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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS  
 
 
Aos 
Administradores e Acionistas 
Rialma Companhia Energética V S.A. 
Aporé - GO 
 
 
Opinião  
 
Examinamos as demonstrações contábeis do Rialma Companhia Energética V S.A. (‘Companhia’), 
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 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 pelo efeito do assunto descrito na seção a seguir intitulada “Base para 
opinião com ressalva”, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Rialma Companhia 
Energética V S.A. em 31 de dezembro de 2017, 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 
 
Transações com partes relacionadas 
 
Conforme mencionado na Nota Explicativa 07, a Empresa possuí registrado em 31 de dezembro de 
2017 os montantes de R$ 4.715 mil e R$ 3.477 mil de transações com partes relacionadas com a 
Empresa “Atual Comercializadora de Energia Ltda.” referentes a contas a receber e adiantamento 
para compra de energia, respectivamente. Todavia, em nossos exames não identificamos evidência 
suficientes de realização desses créditos. Como consequência, não foi possível nas circunstâncias 
concluir quanto à adequação dos saldos contábeis referente às transações mantidas com partes 
relacionadas, naquela data. 
 
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.  
 
 
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis  
 
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela 
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.  



 

 

Na elaboração das demonstrações contábeis, 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 contábeis, 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 contábeis.  
 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis  
 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, 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 contábeis.  
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:  
 
 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, 

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 contábeis 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 contábeis, 
inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes 
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.  
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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. 
 
 

Goiânia, 21 de março de 2018. 
 

 
 

 

 

  
BDO RCS Auditores Independentes SS 
CRC 2 GO 001837/F-4 

 

 
 
 

 

 

 
Alfredo Ferreira Marques Filho      Fernando Eduardo Ramos dos Santos 
Contador CRC 1 SP 154954/O-3 “S” Contador CRC 1 GO 014553/O-0       
 



Rialma Companhia Energética V S/A

Balanços patrimoniais 

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em Reais)

ATIVO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Nota 

explicativa 2017 2016

Nota 

explicativa 2017 2016

Circulante Circulante

Caixa e Equivalentes de Caixa 4 1.265.793          1.454.335          Empréstimos e financiamentos 9 2.736.794          2.509.803         

Clientes 5 877.742             8.524.426          Obrigações tributárias 10 864.373             1.207.015         

Impostos a recuperar 6 112.309             155.309             Dividendos 12.4 1.704.195          1.076.789         

Adiantamento a Fornecedores -                   307                    5.305.362         4.793.607        

Despesas antecipadas 43.162              29.624               

2.299.006        10.164.001       Não circulante

Não circulante Empréstimos e financiamentos - LP 9 26.352.941        29.109.474       

Impostos a recuperar - LP 5 -                   2.368.790          Obrigações tributárias - LP 10 2.066.787          2.642.326         

Depósitos Judiciais LP -                   17.864               Partes Relaciondas 7.1 540.207             -                   

Partes Relacionadas 7.1 4.715.864          -                    Adiant. p/ Compra de energia 7.2 1.118.923          -                   

Adiantamento p/ compra de energia-LP 7.2 21.459.441        9.802.540          30.078.858       31.751.800      

Imobilizado Liquido 8 59.984.576        61.795.518         

86.159.881      73.984.712       Patrimônio líquido 12

Capital social 12.1 41.120.239        41.120.239       

Reserva Legal 12.3 874.603             515.825            

Reserva de Lucros 11.079.825        5.967.242         

53.074.667       47.603.306      

Total do ativo 88.458.887      84.148.713       Total do passivo e do patrimônio líquido 88.458.887       84.148.713      

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis
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Rialma Companhia Energética V S/A

Demonstrações do resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em Reais)

Nota 

explicativa 2017 2016

Receita líquida de vendas 13 17.921.728          13.822.634          

(-) Custo dos serviços prestados 14 (5.746.926)           (5.425.961)

(=) Lucro bruto 12.174.802        8.396.673          

(+/-) Despesas / receitas operacionais

Gerais e administrativas 15 (1.405.256)           (1.087.294)           

Despesas tributárias (79.571)               (86.734)

Outras receitas (despesas) operacionais (38.931)               696.367

(=) Resultado antes do resultado financeiro 10.651.044        7.919.012          

Resultado Financeiro 16 (2.898.652)           (2.931.340)

(=) Resultado antes das provisões 7.752.392          4.987.672          

(-) Imposto de Renda 17 (368.456)              (289.324)              

(-) Contribuição Social 17 (208.380)              (164.498)              

(=) Lucro do exercício 7.175.556          4.533.850          

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Rialma Companhia Energética V S/A
Demonstração dos resultado abrangente

