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BANDEIRANTE ENERGIA S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONTRAÇÕES CONTÁBEIS REGULATÓRIAS
1. Contexto operacional
Bandeirante Energia S.A. (Companhia ou EDP-Bandeirante), Sociedade Anônima de capital
aberto, concessionária de serviço público de energia elétrica, controlada integral da EDP –
Energias do Brasil S.A. (EDP-Energias do Brasil), com sede no município de São Paulo – SP,
detém o contrato de concessão de distribuição de energia elétrica nº 202/1998 – ANEEL,
pelo prazo de 30 anos, válidos até outubro de 2028 e atua em 28 municípios no Estado de
São Paulo, tendo suas atividades regulamentadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica
– ANEEL.
2. Base de elaboração
•

•

Demonstrações contábeis societárias: Estão preparadas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, em observância às disposições contidas na Lei das
Sociedades por Ações, e incorporam as mudanças introduzidas pelas Leis nº 11.638/07
e nº 11.941/09, complementadas pelos novos pronunciamentos, interpretações e
orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, aprovados por
Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade – CFC e deliberações da Comissão de
Valores Mobiliários – CVM e estão em conformidade com a Internacional Financial
Reporting Standards - IFRS, emitidas pelo International Accouting Standards Board IASB e legislação específica emanada pela ANEEL, quando esta não for conflitante com
as práticas contábeis adotadas no Brasil e/ou com as práticas contábeis internacionais.
Demonstrações contábeis regulatórias: Foram elaboradas de acordo com o disposto
na Resolução Normativa ANEEL nº 396, de 23 de fevereiro de 2010 e Manual de
orientação dos trabalhos de auditoria das demonstrações contábeis regulatórias,
aprovados através do Despacho ANEEL nº 1.023, de 08 de abril de 2013.

2.1
Ajustes de CPCs: são decorrentes das diferenças entre as práticas contábeis
societárias e regulatórias, como segue:
2.1.1

Balanço Patrimonial
a) Despesas pagas antecipadamente; Passivos regulatórios e Ativos Financeiros
Setoriais (notas 4, 5 e 9):
Os ajustes apresentados são decorrentes da aplicação, no âmbito societário,
da OCPC 08 (Reconhecimento de Determinados Ativos e Passivos nos
Relatórios Contábil-Financeiros de Propósito Geral das Distribuidoras de
Energia Elétrica) que resultou no reconhecimento dos ativos financeiros
setoriais e para fins regulatórios são classificados como ativos e passivos
regulatórios como segue:
No âmbito societário:
Quando da adoção das IFRS no Brasil, a partir de 2010, a Companhia deixou de
reconhecer esses ativos e/ou passivos, com base no entendimento de que os
mesmos não atendiam plenamente às definições de ativo e passivo contidas na
Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil 4

Financeiro do CPC e do IFRS. Tal entendimento decorria de que: (i) sua
realização ou exigibilidade dependeriam de evento futuro não totalmente
controlável pela entidade (a entrega futura de energia elétrica); e (ii) não era
praticável saber, no momento do surgimento desses direitos ou obrigações, se
e quais os efetivos compradores dessa energia no futuro que pagariam essas
diferenças ou as teriam devolvidas em suas contas de energia elétrica.
Adicionalmente, não havia consenso se a legislação em vigor garantia, de
forma objetiva, o direito ao completo recebimento ou pagamento destes
valores nos casos em que o mecanismo de tarifa não fosse suficiente para
realizar o direito ou a obrigação ou, ainda, nos casos em que a concessão
cessasse por qualquer motivo.
Para reduzir incertezas relevantes quanto ao reconhecimento e a realização ou
liquidação destes ativos e/ou passivos e, consequentemente, qualificá-los
como passíveis de reconhecimento nas Demonstrações Financeiras, a ANEEL
decidiu, em 25 de novembro de 2014, aditar os contratos de concessão das
companhias de distribuição de energia elétrica brasileiras.
Com o aditamento aos contratos de concessão, o CPC emitiu, em 28 de
novembro de 2014, o OCPC 08 (Reconhecimento de Determinados Ativos e
Passivos nos Relatórios Contábil-Financeiros de Propósito Geral das
Distribuidoras de Energia Elétrica) considerando não mais haver impedimento
para o reconhecimento dos ativos e passivos decorrentes da metodologia de
definição da tarifa de distribuição de energia elétrica. A orientação tem por
objetivo tratar dos requisitos básicos de reconhecimento, mensuração e
evidenciação destes ativos e passivos.
O OCPC 08 determinou que, como tratam-se de ativos e passivos recuperados
por meio da tarifa cobrada do consumidor, os mesmos devem ser tratados
como ativos ou passivos financeiros, conforme o caso, em contrapartida a
receita operacional, no resultado do exercício.
No âmbito regulatório:
Os efeitos da aplicação de Ativos e Passivos Regulatórios descritos nas notas 4,
9 são reconhecidos em conformidade ao Manual de Contabilidade do Setor
Elétrico vigente até 31 de dezembro de 2014.
b) Outros ativos e passivos circulantes - Serviços em curso - P&D e PEE (nota 6):
No âmbito societário, as obrigações de P&D e PEE são apresentados líquidos
dos respectivos serviços em curso referente a esses programas, em
atendimento a compensação de ativos e passivos requeridos pelo CPC 26,
enquanto que, no âmbito regulatório, os gastos efetuados somente são
transferidos dos serviços em curso em contrapartida às obrigações de P&D e
PEE quando do encerramento dos projetos, conforme Resolução Normativa
ANEEL nºs 504/12 e 556/13, respectivamente.
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c) Ativo Financeiro indenizável, imobilizado e intangível (notas 7 e 8):
Os ajustes apresentados são decorrentes da aplicação, no âmbito societário,
da ICPC 01 (R1) Contratos de Concessão (IFRIC 12), que resultou na bifurcação
em Intangível e Ativo financeiro indenizável do montante registrado em
imobilizado e para fins regulatórios são classificados como Ativo Imobilizado,
como segue:
No âmbito societário:
•

