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 Conclusão do processo de aquisição das distribuido-
ras do Grupo Rede que estavam, desde setembro de 
2012, sob intervenção da Aneel (Agência Nacional de 
Energia Elétrica). A transferência do controle acioná-
rio coloca a Energisa como o sexto maior grupo de 
distribuição de energia elétrica do Brasil em número 
de clientes. Após a aquisição, a Companhia passou  
a atender a aproximadamente 6,2 milhões de consu-
midores, ou uma população de 15 milhões de pesso-
as, em 788 municípios de nove estados, em todas as 
regiões do País.

 Venda dos ativos de geração de energia elétrica em ope-
ração e em construção detidos pela empresa para a São 
João Energética S.A., FIP Investimentos Sustentáveis  
e Brookfield Energia Renovável S.A., empresas indireta-
mente controladas pela Brookfield Renewable Energy 
Partners. A negociação envolveu 488 MW de capaci-
dade instalada em unidades como Pequenas Centrais 
Hidrelétricas (PCHs), parques eólicos e termelétricas  
à biomassa de cana de açúcar. 

 A Energisa foi eleita a melhor empresa em Governan-
ça Corporativa no setor de energia elétrica pela Revista 
IstoÉ Dinheiro. Para se chegar ao resultado, foram ava-
liados o balanço econômico das empresas, código de 
conduta, processos internos, comprometimento com 
valores éticos e morais e evolução do capital próprio. 

 A Energisa Mato Grosso do Sul e a Vale Paranapanema 
conquistaram dois prêmios no Índice ANEEL de Satis-
fação do Consumidor (IASC). A primeira foi escolhida 
pelos consumidores como a melhor empresa da região 
Centro-Oeste, com mais de 400 mil unidades consumi-
doras, enquanto a segunda foi eleita a melhor da região  
Sul/Sudeste, com até 400 mil unidades consumidoras. 

 A energia elétrica total comercializada pelo Grupo 
Energisa foi de 27.249 GWh, um aumento de 135% 
em relação a 2013.

 Lucro líquido consolidado de R$ 304,7 milhões contra 
R$ 202,7 milhões em 2013, um aumento de 50,3%.  
Adicionalmente, a Companhia reportou uma geração 
operacional consolidada ajustada de caixa (EBITDA 
consolidado ajustado) de R$ 1.673,1 milhões, um au-
mento de 180,6% em comparação ao ano anterior. 

 Os investimentos  somaram  R$  1.273,6 milhões, contra 
 os R$ 817,0 milhões realizados em 2013. 

DEStAquES DE 2014
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MISSãO, VISãO E VAlORES

MISSãO

O Grupo Energisa existe para transformar energia em con-
forto, em desenvolvimento e em novas possibilidades com 
sustentabilidade, oferecendo soluções energéticas inovado-
ras aos clientes, agregando valor aos acionistas e oportuni-
dade aos seus colaboradores.

VISãO

A Energisa será até 2020 uma das melhores e mais respei-
tadas empresas de energia elétrica no Brasil, atuando em 
distribuição, geração, comercialização e serviços, reconheci-
da pela qualidade do serviço aos seus clientes, eficiência nas 
operações e rentabilidade aos acionistas.
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Marcelo Silveira da Rocha, padrinho do Valor Compromisso

COMPROMISSO hoje e com o futuro
Agimos como cidadãos responsáveis, trabalhando para gerar riqueza e priorizando o respeito a 
colaboradores, investidores, fornecedores e clientes. Antes de tudo, fazemos parte de uma comu-
nidade e temos um compromisso com as gerações futuras. É imprescindível ter atitudes éticas e 
prezar a verdade, acima de tudo. 

André Luis Cabral Theobald, padrinho do Valor Clientes

CLIENTES – Simplificar a vida dos nossos clientes
Servimos a todos com respeito e dedicação sempre, construindo relacionamentos atenciosos e 
duradouros. Colocamo-nos no lugar de nossos clientes para entregar soluções ágeis e definiti-
vas, que simplifiquem a vida e gerem valor para quem as utiliza.

Daniele Salomão, madrinha do Valor de Pessoas

PESSOAS – Nossa energia está nas pessoas
Fazemos parte de um time vencedor em que podemos realizar, aprender e conquistar juntos.  
As oportunidades aqui dependem principalmente do mérito e do engajamento de cada um. Valo-
rizamos a transparência, o trabalho cooperativo e o diálogo aberto e participativo. Se você pensa 
assim, é um dos nossos, queremos muito que você seja feliz aqui.

VALORES

Gioreli de Sousa Filho, padrinho do Valor Resultados

RESULTADOS – Superação para atingir resultados
Queremos resultados extraordinários que gerem valor para nossos clientes e acionistas. Buscamos 
superar metas para que a Energisa esteja entre as melhores do setor em critérios de eficiência e 
serviço aos clientes.

Marcelo Vinhaes, padrinho do Valor Segurança

SEGURANÇA em primeiro lugar
Nosso maior valor é a vida. Nos processos e atitudes, colocamos em primeiro lugar a saúde e a segurança 
das pessoas. Agimos com disciplina, investimento em prevenção e demandamos de todos consciência 
permanente para reduzir riscos. 