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

2017 2016

Lucro do exercicio 7.175.556        4.533.850        

Outros resultados abrangentes:

Total de resultados abrangentes do exercício, líquidos de impastos 7.175.556       4.533.850       

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Rialma Companhia Energética V S/A
Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em Reais)

Total Adiant. Fut. Aum. Total

PL Capital PL + AFAC

Saldo em 31/12/2015 41.120.239         289.133          2.736.873       44.146.245     -                       44.146.245          

Prejuízo do exercício                         -                       -            4.533.850          4.533.850                          -                 4.533.850 

Transferencia entre reservas                         -               226.692           (226.692)                      -                            -                            -   

Dividendos distribuidos                         -                       -          (1.076.789)         (1.076.789)                          -               (1.076.789)

Saldo em 31/12/2016 41.120.239         515.825          5.967.242       47.603.306     -                       47.603.306          

Lucro do exercício                         -                       -            7.175.556          7.175.556                          -                 7.175.556 

Transferencia entre reservas                         -               358.778           (358.778)                      -                            -                            -   

Dividendos distribuidos                         -                       -          (1.704.195)         (1.704.195)                          -               (1.704.195)

Saldo em 31/12/2017 41.120.239         874.603          11.079.825     53.074.667     -                       53.074.667          

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Capital social 

integralizado

Reserva de 

LucrosReserva Legal
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Rialma Companhia Energética V S/A

 Demonstração dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

 (Em Reais)

2017 2016

Lucro líquido 7.175.556          4.533.850          

Itens que não afetam o caixa operacional

Juros Provisionados - Emprestimos 2.476.562          2.810.995          

Depreciação e amortização 1.810.942          1.810.943          

11.463.060       9.155.788         

Aumento e diminuição das contas de ativo e passivo

(Aumento) / Diminuição no contas a receber 2.930.820          2.980.131          

(Aumento) / Diminuição nos adiant. fornecedores 307                    (307)                   

(Aumento) / Diminuição nos adiant. p/ compra de energia (10.537.978)       (5.505.917)         

(Aumento) / Diminuição nos outros créditos (13.538)              1.565                 

(Aumento) / Diminuição nos impostos a recuperar 2.411.790          5.113                 

(Aumento) / Diminuição nos demais ativos 17.864               -                    

 Aumento / (Diminuição) em fornecedores -                    (810.594)            

 Aumento / (Diminuição) em partes relacionadas 540.207             -                    

 Aumento / (Diminuição) em obrigações tributárias (918.181)            850.022             

Caixa líquido das atividades operacionais 5.894.351         6.675.801         

Fluxo de caixa das atividades de investimentos

Adições ao ativo imobilizado -                    -                    

Caixa líquido das atividades de investimentos -                    -                    

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos

Empréstimos e financiamentos - Captação

Empréstimos e financiamentos - Principal (2.509.803)         (2.509.805)         

Empréstimos e financiamentos - Juros (2.496.301)         (2.830.733)         

Dividendos (1.076.789)         

Caixa líquido das atividades de financiamentos (6.082.893)       (5.340.538)        

Aumento (Redução) líquido de caixa (188.542)          1.335.263         

Caixa no início do período 1.454.335          119.072             

Caixa no final do período 1.265.793          1.454.335          

Aumento (Redução) líquido de caixa (188.542)          1.335.263         

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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1. Contexto operacional 
 

A Rialma Companhia Energética V S/A (‘Companhia’) é uma sociedade 
anônima de capital fechado com sede em Aporé, Estado de Goiás. Sua 
controladora é a RC Administração e Participações S/A e, em conjunto com as 
sociedades controladas e coligadas, compartilha as estruturas e os custos 
corporativos, gerenciais e operacionais. 

 
A Companhia tem como objetivo específico a geração e venda de energia 
elétrica da Pequena Central Hidrelétrica Pontal do Prata. A capacidade 
instalada é de 14,2 MW e sua exploração autorizada por meio da Resolução nº 
2.859 de 12 de abril de 2011 e publicada em 26 de abril de 2011. 

 
2. Apresentação das demonstrações contábeis e principais práticas contábeis 
 

2.1. Apresentação das demonstrações contábeis 
 

As presentes demonstrações contábeis foram aprovadas pela Diretoria da 
Companhia em 21 de março de 2018. 

 
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão sendo 
apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações e os 
Pronunciamentos de Contabilidade emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC), e aprovados do Conselho Federal de 
Contabilidade. 