•

•

Ativo financeiro indenizável: O valor de R$345.948, refere-se ao
crédito a receber do Poder Concedente devido ao direito incondicional
de receber caixa ao final da concessão, conforme previsto em contrato,
a título de indenização pelos serviços de construção efetuados e não
recebidos por meio da prestação de serviços relacionados à concessão.
Estes ativos financeiros estão registrados de forma a refletir a melhor
estimativa do Valor Novo de Reposição - VNR, conforme critérios
estabelecidos em regulamento do Poder Concedente e com base em
uma metodologia ajustada e atualizada pelo IGP-M sobre o valor dos
ativos em serviço pertencentes à concessão e que serão reversíveis ao
final da concessão.
Intangível: O valor de R$921.683, refere-se ao direito da
concessionária de receber caixa dos usuários pelos serviços de
construção do sistema de distribuição de energia elétrica e pelo uso de
infraestrutura, oriundos da bifurcação requerida pela ICPC 01 (R1).
Estão registrados ao seu valor de custo acrescido de encargos
financeiros, quando aplicável. A amortização é registrada pelo prazo
remanescente da concessão.
Imobilizado: O valor de R$65, refere-se aos ativos tangíveis não
vinculados à infraestrutura da concessão. Estão contabilizados pelo
custo de aquisição, deduzidos da depreciação acumulada, calculada
pelo método linear de acordo com a vida útil dos ativos.

No âmbito regulatório:
•

•

Imobilizado: Os efeitos da aplicação da ICPC 01 não são reconhecidos
pela ANEEL e, consequentemente, não integram à Contabilidade
Regulatória. Dessa forma, os bens vinculados à concessão são
classificados como Imobilizado, e registrados com base no Valor Novo
de Reposição - VNR, aprovado no laudo de avaliação da Base de
Remuneração Regulatória (BRR), deduzidos da respectiva depreciação
acumulada calculada pelo método linear utilizando-se as taxas anuais
estabelecidas pela ANEEL, tomando-se por base os saldos contábeis
registrados nas respectivas Unidades de Cadastro – UC, conforme
determina a Resolução Normativa nº 367 de 2 de junho de 2009.
Intangível: compreendem os ativos adquiridos de terceiros e os
gerados
internamente
pela
Companhia,
substancialmente
representados por gastos na implementação de softwares e faixas de
servidões permanentes registrados, mensurados com base no Valor
Novo de Reposição - VNR, aprovado no laudo de avaliação da Base de
remuneração regulatória (BRR), deduzidos da respectiva amortização
acumulada, quando aplicável.
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d) Impostos e contribuições sociais diferidos (nota 10):
•

•

Imposto de renda e contribuição social diferidos, calculados à alíquota
de 34%, incidentes sobre os valores decorrentes da aplicação da ICPC
01 (R1), dos Ativos e passivos regulatórios e Ativos financeiros setoriais
decorrentes da aplicação da OCPC 08;
PIS/COFINS diferidos, calculados à alíquota de 9,25%, incidentes sobre
Ativos financeiros setoriais decorrentes da aplicação da OCPC 08.