Roberto Carlos Currais, padrinho do Valor Inovação

INOVAÇãO para fazer a diferença
Estimulamos a criatividade que gera valor, seja para produzir algo completamente novo ou para trazer 
uma possibilidade de melhoria. Observar, questionar e experimentar com responsabilidade são parte da 
atitude proativa que nos diferencia.
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MEnSAGEM DO PRESIDEntE

Assim como o ano anterior, 2014 foi marcado com relevan-
tes dificuldades para o Brasil. A inflação resistente, o au-
mento do déficit público, as incertezas perante as eleições 
majoritárias, a queda dos índices de confiança empresarial e 
a consequente desaceleração econômica, levaram a um ce-
nário de deterioração da economia. Quanto ao setor elétri-
co, intensificaram-se os efeitos negativos advindos da des-
contratação involuntária das distribuidoras e da prolongada 
estiagem que afetou o suprimento de energia. O Operador 
Nacional do Sistema (ONS) determinou o despacho pleno 
durante todos os meses do ano das unidades de geração 
termelétricas, o que resultou em uma escalada dos custos 
de energia elétrica. Para fazer frente aos descasamentos en-
tre os custos de energia comprada e as receitas tarifárias, 
as distribuidoras receberam recursos advindos da Conta 
de Desenvolvimento Energético (CDE) e do financiamento 
concedido a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica 
(CCEE), que asseguraram o equilíbrio financeiro mínimo. 

De acordo com dados da Empresa de Pesquisa Energéti-
ca - EPE, em 2014, o consumo de energia elétrica no Brasil 
teve um aumento de 2,2% em comparação ao ano anterior.  
Esse resultado ficou abaixo das previsões, principalmente 
no setor industrial, que teve uma retração de 3,6% sendo 

este o pior resultado desde 2009, período mais crítico da cri-
se econômica global. Ao contrário da indústria, o segmento 
de comércio e serviços obteve o maior aumento no consu-
mo de energia, média de 7,3% sobre 2013, consolidando o 
cenário dos anos anteriores. O consumo residencial do país 
cresceu 5,7% em relação ao ano anterior.

A despeito do cenário desfavorável, o ano de 2014 foi 
um marco para a história do centenário Grupo Energisa.  
O principal feito foi a conclusão do processo de aquisição 
das distribuidoras do Grupo Rede, com a transferência de 
seu controle acionário para a Energisa em 11 de abril. Desde 
setembro de 2012, as distribuidoras do Grupo Rede estavam 
sob intervenção da Aneel (Agência Nacional de Energia Elé-
trica). A finalização do trâmite alçou a Energisa ao posto de 
sexto maior grupo de distribuição de energia elétrica do país 
em número de clientes, atendendo a aproximadamente 6,2 
milhões de consumidores, o que representa uma população 
de mais de 16 milhões de pessoas, distribuídas por todas as 
regiões brasileiras.

Durante o processo, a Aneel estabeleceu um Plano de Re-
cuperação e Correção de Falhas e Transgressões para as dis-
tribuidoras do Grupo Rede. Estamos não apenas cumprindo 
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integralmente esse plano, mas indo além do previsto, tendo 
realizado relevantes aportes de recursos e com acompa-
nhamentos periódicos de todos os resultados pela Agencia.  
Os resultados iniciais apontam para melhorias dos princi-
pais indicadores técnicos e financeiros das concessionárias 
adquiridas submetidas ao Plano.

Em termos de recursos humanos, com a aquisição do Gru-
po Rede, houve o cuidado de estruturar a integração dos 
colaboradores do Grupo Rede à cultura do Grupo Energisa, 
por meio de ações de divulgação dos valores fundamentais 
da organização, da retomada dos programas de desenvol-
vimento de competências e da implantação do sistema de 
gestão, entre diversas medidas. Cabe destacar que recente-
mente todas as empresas adquiridas passaram a adotar a 
marca Energisa, reafirmando o compromisso de transfor-
mações duradouras sob uma marca única e forte.

A consolidação do processo de aquisição resultou em uma 
revisão do posicionamento  estratégico para a Energisa, con-
centrando suas atividades na distribuição de energia elétri-
ca. Dessa forma, vendemos os ativos de geração de energia 
elétrica em operação e em construção para empresas indire-
tamente controladas pela Brookfield Renewable Energy Par-
tners. Com a alienação será reforçado a estrutura de capital 
do Grupo Energisa em aproximadamente R$ 2,8 bilhões no 
primeiro semestre de 2015, com a conclusão dessa venda.

Em relação aos resultados da Companhia e refletindo as 
empresas adquiridas a partir de 11 de abril de 2014, a ener-
gia elétrica total comercializada pelo Grupo Energisa foi de 
27.249 GWh, o que representa um aumento de 135,0% se 
comparado ao ano anterior, fruto da mencionada aquisi-
ção. Na parte financeira, o lucro líquido consolidado saltou 
para R$ 304,7 milhões, contra R$ 202,7 milhões em 2013, 
aumento de 50,3%. A geração operacional consolidada 
ajustada de caixa (EBITDA consolidado ajustado) totalizou  
R$ 1.673,1 milhões, valor 180,6% superior aos R$ 596,2  
milhões registrados no ano anterior. Já os investimentos so-
maram R$ 1.273,6 milhões, contra os R$ 817 milhões apor-
tados em 2013.

O ano de 2015, em que o Grupo Energisa comemora seu 
110º aniversário, se prenuncia com grandes incertezas no 
ambiente macroeconômico e energético, agravadas por 
uma atípica hidrologia desfavorável Estamos confiantes que 
mesmo diante deste cenário as ações da Agência Nacional 
de Energia Elétrica para mitigar os riscos para o segmento 

de distribuição deverá garantir o equilíbrio econômico fi-
nanceiro das concessionárias. Estamos cientes dos desafios, 
mas a Companhia agiu preventivamente e está preparada 
para colher resultados e trabalhar ainda mais com foco na 
eficiência, ganhos de sinergia e prudência financeira, de for-
ma que sua trajetória continue seguindo com sucesso.  

Quero agradecer a todos que fizeram parte da história da 
Energisa ao longo destes 110 anos – colaboradores, parcei-
ros, acionistas, clientes e fornecedores – e convido-os a con-
tinuar trilhando esse caminho conosco.