 
Na elaboração das Demonstrações Contábeis, é necessário utilizar 
estimativas para contabilizar certos ativos, passivos e outras transações. 
As Demonstrações Contábeis incluem, portanto, estimativas referentes à 
seleção das vidas úteis do ativo imobilizado. As áreas em que os 
julgamentos e estimativas significativos foram feitos para a elaboração 
das Demonstrações Contábeis e o seu efeito são apresentados na Nota 
Explicativa nº 3. Os resultados reais podem apresentar variações em 
relação às estimativas. 

 
2.2. Mudanças nas políticas contábeis e divulgações 

 
Mudanças em políticas contábeis  
 
a) Novas normas, interpretações e alterações com aplicação efetiva 

desde 1° de janeiro de 2017 
 
Não há novas normas ou interpretações com aplicação efetiva pela 
primeira vez para períodos que se iniciaram em ou após 1° de janeiro de 
2017 que tenham impacto significativo nas demonstrações contábeis da 
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Entidade. Adicionalmente, nenhuma das alterações de normas e 
interpretações vigentes desde 1° de janeiro de 2017 resultaram em 
impacto significativo nas demonstrações contábeis da Companhia.  
 
b) Novas normas, interpretações e alterações com aplicação efetiva 

após 31 de dezembro de 2017 
 
Existem três novas normas que serão efetivas em 2018 e 2019 que 
poderão afetar diversos tipos de entidades e devem resultar em 
alterações bastante significativas nas suas demonstrações contábeis. 
Estas normas são o IFRS 9 Financial instruments, o IFRS 15 Revenue from 
contracts with customers e o IFRS 16 Leases. Portanto, elas não foram 
adotadas de forma antecipada nestas demonstrações contábeis e, 
portanto, poderão impactar as demonstrações contábeis da Companhia 
no futuro. 
 

IFRS 9 Financial Instruments (Instrumentos Financeiros) 
 
A IFRS 9, publicada em julho de 2014, substitui as orientações existentes 
na IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement 
(Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração). A IFRS 9 
inclui orientação revista sobre a classificação e mensuração de 
instrumentos financeiros, um novo modelo de perda esperada de crédito 
para o cálculo da redução ao valor recuperável de ativos financeiros e 
novos requisitos sobre a contabilização de hedge. A norma mantém as 
orientações existentes sobre o reconhecimento e desreconhecimento de 
instrumentos financeiros da IAS 39. A IFRS 9 é efetiva para exercícios 
iniciados em ou após 1˚ de janeiro de 2018. A Companhia está avaliando 
os efeitos que a IFRS 9 vai ter nas demonstrações contábeis e nas suas 
divulgações. 
 
IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers (Receita de 
Contratos com Clientes) 
 
A IFRS 15 exige uma entidade a reconhecer o montante da receita 
refletindo a contraprestação que ela espera receber em troca do 
controle desses bens ou serviços. A nova norma vai substituir a maior 
parte da orientação detalhada sobre o reconhecimento de receita que 
existe atualmente nas IFRS e nos princípios de contabilidade geralmente 
aceitos nos Estados Unidos da América ("U.S. LAAP”) quando for adotada. 
A nova norma é aplicável a partir de ou após 1˚ de janeiro de 2018. A 
norma poderá ser adotada de forma retrospectiva, utilizando uma 
abordagem de efeitos cumulativos. A Companhia está avaliando os 
efeitos que a IFRS 15 vai ter nas demonstrações contábeis e nas suas 
divulgações. 
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IAS 12 – Income taxes – (alterações ao CPC 32 – Tributos sobre o lucro) 
 

O IASB (International Accounting Standards Board) emitiu em janeiro de 
2016, alterações ao IAS 12 – Income taxes (CPC 32 – Tributos sobre o 
lucro). As alterações são correlacionadas ao “reconhecimento de ativos 
fiscais diferidos para perdas não realizadas, e esclarece a forma de 
contabilização dos ativos fiscais diferidos relativos a instrumentos de 
dívida mensurados pelo valor justo. As alterações são efetivas para 
exercícios iniciados ou após 1° de janeiro de 2017. A Companhia está 
avaliando os efeitos que a IAS 12 vai ter nas demonstrações contábeis e 
nas suas divulgações. 
 

O Comitê de Pronunciamentos Contábeis ainda não emitiu 
pronunciamento contábil ou alteração nos pronunciamentos vigentes 
correspondentes a todas as novas IFRS. Portanto, a adoção antecipada 
dessas IFRS não é permitida para entidades que divulgam as suas 
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil. 