e) Patrimônio líquido (notas 11 e 12):
•

•

2.1.2

Reserva de avaliação patrimonial (nota 11): no âmbito regulatório, de
acordo com a Resolução Normativa nº 396, de 23 de fevereiro de
2010, o valor da reavaliação regulatória compulsória, decorrente da
diferença entre o valor contábil em 31 de dezembro de 2010 e o Valor
Novo de Reposição – VNR, do ativo imobilizado, líquido dos efeitos dos
impostos, foi registrado em contrapartida à referida reserva.
Lucros acumulados (nota 12): resultante dos efeitos da aplicação da
ICPC 01(R1), da OCPC 08 e dos Ativos e passivos regulatórios.

Demonstração do resultado
a) Receita operacional bruta (nota 13):
•

•

Fornecimento de energia elétrica e Receita pela disponibilidade da
rede elétrica: os ajustes apresentados referem-se a Ativos e passivos
regulatórios e reconhecimento inicial dos Ativos financeiros setoriais
da OCPC 08.
Receita de construção: no âmbito societário, está diretamente
associado às adições ao ativo intangível em formação (Direito de
Concessão - Infraestrutura), não sendo incorporada margem nesta
atividade de construção assim classificada conforme a aplicação da
ICPC 01 (R1) - Contratos de Concessão. A formação da receita de
construção resulta da alocação das horas trabalhadas pelas equipes
técnicas, dos materiais utilizados, da medição da prestação de serviços
terceirizados e outros custos diretamente alocados. O registro contábil
dessa receita é efetuado em contrapartida à Custo com construção da
infraestrutura em igual montante, apresentados na rubrica de Custos
gerenciáveis - Parcela "B".

b) Deduções da receita operacional – Tributos, Encargos Parcela “A” e Custos
não gerenciáveis – Parcela “A” notas (14 e 15):
•
•

PIS/COFINS diferidos sobre os valores de Ativos financeiros setoriais
decorrentes da aplicação da OCPC 08.
Referem-se aos valores de CVA – Conta de compensação de variação
de custos da parcela “A”.
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c) Custos gerenciáveis - Parcela "B" (nota 16):
Os ajustes apresentados referem-se aos efeitos da aplicação no âmbito
societário da ICPC 01 (R1) e Custo com construção da infraestrutura. Inclui
também valores referentes a Ganhos e perdas na desativação e alienação de
bens, sendo este, no âmbito regulatório, registrado na rubrica de Resultado
não operacional e no âmbito societário classificado na rubrica de despesas
operacionais.
d) Depreciação e amortização:
No âmbito societário, resultam da aplicação da ICPC 01 (R1).
No âmbito regulatório, resultam da depreciação e amortização do imobilizado
atualizados pelo Valor Novo de Reposição – VNR.
e) Resultado financeiro (nota 17):
•
•

•

f)

Inclui efeitos da atualização monetária dos Ativos e passivos regulatórios;
Juros sobre capital próprio o qual no âmbito regulatório é registrado a
débito na Despesa financeira em contrapartida à rubrica de Reversão de
juros sobre o capital próprio enquanto que no âmbito societário é
apresentado como distribuição do resultado do exercício, com tratamento
análogo a distribuição de dividendos, conforme ICPC 08 (R1) Contabilização da Proposta de Pagamento de Dividendos;
Outros: inclui substancialmente atualizações monetárias ativas e passivas
e outros resultados financeiros decorrentes de operações de swap,
apresentados líquidos no âmbito societário.

Resultado não operacional (nota 18):
Referem-se a ganhos e perdas na desativação e alienação de bens, os quais no
âmbito regulatório são classificados nessa rubrica e no âmbito societário, de
acordo com o CPC 26, os valores a esse título são demonstrados na rubrica de
Outras despesas/receitas operacionais, integrando os Custos gerenciáveis Parcela "B", uma vez que se considera no âmbito societário que todos os
resultados existentes referem-se à atividade operacional desenvolvida pela
Companhia.