Ivan Müller Botelho
Presidente do Conselho de Administração

“O AnO DE 2014 FOI uM MARCO 

PARA A hIStóRIA DO CEntEnáRIO 

GRuPO EnERGISA. O PRInCIPAl FEItO 

FOI A COnCluSãO DO PROCESSO DE 

AquISIçãO DAS DIStRIBuIDORAS DO 

GRuPO REDE, COM A tRAnSFERên-

CIA DE SEu COntROlE ACIOnáRIO 

PARA A EnERGISA EM 11 DE ABRIl“
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SOBRE O RElAtóRIO

O Relatório Anual do Grupo Energisa referente ao ano de 2014 teve suas informações coletadas entre 1º de janeiro e 31 de 
dezembro de 2014. O objetivo da publicação é apresentar os desempenhos econômico-financeiro, operacional e socioam-
biental para seus stakeholders, de forma equilibrada e transparente. O escopo do conteúdo foi definido a partir da relevân-
cia das informações para seus públicos de interesse, de acordo com o contexto econômico e setorial e dos fatos relevantes 
ocorridos em 2014.
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A Energisa

1
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PERFIl DO GRuPO

Originado sob o nome Companhia Força e Luz Cataguazes-
Leopoldina, em 2015 o Grupo Energisa completa 110 anos, 
tornando-se capítulo definitivo na história do setor elétrico 
brasileiro. Com uma trajetória marcada por pioneirismo e 
inovação, hoje a Companhia figura entre as principais distri-
buidoras privadas de energia elétrica do Brasil. 

Fiel à sua missão de transformar energia em conforto, a 
Energisa oferece ao mercado soluções integradas e plane-
jadas por meio da geração, distribuição e comercialização 
de energia. 

Mostra de sua constante preocupação em estar na vanguar-
da do setor foi o registro da Companhia na Bolsa de Valores 
do Rio de Janeiro em 1907, sendo a terceira sociedade anô-
nima a obter o registro. 

Em 2014, o Grupo Energisa, em busca da expansão de seus 
negócios, incrementou seu portfólio por meio da aquisi-
ção das distribuidoras do Grupo Rede, tornando-se o sexto 
maior grupo de distribuição de energia elétrica do Brasil em 
número de clientes. Ao final do ano, a Companhia contava 
com 13 distribuidoras, 2 comercializadoras de energia e 5 
prestadoras de serviço. 

DISTRIBUIDORAS CONTROLADAS 

 Bragantina, no Estado de São Paulo (EEB)
 Caiuá, no Estado de São Paulo
 Companhia Força e Luz do Oeste, no Estado do Paraná (CFLO)
 Energisa Borborema, no Estado do Paraíba (EBO)
 Energisa Mato Grosso, no Estado do Mato Grosso (EMT)
 Energisa Mato Grosso do Sul, no Estado do Mato Grosso  

do Sul (EMS)
 Energisa Minas Gerais, no Estado de Minas Gerais (EMG)
 Energisa Nova Friburgo, no Estado do Rio de Janeiro (ENF)
 Energisa Paraíba, no Estado do Paraíba (EPB)
 Energisa Sergipe, no Estado do Sergipe (ESE)
 Energisa Tocantins, no Estado do Tocantins (ETO)
 Nacional, no Estado de São Paulo (CNEE)
 Vale Paranapanema, no Estado de São Paulo (EDEVP)

COMERCIALIzADORA, GERADORAS E PRES-
TADORAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA CON-
TROLADAS 

 Companhia Técnica de Comercialização de Energia S/A
 Energisa Bioeletricidade S/A (vendida)
 Energisa Comercializadora de Energia Ltda.
 Energisa Geração Centrais Eólicas RN S/A (vendida)
 Energisa Geração Rio Grande S/A (vendida)
 Energisa Geração Usina Maurício S/A 
 Energisa Planejamento e Corretagem de Seguros Ltda.
 Energisa Serviços Aéreos de Aeroinspeção S/A
 Energisa Soluções S/A
 Energisa Soluções – Construções e Serviços em Linhas 

e Redes S/A 
 Parque Eólico Sobradinho Ltda. (em fase pré-operacional)
 Pequena Central Hidrelétrica zé Tunin S/A (vendida)
 Rede Eletricidade e Serviços S/A
 SPE Cristina Energia S/A (vendida)
 Tangará Energia S/A (vendida)

AP

AM

AL

PE

SE

RN
PA

PB
CE

GO MG

SP

PR

SC

RS

ES

RJ

BA

MA

PI

RR

MS

TOAC RO

MT

ÁREAS DE ATUAÇÃO 
DO GRUPO ENERGISA

13 concessões de distribuição
de energia em todas as regiões do Brasil

788 
municípios atendidos

6,2 milhões 
de clientes

16,0 milhões 
de pessoas atendidas (8,2% do Brasil)

1.630 mil km2 
Total de área coberta

5 empresas de serviço

21 projetos de geração (638 MW):*

    433 MW em operação

    55 MW em construção

    150 MW em desenvolvimento

*Em processo de alienação, exceto os projetos eólicos na Bahia.

Energisa Mato Grosso

Energisa Mato Grosso do Sul

Caiuá

Vale Paranapanema

Força e Luz do Oeste

Distribuidoras

Bragantina

Nacional

Energisa Nova Friburgo

Energisa 
Minas Gerais

Energisa 
Sergipe

Energisa
Borborema

Energisa
Paraíba

Energisa Tocantins
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O Grupo contava, em dezembro de 2014, com 10.106 colaboradores próprios e 5.474 terceirizados em seu quadro funcional, 
e prestava serviços a 6,2 milhões de consumidores e a uma população de 15 milhões de habitantes em 788 municípios, o 
que representa atendimento a aproximadamente 8,2% da população brasileira. Atualmente, as ações da Energisa são ne-
gociadas na Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuro de São Paulo (BM&FBovespa) sob os códigos ENGI3 (ações ordinárias), 
ENGI4 (ações preferenciais) e ENGI11 (Units, certificados contendo uma ação ordinária e quatro ações preferenciais). 