 
2.3. Principais práticas contábeis adotadas 

 
As principais práticas contábeis que foram adotadas na elaboração das 
referidas demonstrações contábeis estão descritas a seguir: 

 
 

2.3.1. Caixa e equivalentes de caixa 
 

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos 
bancários, investimentos de curto prazo de alta liquidez e com risco 
insignificante de mudança de valor e limites utilizados de conta 
garantida. O saldo utilizado de contas garantidas inclui-se em 
empréstimos no passivo circulante do balanço, e compõe o saldo de 
caixa e equivalentes de caixa para fins de demonstração dos fluxos de 
caixa. 

 
2.3.2. Instrumentos financeiros 

 
Classificação e mensuração 

 
A Companhia classifica seus ativos financeiros sob as seguintes 
categorias: mensurados ao valor justo através do resultado, empréstimos 
e recebíveis, mantidos até o vencimento e disponíveis para venda. A 
classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros 
foram adquiridos. A administração determina a classificação de seus 
ativos financeiros no reconhecimento inicial. 
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2.3.3. Contas a receber de clientes 
 

As contas a receber de clientes são avaliadas no momento inicial pelo 
valor presente e deduzidas da provisão para créditos de liquidação 
duvidosa. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é estabelecida 
quando existe uma evidência objetiva de que a Companhia não será 
capaz de receber todos os valores devidos de acordo com os prazos 
originais das contas a receber. O valor da provisão é a diferença entre o 
valor contábil e o valor recuperável. 

 
2.3.4.  Imobilizado 

 
O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação 
acumulada. Esse custo foi ajustado para refletir o custo atribuído na 
data de transição para os CPC´s, conforme nota explicativa n°8. Inclui 
ainda, quando aplicável, os juros capitalizados durante o período de 
construção, para os casos de ativos qualificáveis. 

 
A depreciação é computada pelo método linear, com base na vida útil 
estimada de cada bem, determinada pela Aneel – Agência Nacional de 
Energia Elétrica. 

 
Ganhos e perdas em alienações são determinados pela comparação dos 
valores de alienação com o valor contábil e são incluídos no resultado. 

 
  2.3.5. Provisões 

 
As provisões são reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação 
presente, legal ou não formalizada, como resultado de eventos passados 
e é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a 
obrigação e uma estimativa confiável do valor possa ser feita. 

 
2.3.6. Empréstimos e financiamentos 

 
Os empréstimos tomados são reconhecidos, inicialmente, pelo valor 
justo, no recebimento dos recursos, líquidos dos custos de transação. Em 
seguida, os empréstimos tomados são apresentados pelo custo 
amortizado, isto é, acrescidos de encargos e juros proporcionais ao 
período incorrido (‘pro rata temporis’). 

 
2.3.7. Passivo circulante e não circulante 

 
Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores 
conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos 
correspondentes encargos, variações monetárias e / ou cambiais 
incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável os 
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passivos circulantes e não circulantes são registrados em valor presente, 
transação a transação, com base em taxas de juros que refletem o 
prazo, a moeda e o risco de cada transação. A contrapartida dos ajustes 
a valor presente é contabilizada contra as contas de resultado que deram 
origem ao referido passivo. A diferença entre o valor presente de uma 
transação e o valor de face do passivo é apropriada ao resultado ao longo 
do prazo do contrato com base no método do custo amortizado e da taxa 
de juros efetiva. 

 
Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua 
realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses. 
Caso contrário, são demonstrados como não circulantes. 

2.3.8. Reconhecimento de receita 
 

A receita compreende o valor presente da venda de energia elétrica 
gerada. A receita pela venda de energia elétrica é reconhecida quando 
os riscos significativos e os benefícios são transferidos para o comprador. 
A Companhia adota como política de reconhecimento de receita, 
portanto, a data em que o produto é entregue ao comprador. 

 
2.3.9. Imposto de renda e contribuição social 

São calculados e provisionados com base nas alíquotas de presunção, 
vigentes na data de elaboração das demonstrações contábeis, de imposto 
de renda e contribuição social. 
 

3. Estimativas contábeis essenciais 
 

A Companhia realiza determinadas estimativas e premissas em relação ao 
futuro. As estimativas e julgamentos são continuamente avaliados com base 
na experiência histórica e outros fatores, incluindo as expectativas dos 
eventos futuros que se acredita serem razoáveis de acordo com as 
circunstâncias. No futuro, a experiência real pode diferir dessas estimativas 
e premissas. As estimativas e premissas que possuem um risco significativo 
de provocar um ajuste importante nos valores contábeis de ativos e passivos 
dentro do próximo exercício financeiro estão divulgadas a seguir.  