3. Evento significativo no exercício:
Os mecanismos disponíveis ao longo do ano de 2013, em especial a distribuição das
“Quotas de energia velha” e os leilões de compra de energia elétrica proveniente de
empreendimentos de geração existentes, foram insuficientes para atender as necessidades
das distribuidoras, fazendo com que essas concessionárias ficassem expostas,
involuntariamente, ao Preço de Liquidação das Diferenças - PLD do mercado de curto prazo.
Diante desse fato, de modo a evitar um risco de exposição financeira, em 7 de março de
2014, foram emitidos o Decreto nº 8.203 e o Despacho ANEEL nº 515, autorizando o
repasse de recursos da CDE às distribuidoras para o dia 11 de março de 2014, com o intuito
de cobrir o sobrecusto com a compra de energia no mercado de curto prazo de
competência janeiro de 2014, decorrente da frustação do leilão A-1, ocorrido em dezembro
de 2013.
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O sobrecusto foi calculado pela diferença entre o preço de liquidação de diferenças médio e
a cobertura tarifária do montante de reposição. A ANEEL homologou os valores de repasse
de recursos da CDE por meio do Despacho nº 515/2014. A Companhia não teve valor a
receber.
No dia 13 de março de 2014, o Governo Federal, por meio do Ministério da Fazenda e do
Ministério de Minas e Energia, convocou a imprensa para anunciar um pacote de medidas
para subsidiar o sobrecusto de energia das distribuidoras, além de diminuir a exposição
destas empresas ao mercado de curto prazo, por meio da realização de um leilão de
energia com início de suprimento ocorrido a partir de maio de 2014.
O Decreto nº 8.221 de 1º de abril de 2014, incumbiu a Câmara de Comercialização de
Energia Elétrica – CCEE de criar e manter a Conta no Ambiente de Contratação Regulada CONTA-ACR, destinada a cobrir de fevereiro a dezembro de 2014 os custos que excedam a
cobertura tarifária relativa: (i) à exposição contratual involuntária; e (ii) ao despacho
termoelétrico relativo aos Contratos de Comercialização de Energia Elétrica no Ambiente
Regulado na modalidade por disponibilidade - CCEAR-D.
Em contrapartida, a CCEE terá um direito de receber da CDE, a partir de 2015, os valores
dos encargos arrecadados pelas distribuidoras, para pagamento dos referidos empréstimos.
Os valores dos encargos arrecadados pela Companhia para pagamento da CDE se dará de
forma proporcional ao mercado cativo no prazo de 53 meses a partir do mês de reajuste
tarifário ordinário de 2015 conforme Resolução Homologatória nº 1.863 de 31 de março de
2015.
No exercício a ANEEL homologou os seguintes valores à Companhia referente a recursos da
conta ACR:

Outro mecanismo para cobrir os déficits tarifários das distribuidoras foi a destinação dos
excedentes de recursos financeiros da Conta de Energia de Reserva - CONER conforme
Resolução Normativa ANEEL nº 613 de 20 de maio de 2014. Os recursos destinados foram
abatidos na liquidação do Mercado de Curto Prazo - MCP, sendo recebido pela Companhia
no exercício de 2014 o montante de R$56.201.
Estes reembolsos de custos através da Conta-ACR e CONER possibilitaram a redução do
Ativo Regulatório de CVA e Sobrecontração.
3.1 Assinatura do Quinto Termo Aditivo ao Contrato de Concessão
Em 10 de dezembro de 2014, a Companhia assinou o Quinto Termo Aditivo ao Contrato de
Concessão, onde foi estabelecido que: “Além dos valores indenizados referentes aos ativos
9

ainda não amortizados dos bens reversíveis, também serão considerados, para fins de
indenização, os saldos remanescentes (ativos ou passivos) de eventual insuficiência de
recolhimento ou ressarcimento pela tarifa em decorrência da extinção, por qualquer
motivo, da concessão, relativos a valores financeiros a serem apurados com base nos
regulamentos preestabelecidos pelo Regulador, incluídos aqueles constituídos após a
última alteração tarifária.”
Desta forma, a Companhia passou a registrar os Ativos financeiros setoriais (Nota 2.1.1 a).

4. Despesas Pagas Antecipadamente

5. Ativos Financeiros Setoriais

6. Outros ativos e passivos circulantes - Serviços em curso - P&D e PEE
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7. Imobilizado

8. Intangível
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9. Passivos Regulatórios

10. Impostos e Contribuições Sociais Diferidos

11. Reserva de Avaliação Patrimonial

12. Lucros (Prejuízos) Acumulados
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13. Receita Operacional Bruta

14. Deduções da Receita Operacional

15. Custos Não Gerenciáveis – Parcela “A”
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16. Custos Gerenciáveis – Parcela “B”

17. Resultado Financeiro
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18. Resultado Não Operacional
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