ESTRUTURA SOCIETáRIA E PARTICIPAÇõES

Em 2014, a composição da estrutura societária do Grupo Energisa foi alterada por conta da aquisição das distribuidoras do 
Grupo Rede. Adicionalmente, a Gavea Investments Fund IV adquiriu a participação do Fundo de Investimentos em Partici-
pações da Serra.  A Energisa tem como controladora a empresa Gipar S/A como mostra a figura abaixo:
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26 de fevereiro de 1905
José Monteiro Ribeiro Junqueira, João Duarte Ferreira e Norberto Custódio Ferreira fundam a Companhia Força e Luz Cata-
guazes-Leopoldina, com sede na cidade de Cataguases, Minas Gerais.

1907
A Cataguazes-Leopoldina é a terceira sociedade anônima a obter registro na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro.

1908
 A empresa inaugura sua primeira hidrelétrica, a Usina Maurício, com 800 kW de potência, uma das geradoras pioneiras do país.

1910
Aquisição dos Serviços Elétricos de Muriaé, MG.

1911
Pagamento dos primeiros dividendos.

1912
Ampliação da Usina Maurício para 1,2 MW.

1918
Aquisição da Companhia Pombense de Eletricidade, em Rio Pomba (MG) e da Usina Coronel Domiciano, em Muriaé (MG).

1925
A Cataguazes-Leopoldina se torna uma das primeiras empresas no mundo a dar participação aos empregados nos lucros.

1928
Construção da Usina Ituerê, de 4 MW, no município de Rio Pomba, MG.

hIStóRIA DO GRuPO

Abaixo estão listados os fatos marcantes do Grupo em seus 
110 anos de história, reforçando o caráter vanguardista da 
Companhia em seu segmento de atuação.

1905-1928
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1949
Aquisição da Empresa Força e Luz Além Paraíba, no município de Além Paraíba, MG.

1956
Entra em operação a primeira turbina da Nova Usina Maurício, de 5 MW.

1958
Entra em operação a segunda turbina da Nova Usina Maurício, também de 5 MW.

1970
Entra em operação a terceira turbina da Nova Usina Maurício, de 11,2 MW. Aquisição de um Grupo Diesel para geração 
térmica, de 5,5 MW, em Cataguases. Mudança de frequência da distribuição de 50 para 60 Hz.

1971
Primeira emissão pública de ações da Companhia Força e Luz Cataguazes-Leopoldina, atual Energisa Minas Gerais.

1977
Aquisição da Companhia Leste Mineira de Eletricidade, em Manhuaçu, MG.

1983
Inauguração da Usina do Glória, de 13 MW, em Muriaé.

1994
Aquisição da Empreza Industrial Mirahy S/A, fornecedora de energia elétrica no município de Miraí, MG.

1995
Repotenciação da Usina de Coronel Domiciano.

1996
Aquisição da concessão do Município de Sumidouro (RJ) e Repotenciação da Usina de Neblina, em Ipanema (MG).

1997
Aquisição em leilão da Companhia de Eletricidade de Nova Friburgo (CENF), atual Energisa Nova Friburgo, em junho, por  
R$ 56,2 milhões, em Nova Friburgo, RJ. Aquisição em dezembro da Energipe (Empresa Energética de Sergipe), atual Energisa 
Sergipe, por R$ 577,1 milhões, com 353 mil consumidores, através de leilão de privatização.

1998
Início de operação da usina PCH Cachoeira do Emboque, de 21,4 MW, no município de Raul Soares, MG.

1999
Fundação da Cat-Leo Energia S/A, empresa de geração e construção de usinas hidrelétricas do então Sistema Cataguazes-
-Leopoldina. Aquisição em novembro da CELB (Companhia Energética da Borborema), em Campina Grande, PB, por R$ 87,4 
milhões, em leilão de privatização. Início de operação da usina PCH Ervália, de 6,9 MW, no município de Ervália, MG.

1949-1999
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2000
Aquisição em novembro da Saelpa (Sociedade Anônima de Eletrificação da Paraíba), por R$ 363,0 milhões, em leilão 
de privatização.

2001
Entra em operação a usina PCH Benjamim Baptista, de 9,5 MW, no município de Manhuaçu. Através da então Cat-Leo 
Energia S/A, a Cataguazes-Leopoldina inicia a construção de 5 novas PCHs na zona da Mata de Minas Gerais, num total de 
100 MW. Investimento de cerca de R$ 250 milhões e geração de 2.500 empregos nas obras das PCHs Ivan Botelho I, II e III; 
Ormeo Junqueira Botelho e Túlio Cordeiro de Melo, além do início das obras de construção da Usina Termelétrica de Juiz de 
Fora (UTEJF), primeira termelétrica a gás natural de Minas Gerais.

2002
A Cataguazes-Leopoldina ganha o Prêmio Abradee de melhor empresa do Sudeste e a Energipe o Prêmio Abradee de melhor 
empresa do Nordeste. A empresa se lançou em outra empreitada de vulto, iniciando simultaneamente as obras de cinco 
novas PCHs, todas na zona da Mata Mineira.

2003
Entram em operação as PCHs Ivan Botelho I e II, Túlio Cordeiro de Melo e Ormeo Junqueira Botelho. A Cataguazes-Leopoldi-
na ganha o Prêmio Abradee de melhor empresa em responsabilidade Social do setor elétrico brasileiro.