Estimativas e premissas 
 

 a) Vidas úteis dos ativos imobilizado  

Os ativos imobilizados são amortizados ou depreciados durante sua vida 
útil. A vida útil é baseada nas estimativas determinadas pela ANEEL por 
meio da Resolução Normativa 674/2015. Alterações nas estimativas 
poderão resultar em variações significativas no valor contábil e os 



 
RIALMA COMPANHIA ENERGÉTICA V S.A. 
 
Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 
(Em Reais) 

 

16 

valores são apropriados como despesa na demonstração dos resultados, 
em períodos específicos.  
 

 b) Processos legais  

De acordo com os CPCs, a Companhia reconhece uma provisão quando 
existe uma obrigação presente decorrente de um evento passado, uma 
transferência de benefícios econômicos é provável e o valor dos custos 
de transferência pode ser estimado de maneira confiável. Nos casos em 
que os critérios não são cumpridos, um passivo contingente pode ser 
divulgado nas notas explicativas das Demonstrações Contábeis. As 
obrigações decorrentes de passivos contingentes que foram divulgadas, 
ou que não são atualmente reconhecidas ou divulgadas nas 
Demonstrações Contábeis, poderiam ter um efeito material sobre o 
balanço patrimonial da Companhia. A aplicação desses princípios 
contábeis a litígios exige que a Administração da Companhia realize 
cálculos sobre diversas matérias de fato e de direito além de seu 
controle. A Companhia revisa as ações judiciais pendentes, monitorando 
a evolução dos processos e a cada data de elaboração de relatórios, 
visando avaliar a necessidade de provisões e divulgações nas 
Demonstrações Contábeis. Entre os fatores considerados na tomada de 
decisões sobre as provisões estão a natureza do litígio, reivindicação ou 
autuação, o processo judicial e o nível potencial de indenização na 
jurisdição em que o litígio, reivindicação ou autuação foi interposto, o 
andamento da ação (incluindo o andamento após a data das 
Demonstrações Contábeis, mas antes de serem emitidas), os pareceres 
ou opiniões dos consultores jurídicos, a experiência em casos 
semelhantes, e qualquer decisão da Administração da Companhia sobre a 
forma como ela vai responder ao litígio, reivindicação ou autuação. 
 

4  Caixa e equivalentes de caixa 
 

 
2017 

 
2016 

Caixa e banco 6.031  141.410 
Aplicação financeira a) 1.259.762  1.312.925 

 
1.265.793  1.454.335 

 
a) As aplicações financeiras classificadas como caixa e equivalentes de caixa são 

consideradas ativos financeiros com possibilidade de resgate imediato e estão sujeitas a 
um risco insignificante de mudança de valor. 
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5. Clientes  
    

 
2017 

 
2016 

Atual Energia  -  4.715.864 
Energisa 623.115 

 
1.032.040 

Delta 254.627  104.680 

CELG (a) - 

 
2.671.842 

 
877.742 

 
8.524.426 

 

 
(a) Refere-se ao saldo a receber CELG Distribuição S.A, por meio do contrato de 

transferência de ativos assinado em julho/15; 

 
A Companhia registra a provisão para perda estimada para créditos de 
liquidação duvidosa, após análise individualizada dos clientes. Além disso, a 
tem como política reconhecer como perda os saldos vencidos que não 
possuem garantias reais. Nos exercícios de 2017 e 2016 não houve 
necessidade de constituição de provisão. 

 
6.  Impostos a recuperar 
 

 
2017 

 
2016 

IRRF s/ Aplicação - 
 

29.105 
ICMS a Recuperar (a) 108.149  108.149 
Retenção s/ NF 493 

 
493 

IOF 3.667 
 

4.302 
IR/CS a recuperar - 

 
13.260 

PIS Reidi (b) - 
 

443.711 
COFINS Reidi (b) - 

 
1.925.079 

 
112.309 

 
2.524.099 

Circulante 112.309 
 

155.309 
Não Circulante - 

 
2.368.790 

 
(a) A Cia entrou com pedido a SEFAZ para ressarcimento dos valores; 
(b) Refere-se ao PIS e Cofins suspenso em decorrência do Benefício fiscal – REIDI (Regime 

Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura). Em 2017, devido ao 
término da obra em períodos anteriores, foram baixados os ativos e passivos 
respectivos. 

