Hidrelétrica
do São Francisco
252
252
215
Eletropaulo Metropolitana
Eletr. de SP
136
136
194
Centrais Elétricas do
186
186
154
Norte do Brasil S.A.
Cemig Distribuição S.A.
100
100
142
Furnas Centrais
Elétricas S.A.
129
129
98
Light Serviços de
Eletricidade S.A.
66
66
96
Copel - Cia Paranaense
de Energia
69
69
98
Outros
1.444
29
50
150
1.673 1.661
(-)Provisão para créditos
de liquidação duvidosa
(150)
(150) (150)
2.153
29
50
2.461 2.508
Contas a receber de concessionárias e permissionárias são garantidas por estruturas
GH¿DQoDVHRXDFHVVRVDFRQWDVFRUUHQWHVRSHUDFLRQDOL]DGRVSHOR2SHUDGRU1DFLRQDO
do Sistema (ONS).
A provisão para créditos de liquidação duvidosa foi constituída de acordo com a análise
dos consumidores que possuem faturas vencidas há mais de 360 dias.
9 Outros ativos circulantes
31 de dezembro
31 de dezembro
de 2013
de 2012
Despesas pagas antecipadamente
34
31
Outros créditos
102
128
136
159
$WLYR¿QDQFHLURFRQFHVVmR
A Companhia possui um contrato de Concessão de Serviço Público de Transmissão de
Energia Elétrica nº 002/2005 - Aneel, datado de 4 de março de 2005, celebrado com
a União, por intermédio da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), no qual foi
outorgada à Companhia a concessão de Serviço de Transmissão de Energia Elétrica,
SHORSUD]RGHDQRV
(P  GH GH]HPEUR GH  D HPSUHVD SRVVXL 5  FRPR FRQWDV D UHFHEHU
GR SRGHU FRQFHGHQWH UHIHUHQWHV DR PRQWDQWH LQGHQL]iYHO DR ¿QDO GD FRQFHVVmR 5
HPGHGH]HPEURGH FRQIRUPHGLYXOJDGRQDQRWD(VWHVYDORUHVIRUDP
ajustados aos respectivos valores presentes no reconhecimento inicial. Como este valor
VHUiLQGHQL]iYHODSHQDVHPRPRQWDQWHHVWiUHJLVWUDGRQRDWLYRQmRFLUFXODQWH
$ &RPSDQKLD SRVVXL WDPEpP R DWLYR ¿QDQFHLUR DPRUWL]iYHO SHOD 5$3 5HFHLWD$QXDO
3HUPLWLGD TXHpDWXDOL]DGRSHODUHFHLWD¿QDQFHLUDHDPRUWL]DGRSHODUHFHLWDGH¿QLGD
pelo Operador Nacional do Sistema (ONS), dos usuários do sistema, descontada da
receita de operação e manutenção. Este montante está segregado entre ativo circulante
HDWLYRQmRFLUFXODQWH(PGHGH]HPEURGHRVDOGRGRFLUFXODQWHp5H
QmRFLUFXODQWH5 HPGHGH]HPEURGHHUDGH5QRFLUFXODQWHH
R$ 63.655 no não circulante).
$EDL[RpDSUHVHQWDGDDPRYLPHQWDomRGRDWLYR¿QDQFHLURQRVSHUtRGRVHPTXHVWmR
31 de dezembro
31 de dezembro
de 2013
de 2012
6DOGR,QLFLDOGRDWLYR¿QDQFHLUR


(+) Receita de construção
2
  5HFHLWD¿QDQFHLUD


(+) Receita O&M
4.440
3.921
  $PRUWL]DomRUHFHELPHQWRV
baixas e transferências
(22.736)
(22.937)
6DOGRGRDWLYR¿QDQFHLUR


A Medida Provisória nº 579 de 11 de setembro de 2012, que trata da renovação das
concessões do setor elétrico, não tem impactos sobre a Companhia, pois sua única
concessão vence em 2035.
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
31 de dezembro
31 de dezembro
de 2013
de 2012
Moeda nacional
Encargos de dívida
427
529
BRDE - TJLP
23.995
28.646
Moeda estrangeira
Encargos de dívida (a)
73
70
BRDE - Cesta de moedas (a)
6.055
6.376
30.550
35.621
Passivo circulante
6.224
6.057
Passivo não circulante
24.326
29.564
$PXWDomRGR¿QDQFLDPHQWRRFRUUHXGDVHJXLQWHIRUPD
31 de dezembro
31 de dezembro
de 2013
de 2012
Circulante
6DOGR¿QDOGRH[HUFtFLRDQWHULRU


Variação cambial e monetária, líquido
135
85
Encargos
2.897
3.673
Transferências do não circulante
5.857
5.478
 $PRUWL]Do}HV
 

6DOGR¿QDOGRSHUtRGR


Não Circulante
6DOGR¿QDOGRH[HUFtFLRDQWHULRU
Variação cambial e monetária, líquido
Transferências para o circulante
6DOGR¿QDOGRSHUtRGR


619
(5.860)

30.550


476
(5.478)

35.621

D $ DWXDOL]DomR GHVWH FRQWUDWR GH ¿QDQFLDPHQWR p HIHWXDGD SHOD PpGLD SRQGHUDGD
das correções cambiais incidentes sobre os recursos captados pelo BRDE em moeda
estrangeira.
(PIRLUHDOL]DGDDEHUWXUDGHFUpGLWRSHOR%5'(QRPRQWDQWHGH5FRPD
¿QDOLGDGHGDLPSODQWDomRGDOLQKDGHWUDQVPLVVmR.9FRPH[WHQVmRDSUR[LPDGDGH
120 km, segundo circuito, com origem na Subestação Ivaiporã e término na Subestação
/RQGULQDDPEDVORFDOL]DGDVQR(VWDGRGR3DUDQi2UHIHULGRUHSDVVHIRLHIHWXDGRFRQforme os seguintes subcréditos:
L 6XEFUpGLWR ³$´ 5  GHVWLQDGRV H[FOXVLYDPHQWH j LPSODQWDomR GR SURMHWR GH
construção, operação e manutenção da linha de transmissão.
LL 6XEFUpGLWR³%´5GHVWLQDGRVGDPHVPDIRUPDTXHR6XEFUpGLWR³$´
LLL 6XEFUpGLWR³&´5GHVWLQDGRVGDPHVPDIRUPDTXHR6XEFUpGLWR³$´
O contrato está sujeito aos seguintes encargos:
GRYDORUGR¿QDQFLDPHQWRpDWXDOL]DGRSHOD7-/3 7D[DGH-XURVGH/RQJR3UD]R 

-continua-