2004
Entra em operação a PCH Ivan Botelho III. A Cataguazes-Leopoldina ganha novamente o Prêmio Abradee de melhor em-
presa em responsabilidade social do setor elétrico brasileiro e também o Prêmio Abradee de melhor Qualidade da Gestão. 
A Energipe ganha novamente o Prêmio Abradee de melhor empresa do Nordeste. No mesmo ano a empresa expandiu seu 
know how em construção de usinas hidrelétricas para terceiros e para além das fronteiras de Minas, iniciando a construção 
de duas PCHS no Mato Grosso.

2005
A empresa conclui a construção da PCH Ombreiras, de 26 MW, primeira hidrelétrica construída para terceiros. No mesmo 
ano a Cataguazes-Leopoldina ganha pela terceira vez consecutiva o Prêmio Abradee de melhor empresa em Responsabili-
dade Social do setor elétrico brasileiro e CELB o Prêmio Abradee de melhor Qualidade da Gestão.

2006
A Energia do Brasil Participações Ltda é adquirida pela Multipar S/A, uma empresa do Sistema Cataguazes-Leopoldina.  
A Cataguazes-Leopoldina ganha pela quarta vez consecutiva o Prêmio Abradee de melhor empresa em Responsabilidade 
Social do setor elétrico brasileiro e é bicampeã em Qualidade da Gestão. CELB recebe o Prêmio de Melhor Evolução de 
Desempenho. Concluída a construção da PCH Canoa Quebrada, de 28 MW, também no Mato Grosso, de propriedade da 
Amper Energia S/A.

2007
Sistema Cataguazes-Leopoldina conclui Plano de Desverticalização. A Energisa torna-se a holding do SCL e substitui a Ca-
taguazes-Leopoldina na Bolsa. A Energisa aliena a zona da Mata Geração, detentora de 11 pequenas centrais hidrelétricas 
(45 MW). Cataguazes-Leopoldina é pentacampeã em Responsabilidade Social e Melhor em Qualidade de Gestão, segundo 
Abradee. Energipe e Saelpa recebem também o Prêmio Abradee de Melhor Qualidade de Gestão. Energipe é vencedora do 
Prêmio IASC - Índice Aneel de Satisfação do Consumidor na região Nordeste.

2000-2014
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2008
O Grupo Cataguazes-Leopoldina se transformou em Grupo Energisa e tem uma nova marca. Os acionistas do Grupo Ener-
gisa aprovaram as novas denominações sociais das suas subsidiárias. Todas as empresas passaram a ter o prefixo Energisa, 
além do nome que as identifica com a sua região de atuação ou atividade, consistentes com a unificação sob a nova marca 
Energisa. Dessa forma, as razões sociais passaram a ser as seguintes:
Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S/A, em substituição à CFLCL;
Energisa Nova Friburgo - Distribuidora de Energia S/A, em substituição à CENF;
Energisa Sergipe - Distribuidora de Energia S/A, em substituição à Energipe;
Energisa Borborema - Distribuidora de Energia S/A, em substituição à CELB;
Energisa Paraíba - Distribuidora de Energia S/A, em substituição à Saelpa;
Energisa Soluções S/A, em substituição à Cat-Leo Cise;
Energisa Comercializadora de Energia Ltda, em substituição à Cat-Leo Comercializadora de Energia Ltda;Energisa Serviços 
Aéreos de Prospecção S/A, em substituição à Cataguazes Serviços Aéreos de Prospecção S/A.

2009
Incorporação de todas as ações de emissão das subsidiárias pela Energisa S/A e intensificação dos projetos de geração de 
energia elétrica, com a construção de três novas PCHs - Caju, São Sebastião do Alto e Santo Antônio, juntas com capacidade 
de 31 MW de geração.

2010
Energisa ingressa na geração de energia elétrica por fonte eólica. A empresa construirá cinco parques eólicos no Estado do 
Rio Grande do Norte, com investimentos que totalizarão R$ 560 milhões.

2011
Entram em operação comercial as PCHs Caju (10MW) e São Sebastião do Alto (13,2 MW) e inicia a construção da PCH zé Tu-
nin, com 8 MW de potência instalada. Em dezembro de 2011, a Energisa adquire duas termelétricas pertencentes à Tonon, 
localizadas nas usinas de Bocaina (SP) e Maracaju (MS), totalizando 60 MW de energia. Em novembro, a empresa adquiriu 
a PCH Cristina, localizada no Rio Lambari, no município de Cristina (MG), com potência instalada de 3,8 MW.

2012
A Energisa Geração concluiu a aquisição de ativos de geração elétrica a partir de biomassa de cana-de-açúcar. Em fevereiro 
entrou em operação comercial a PCH Santo Antônio de 8 MW e em dezembro a primeira unidade geradora (4 MW) da PCH 
zé Tunin, de 8 MW.

2013
A Energisa Geração colocou em operação comercial, em março de 2013, a segunda unidade geradora da PCH zé Tunin 
(8MW) e está construindo, simultaneamente, cinco usinas eólicas no Rio Grande do Norte (Renascença I, II, III, IV e Ventos 
de São Miguel), que juntas constituem um Parque Eólico de 75 aerogeradores com capacidade instalada de 150 MW e pro-
dução de 614 GWh por ano, capazes de fornecer energia renovável para 1,4 milhão de pessoas.

2014
Aquisição, em 11 de abril, do controle acionário do Grupo Rede pela Energisa. Com a aquisição, a Energisa passa a atender a 
aproximadamente 6,2 milhões de consumidores, ou uma população de 16 milhões de pessoas, em 788 municípios de nove 
estados, em todas as regiões do país. A compra posiciona a Energisa como o sexto maior grupo de distribuição de energia 
elétrica do Brasil em número de clientes. 