 
7.  Partes Relacionadas 

 
A Administração da Companhia identificou como partes relacionadas, 
empresas ligadas aos mesmos sócios da empresa, seus administradores e 
demais membros do pessoal-chave da Administração e seus familiares, 
conforme definições legais. 
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Conforme tabela a seguir: 
 

 

2017  

Ativo RC ADM Rialma II Atual Energia 

Contas a Receber (a) - - 4.715.864 
Compra de Energia (b)  17.982.410 - 3.477.031 

 
 

 2016  

Ativo RC ADM Rialma II Rialma III Atual Energia 

Contas a Receber (a) - - - 4.715.864 

Compra de Energia (b)  2.963.512 2.050.090 - 3.477.031 

Outros valores a receber    1.311.907  

 
a) Refere-se a venda de Energia para Atual Comercializadora de Energia;  
b) Refere-se a venda de Energia para Atual Comercializadora de Energia; 
c) Refere-se a adiantamento para a compra de energia elétrica para operação de 

suprimento da garantia física pactuada no contrato de venda de energia com os clientes. 
A Rialma Companhia Energética II S.A. participa do Mecanismo de Realocação de Energia 
(MRE), que garante a entrega da garantia física a todos os participantes realocando a 
geração de agentes excedentes para agentes deficitários. É um mecanismo de rateio de 
perdas e ganhos, porém com a seca do anos desde 2014, a geração do sistema como um 
todo não conseguiu suprir as garantias físicas estabelecidas, gerando assim uma 
penalidade a Companhia conhecida como GSF – Generation Scalling Factor. Diante de tal 
cenário e das expectativas futuras, a Administração da Companhia decidiu realizar o 
adiantamento Financeiro para Compra de Energia Elétrica de forma a suprir a GSF para 
os exercícios subsequentes. Adicionalmente a Companhia for força de liminar, vem 
adquirindo energia, limitada a 5% da GSF, para cumprimento ao déficit apresentado pela 
CCEE – Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. 

 

 

2017 

Passivo RIII RIV Centrais 

Fornecedores - - 
 Compra de Energia 330.948 787.975 
 Partes Relacionadas - - 540.207 

 

8. Imobilizado 
 

 
  2017   2016 

 
Custo Depreciação Líquido Líquido 

Reservatório Barragens e Adutoras 24.590.961 (2.827.961) 21.763.000 22.254.820 
Edif. Obras Civis e Benfeitorias 24.089.237 (3.769.046) 20.320.191 20.975.678 
Máquinas e equipamentos 20.324.720 (3.736.874) 16.587.846 17.237.737 
Terrenos 327.233 - 327.233 327.233 
Máquinas e equipamentos 186.936 (66.638) 120.299 131.887 
Veículos 15.093 (11.778) 3.315 5.471 
Depósitos Judiciais (a) 862.692 - 862.692 862.692 

 

70.396.872 (10.412.297) 59.984.576 61.795.518 

 
(a) Referem-se a depósitos judiciais pela desapropriação das áreas de Preservação da PCH 

Pontal da Prata. Em julho de 2015 foi firmado contrato entre a Companhia e a CELG 
Distribuição S.A, onde foram transferidos parte dos bens no montante de R$ 4.695.233. 
Vide Nota 4. 
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9.  Empréstimos e Financiamentos 
 

 
2017 

 
2016 

Banco do Brasil (a) 29.089.735 
 

31.619.277 

 
29.089.735 

 
31.619.277 

    
Circulante 2.736.794 

 
2.509.803 

Não Circulante 26.352.941 

 
29.109.474 

 
(a) Financiamento na modalidade de Fundo Constitucional do Centro Oeste (FCO), para 

implantação e exploração do potencial hidrelétrico da Pequena Central Hidrelétrica Pontal 
do Prata, com vencimento final em dezembro de 2021 com taxas de juros de 9,5% ao ano. 
Como garantia do financiamento, foram concedidos penhor das ações e direitos 
emergentes decorrentes da autorização recebida pela Resolução nº 152, da Aneel. 

 
10. Obrigações Tributárias 

 

 
2017 

 
2016 

IRPJ a recolher 315.132 
 

367.604 
CSLL a recolher 185.588 

 
224.217 

IRRF s/ mútuo  
 

-  
450  

 
Cofins a recolher 484.072 

 
566.155 

Pis a recolher 80.226 
 

103.954 
PIS – Reidi (a) - 

 
443.711 

Cofins – Reidi (a) - 
 

1.925.079 
Impostos Parcelados (PERT) (b) 1.804.461  - 
Juros atualização impostos 61.607  218.171 
Outros 74 

 
- 

 
2.931.160 

 
3.849.341 

Circulante 864.373 
 

1.207.015 
Não circulante 2.066.787  2.642.326 

 
(a) Refere-se ao PIS e Cofins suspenso em decorrência do Benefício fiscal – REIDI (Regime 

Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura) vide nota 6. 
(b)  Tributos parcelados: IRPJ/CSLL/COFINS, corrigidos pela SELIC em até 60 parcelas, a Cia 

aderiu ao PERT- Programa Especial de Regularização Tributária-MP nº 783/2017 

 
11. Provisão para contingências 
 

A Companhia é parte em outras ações judiciais e administrativas para as quais 
a expectativa de perda é remota. Neste contexto, a Administração, lastreada 
na avaliação de seus consultores jurídicos, não constituiu provisão para 
eventuais perdas. Baseada nestas avaliações, a Companhia considera ter 
sólido embasamento jurídico que fundamente os procedimentos adotados para 
a sua defesa. A necessidade da constituição de provisão é analisada 
periodicamente. No exercício findo em 31 de dezembro de 2017 não foram 
necessárias constituições de provisão para contingências. 
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A Companhia possui uma ação ordinária, contra a União e a Agência Nacional 
de Energia Elétrica – ANEEL, ajuizada pelas empresas coligadas do grupo: 
Rialma Companhia Energética II S.A, Rialma Companhia Energética III S.A, 
Rialma Companhia Energética IV S.A e Rialma Companhia Energética V S.A, 
objetivando a limitação do fator GSF (Generation Scalling Fator) em até 5% de 
redução de energia assegurada (garantia física). A administração, a partir da 
avaliação de seus consultores jurídicos, classificou a possibilidade de perda 
como possível, com o montante envolvido a seguir:  
 

RIALMA II RIALMA III RIALMA IV RIALMA V Total 

R$ 8.347.464,41 R$ 6.981.515,69 R$ 12.700.926,72 R$ 5.926.127,92 R$ 33.956.034,74 

 
Além disso, a ação prevê ainda a condenação das rés a indenizar as 
postulantes por danos, materiais e lucros cessantes, bem como a restituir os 
valores já pagos indevidamente em montantes a serem apurados.  
 

12. Patrimônio líquido  
 

12.1. Capital subscrito 
 

O capital social é de R$ 41.120.239,00 (R$ 41.120.239,00 em 2016) 
pertencentes a acionistas domiciliados no País. 

 
12.2. Reserva legal  

 
É constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada 
exercício social, nos termos do artigo 193 da Lei nº 6.404/76, até o 
limite de 20% do capital social: 
 

 
2017 

 
2016 

Lucro líquido do exercício 7.175.556  4.533.850 

Reserva legal 5% 358.778  226.692 

 
O saldo desta reserva em 31 de dezembro de 2017 é R$ 874.603 (em 
2016 é R$ 515.825). 

 
12.3. Dividendos propostos 

 
O estatuto social determina a distribuição de um dividendo mínimo de 
25% do lucro líquido do exercício, ajustado na forma do artigo 202 da 
Lei nº 6.404/76: 
 
Descrição 

 
2017 

 
2016 

Lucro/(Prejuízo) liquido 
 

7.175.556 
 

4.533.850 
(-) Reserva legal 

 
(358.778) 

 
(226.692) 

Lucro ajustado 
 

6.816.778 
 

4.307.158 

     
Dividendos propostos 

 
1.704.195  1.076.789 
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13.  Receita operacional líquida 

 
  2017 

 
2016 

Venda de Energia – ENERGISA 7.336.682 
 

12.184.726 
Venda de Energia – DEAL 659.106 

 
1.175.530 

Venda de Energia – ATUAL 3.140.495 
 

- 
Venda de Energia – DELTA 5.308.514 

 
- 

Venda de Energia – Outros Clientes 897.480 
 

837.869 
Venda no mercado – CCEE 417.490 

 
148.225 

Venda no mercado – PCH’s 828.828  - 
(-) Impostos s/ vendas (666.867) 

 
(523.716) 

 
17.921.728 

 
13.822.634 

 
14.  Custo dos serviços prestados 

 

 
2017 

 
2016 

Despesas com Pessoal (193.882)  (208.796) 

Energia para Revenda (a) (1.554.701)  - 

Depreciação (1.810.942)  (1.810.943) 

Custo com Energia CCE (b) (1.809.038) 
 

(2.396.472) 

Penalidades – CCEE -  (47.594) 

Gastos com TUSD/CUSD (c) (378.363) 
 

(609.619) 

Outras -  (352.537)) 

 
(5.746.926) 

 
(5.425.961) 

 

(a) Energia adquirida da Comercializadora Delta Energia. 

(b) A Companhia vem adquirindo Energia, para garantir o atendimento ao fator de ajuste 

conhecido como GSF – Generation Scalling Factor, limitado a 5%, por força de liminar. 