Venda dos ativos de geração de energia elétrica em operação e em construção detidos pela empresa para a São João Ener-
gética S.A., FIP Investimentos Sustentáveis e Brookfield Energia Renovável S.A., empresas indiretamente controladas pela 
Brookfield Renewable Energy Partners.
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COMunICAçãO

Em conformidade com o peso do principal marco de 2014 
– aquisições das distribuidoras do Grupo Rede -, o Grupo 
Energisa estruturou uma área de Comunicação e Marketing, 
com o objetivo de centralizar e padronizar as diferentes áre-
as comunicacionais da Companhia. Visando adotar um po-
sicionamento estratégico ao comunicar a integração inter-
na e externamente, a equipe responsável realizou diversos 
treinamentos e elaborou o Projeto de Mudança de Marca, 
no qual começaram a preparar as novas empresas do Grupo 
para assumirem a marca Energisa. 

Lançado em 2014, o programa será concretizado em fevereiro 
de 2015, quando todas as distribuidoras adotarão o prefixo 
Energisa em seus nomes, a não ser em São Paulo, local no 
qual as quatro empresas da região manterão provisoriamen-
te o mesmo nome. Em um trabalho conjunto com a área de 
Recursos Humanos, os valores da Companhia foram disse-
minados entre os profissionais das novas empresas, a fim de 
alinhá-los com relação ao rumo que a Companhia segue. 

Com isso, o Grupo Energisa passa a contar com uma área 
voltada apenas para comunicação e marketing e subdivi-
dida em três especialidades: Comunicação Interna, focada 
em criar o boletim eletrônico da Companhia, desenvolver 
comunicados internos voltados para os gestores, atualizar 
a intranet do Grupo e elaborar o jornal mural; Comunicação 
Institucional, responsável por elaborar o novo perfil institu-

cional, atualizar conteúdos institucionais do site, treinar os 
porta-vozes e estabelecer rotinas; e Imprensa e Marketing 
de Gestão de Marca, área que tem sob o seu cuidado a pa-
dronização de programas, comunicação das bandeiras tari-
fárias, guia de uniforme modelo e elaboração de manuais 
para fortalecimento e reposicionamento da marca. 

“EM COnFORMIDADE COM O PESO 

DO PRInCIPAl MARCO DE 2014 

– AquISIçõES DAS DIStRIBuIDO-

RAS DO GRuPO REDE -, O GRuPO 

EnERGISA EStRutuROu uMA áREA 

DE COMunICAçãO E MARkEtInG, 

COM O OBjEtIVO DE CEntRAlI-

zAR E PADROnIzAR AS DIFEREn-

tES áREAS COMunICACIOnAIS DA 

COMPAnhIA“
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Gestão e desempenho 

2
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CEnáRIO MACROECOnôMICO

Em 2014, o Brasil sofreu uma retração na atividade econô-
mica. A expectativa do Banco Central do Brasil é de que o PIB 
apresente um ligeiro crescimento em torno de 0,2%, contra 
um aumento de 2,3% em 2013. 

Segundo dados da Empresa de Pesquisa Energética (EPE),  
o consumo nacional de energia aumentou 2,2% em 2014, 
totalizando 473,4 mil GWh. A alta se deve, principalmen-
te, ao consumo comercial e residencial, que apresentaram 
crescimento de 7,3% e 5,7%, respectivamente. A classe in-
dustrial, porém, registrou queda de 3,6%.

Para o setor elétrico, especificamente, o ano foi novamente 
desafiador. A redução de encargos e as alterações no regime 
de contratação de energia estabelecidas em 2012, por meio 
da Medida Provisória nº 579, ainda ressoam nos resulta-
dos das empresas do segmento. Outros fatos que exigiram 
adaptações por parte das empresas elétricas foi o rápido 
deplecionamento dos reservatórios da região Sudeste, res-
ponsável por 51% do consumo de energia elétrica, e o au-
mento das exposições involuntárias das concessionárias de 
distribuição em seus contratos de compra de energia elétri-

ca, ocorrido em um ambiente de altos preços no mercado de 
curto prazo. Medidas adotadas pelo Governo para suportar 
as distribuidoras foram fundamentais para que o impacto 
adverso não comprometesse a capacidade de cumprimento 
de suas obrigações contratuais. Nesse sentido, recursos ad-
vindos da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) e do 
financiamento concedido a Câmara de Comercialização de 
Energia Elétrica (CCEE), asseguraram o equilíbrio financeiro 
mínimo das distribuidoras.

Por outro lado, atrasos nos repasses de recursos de subvenção 
que passaram a ser arcadas pelo Tesouro comprometeram o 
capital de giro do conjunto de distribuidoras brasileiras em 
mais de R$ 3,0 bilhões em 31 de dezembro de 2014, dos quais 
R$ 297,0 milhões nas distribuidoras do Grupo Energisa. 

Em função do índice inflacionário beirando o teto da meta 
(6,5%), da deterioração das contas fiscais e do cenário eco-
nômico mundial adverso, o Banco Central do Brasil promo-
veu uma série de aumentos na taxa básica de juros (Selic), 
que fechou o mês dezembro de 2014 em 11,75% ao ano, 
ante 10% ao ano em dezembro do ano anterior. 

DESEMPEnhO OPERACIOnAl 

EVOLUÇãO DO MERCADO DE ENERGIA

Em 2014, a energia elétrica total comercializada pelo Grupo Energisa somou 27.249,2 GWh, aumento de 135,0% ante o ano 
anterior. O significativo crescimento se deve à aquisição do Grupo Rede em 11 de abril, com a consequente incorporação 
de suas oito distribuidoras ao Grupo Energisa. A composição desse crescimento, que não inclui os primeiros cem dias do 
exercício de 2014 do Grupo Rede, é a seguinte:
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MERCADO CATIVO + TUSD (CONSOLIDADO) DAS DISTRIBUIDORAS DO GRUPO ENERGISA

Em 2014, as vendas consolidadas de energia elétrica a consumidores finais (mercado cativo) localizados na área de con-
cessão do Grupo Energisa, somadas ao transporte de energia para os consumidores livres (TUSD), totalizaram 23.950,7 
GWh, incremento de 145,1% em relação a igual período do ano anterior. Deste total, 39,7% das vendas (que compreendem 
o período de 11 de abril a 31 de dezembro) ocorreram na região Centro-Oeste pelas distribuidoras Energisa Mato Grosso e 
Energisa Mato Grosso do Sul. Na região Norte, 6,2% das vendas são provenientes da Energisa Tocantins. Na região Nordeste, 
por intermédio da Energisa Paraíba, Energisa Sergipe e Energisa Borborema as vendas totalizaram 33,9% do total. No Sudes-
te e Sul, as vendas representaram 20,2% do total. 

O consumo em 2014 foi impulsionado principalmente pelas classes residencial e comercial, que representaram 59,3% da 
energia total consumida pelos clientes cativos das distribuidoras do Grupo Energisa. Essas classes apresentaram, em base 
pró-forma, considerando as vendas de energia das empresas da Rede Energia como se fossem controladas pela Energisa em 
2014 e 2013, crescimento de, respectivamente, 8,2% e 7,8% no consumo. O consumo industrial, no agregado dos mercados 
cativo e livre, expandiu 1,6% em 2014. Comparado com o consumo total do Brasil, as novas distribuidoras adquiridas apre-
sentaram um vigoroso crescimento de 7% contra um crescimento de 2,2% do consumo no país em 2014. A diversificação 
das áreas de concessão na nova configuração do Grupo Energisa se apresenta como um importante fator de mitigação de 
risco de mercado.

MERCADO CATIVO DE ENERGIA ELÉTRICA POR CLASSE DE CONSUMO + TUSD (CONSOLIDADO) 

MERCADO CATIVO DE ENERGIA ELÉTRICA POR CLASSE DE CONSUMO + TUSD (CONSOLIDADO) 
PRó-FORMA (*) - EM GWH
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MERCADO CATIVO + TUSD POR DISTRIBUIDORA E REGIãO – PRó-FORMA (*) – EM GWH

A Companhia encerrou 2014 com 6.220.361 unidades con-
sumidoras cativas, quantidade 135,1% superior à registrada 
no fim de 2013.

A energia consolidada de transporte no sistema de distribui-
ção, destinada ao atendimento dos clientes livres (origem 
das receitas de disponibilização do sistema de transmissão 
e distribuição), apresentou aumento de 83,3% em 2014, 
passando de 1.779,9 GWh, em 2013, para 3.263,0 GWh. 

O Grupo Energisa encerrou o ano com 235 consumidores li-
vres (33 na Energisa Minas Gerais, 17 na Energisa Sergipe, 2 
na Energisa Borborema, 20 na Energisa Paraíba, 87 na Ener-
gisa Mato Grosso, 43 na Energisa Mato Grosso do Sul, 7 na 
Energisa Tocantins, 6 na Caiuá, 3 na Vale Paranapanema, 12 
na Bragantina, 4 na Nacional e 1 na Força e Luz do Oeste).
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COMERCIALIzAÇãO E GERAÇãO DE ENERGIA NO ACL – AMBIENTE DE CONTRATAÇãO LIVRE

No segmento de comercialização de energia, por intermédio da Energisa Comercializadora e das vendas relacionadas aos 
diversos projetos de geração da Companhia, o volume de energia vendida cresceu 70,1% em 2014, e chegou a 2.552,4 GWh.

A geração própria de energia do Grupo Energisa, por meio das suas geradoras Energisa Rio Grande, PCH zé Tunin, SPE Cris-
tina, PCH Hans, Energisa Bioeletricidade e Tangará Energia, totalizou 639,2 GWh, em 2014, aumento de 68,7% em relação à 
geração de energia verificada em 2013, conforme quadro seguinte:

A severa crise hidrológica afetou a produção da totalidade 
das usinas hidrelétrica no Sudeste e o rendimento de lavou-
ras canavieiras também provocou uma redução na geração 
de energia da Energisa Rio Grande, PCH zé Tunin e SPE Cris-
tina e Energisa Bioeletricidade. Vale destacar, o início da ge-
ração Energisa Geração RN após a conexão dos parques eó-
licos na rede básica de transmissão em dezembro de 2014.

Em 19 de novembro de 2014, o Grupo Energisa concluiu ne-
gociação com a São João Energética S.A., FIP Investimentos 
Sustentáveis e Brookfield Energia Renovável S.A., empresas 
indiretamente controladas pela Brookfield Renewable Ener-
gy Partners, para venda dos ativos de geração de energia elé-
trica em operação e em construção detidos pela empresa. 

A negociação envolve 488 MW de capacidade instalada 
em unidades como Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCHs  
(43 MW), localizadas em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, 

um parque eólico no Rio Grande do Norte (150 MW), usinas 
de cogeração a base de biomassa de cana de açúcar em São 
Paulo e Mato Grosso do Sul (175 MW, dos quais 115 em cons-
trução) e uma usina hidrelétrica no Mato Grosso (120 MW). 