(c) Refere-se ao registro de “TUSD” e “CUSD” da unidade consumidora junto a CELG. 

 
15.  Despesas Gerais e Administrativas 
 

 
2017 

 
2016 

Despesas com Pessoal (a) (833.716) 
 

(665.357) 

Despesas com Serviços (a) (426.020) 
 

(315.659) 

Serviços de terceiros – PJ (145.266) 
 

(106.278) 

Outras despesas administrativas (254)  - 

 
(1.405.256) 

 
(1.087.294) 

 
(a) Refere-se ao rateio de despesas administrativas junto a Centrais Construções Pesadas 

S.A., pela utilização da plataforma administrativa, conforme contrato de 
Compartilhamento com os usuários da mesma estrutura administrativa. 
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16. Resultado financeiro líquido 

 
Receitas financeiras 2017 

 
2016 

Juros ativos - 
 

70 
Rendimento de aplicação financeira 116.625 

 
866.447 

 
116.625 

 
866.517 

    
Despesas financeiras    
Encargos sobre financiamento (2.484.201) 

 
(2.855.500) 

IOF (6.856) 
 

(3.827) 
Juros e multas (432.717) 

 
(926.254) 

Despesas Bancárias (91.503) 
 

(12.276) 

 
(3.015.277) 

 
(3.797.857) 

 
 

 
 

Resultado financeiro (2.898.652) 
 

(2.931.340) 

 
17. Imposto de Renda e Contribuição Social 

 
O imposto de renda e contribuição social são calculados e registrados com 
base no resultado tributável e considerando as alíquotas previstas pela 
legislação para o regime de tributação pelo lucro presumido: 

 

 
Alíquota 

presunção  2017 
 

2016 

Venda de energia (a) 8%/12%  (550.361) 
 

(426.023) 
Ganho de capital, receitas financeiras de aplicação  100%  (26.475) 

 
(27.799) 

  
 (576.836) 

 
(453.822) 

 

(a) 8% para Imposto de renda e 12% para contribuição social. 

 
18.  Instrumentos financeiros 

 
18.1. Identificação e valorização dos instrumentos financeiros 

 
A Companhia opera com diversos instrumentos financeiros, com 
destaque para disponibilidades, incluindo aplicações financeiras, 
duplicatas a receber de clientes, contas a pagar a fornecedores e 
empréstimos e financiamentos. 

 
Os valores registrados no ativo e no passivo circulante têm liquidez 
imediata ou vencimento, em sua maioria, em prazos inferiores a três 
meses. Considerando o prazo e as características desses instrumentos, 
que são sistematicamente renegociados, os valores contábeis se 
aproximam dos valores justos. 
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18.2. Caixa e equivalentes de caixa, aplicações financeiras, contas a 
receber, outros ativos circulantes e contas a pagar. 

 
Os valores contabilizados aproximam-se dos de realização. 

18.3. Política de gestão de riscos financeiros 
 

A Companhia possui e segue política de gerenciamento de risco, que 
orienta em relação a transações e requer a diversificação de 
transações e contrapartidas. Nos termos dessa política, a natureza e a 
posição geral dos riscos financeiros é regularmente monitorada e 
gerenciada a fim de avaliar os resultados e o impacto financeiro no 
fluxo de caixa. 
 

18.4. Risco de crédito 
 

A política de vendas da Companhia considera o nível de risco de 
crédito a que está disposta a se sujeitar no curso de seus negócios. A 
fim de minimizar eventuais problemas de inadimplência em seu contas 
a receber, a empresa constituiu contrato de garantia de recebimento 
com seus futuros clientes. 

 
18.5. Risco de liquidez 

 
É o risco de a Companhia não possuir recursos líquidos suficientes para 
honrar seus compromissos financeiros, em decorrência de 
descasamento de prazo ou de volume entre os recebimentos e 
pagamentos previstos. 

 
Para administrar a liquidez do caixa em moeda nacional e estrangeira, 
são estabelecidas premissas de desembolsos e recebimentos futuros, 
sendo monitoradas diariamente pela área de tesouraria. 

 
19. Seguros (não auditado) 

 
A Companhia busca no mercado apoio de consultores de seguros para 
estabelecer coberturas compatíveis com seu porte e suas operações. As 
coberturas, em maio de 2017, foram contratadas pelos montantes a seguir 
indicados, consoante apólices de seguros: 

 
Ramo 

 
Importância segurada 

Riscos Operacionais 
 

68.946.277 

 
 As coberturas foram contratadas por montantes considerados suficientes 
pela administração para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza 
da sua atividade, os riscos envolvidos em suas operações e a orientação de 
seus consultores de seguros. 