O valor da negociação, sujeito a ajustes usuais do balanço 
a ser levantado na concretização da operação, é de cerca de  
R$ 1,4 bilhão. Esse montante vai proporcionar à Energisa 
uma redução da dívida líquida consolidada de R$ 2,6 bilhões, 
além de uma redução nos compromissos de investimentos 
de R$ 0,2 bilhão até o início de 2016. O acordo ainda está su-
jeito à aprovação dos financiadores dos projetos vendidos, 
já tendo sido aprovado pelo Conselho Administrativo de De-
fesa Econômica (Cade) e pela Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel). 



Relatório Anual        22

PERDAS DE ENERGIA ELÉTRICA

A Companhia reestruturou e ampliou, após a aquisição do controle acionário do Grupo Rede, as ações de fiscalizações das 
unidades consumidores das distribuidoras adquiridas, visando ao combate ao furto e à fraude no consumo de energia elé-
trica, aplicando as melhores práticas que fazem da Energisa uma referência no país nesta área.

Ao fim de 2014, as perdas de energia das distribuidoras da Energisa foram as seguintes, com destaque para evolução posi-
tiva alcançada pelas empresas de maiores perdas no Centro Oeste e região Norte:

Balanço de energia (GWh) - Distribuidoras da Energisa
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Balanço de energia (GWh) - Distribuidoras da Energisa (continuação)

Os contratos de compra de energia no Ambiente de Contratação Regulada (ACR), contratos bilaterais, contratos de energia 
distribuída e a liquidação das diferenças na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) do Grupo Energisa tota-
lizaram, em 2014, o montante de 24.883,2 GWh para atender à energia solicitada pelo sistema do Grupo.

Portfólio de contratos (GWh) - Distribuidoras do Grupo Energisa
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Portfólio de contratos (GWh) - Distribuidoras do Grupo Energisa (continuação)

GESTãO DE RECEBÍVEIS

O desempenho dos indicadores relativos a carteira pendente de recebimento (em número de faturamentos médios men-
sais a receber após o vencimento) e inadimplência (proporção do que não foi recebido em relação ao que foi faturado nos 
últimos 12 meses) dos consumidores está apresentado a seguir:

Inadimplência (Últimos 12 meses) e Pendente
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DESEMPEnhO ECOnôMICO-FInAnCEIRO

ANáLISE COMPARATIVA DO DVA

Alinhado a um de seus pilares estratégicos, o Grupo Energisa direciona sua atuação no sentido da geração de riqueza para 
seus diversos stakeholders. Por meio do detalhamento de sua Demonstração de Valor Adicionado é possível vislumbrar o 
perfil econômico da empresa e seu desempenho no ano de 2014. 
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RECEITA OPERACIONAL BRUTA E LÍQUIDA

Em 2014, a Energisa apresentou receita operacional bruta consolidada, sem a receita de construção, a qual é atribuída mar-
gem zero, de R$ 10.559,2 milhões, ante R$ 3.546,6 milhões registrados em 2013, registrando um expressivo crescimento de 
197,7% (R$ 7.012,6 milhões).

A receita operacional líquida consolidada, igualmente sem a receita de construção, aumentou 194,5% (R$ 4.905,0 milhões) 
no ano, para R$ 7.426,6 milhões. As receitas líquidas provenientes das operações de distribuição de energia, no montante 
de R$ 8.043,1 milhões, foram equivalentes a 91,1% da receita operacional líquida total em 2014 nos diversos segmentos de 
atuação do Grupo Energisa. A seguir, as receitas líquidas das subsidiárias, por segmento de atividade, que foram consolida-
das no resultado da Energisa: 
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REAJUSTES TARIFáRIOS

Em 2014, foram concedidos reajustes tarifários para as subsidiárias do Grupo Energisa, com os seguintes efeitos médios 
percebidos pelos consumidores: 

Adicionalmente, o Grupo Energisa, por meio de suas subsidi-
árias, recebeu o montante de R$ 908,4 milhões, provenientes 
dos recursos da CDE (Cota de Desenvolvimento Energético) 
repassados pela Eletrobras à Câmara de Comercialização de 
Energia Elétrica para cobertura dos custos com aquisição de 
energia comprada e encargos de serviços do sistema. Os va-
lores foram registrados como redução dos custos de energia 

comprada e de encargos de serviço do sistema. A Aneel tam-
bém homologou o montante de R$ 209,7 milhões, em cum-
primento ao disposto no Decreto nº 7.891 de 2013, referente 
aos descontos incidentes sobre as tarifas aplicáveis aos usuá-
rios dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica. 
Já esses recursos foram registrados como receita de venda de 
energia. Os valores por distribuidora são os seguintes:

As distribuidoras do Grupo Energisa também registraram crédito de R$ 297,0 milhões em subvenções em atraso que serão 
repostos com a Revisão Tarifaria Extraordinária homologada em 02/03/2015.  



Relatório Anual        28

Bandeiras tarifárias 

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou o 
“Sistema de Bandeiras Tarifárias” nas contas de energia elé-
trica, a partir de janeiro de 2015. O acionamento da bandei-
ra é sinalizado mensalmente pela Aneel, de acordo com as 
informações prestadas pelo Operador Nacional do Sistema 
(ONS), com base na capacidade de geração de energia elétri-
ca do País. A aplicação da bandeira é no primeiro dia do mês 
posterior à data de divulgação. As bandeiras são verde, ama-
rela e vermelha e indicam se a energia custará mais ou me-
nos, em função das condições de geração de energia elétrica 
do País e do acionamento das usinas térmicas. O sistema 
tem por objetivo aliviar o dispêndio de caixa das distribuido-
ras no curto prazo, conforme descrição seguinte: 

 Bandeira Verde: condições favoráveis de geração de energia. 
A tarifa de energia elétrica não sofre nenhum acréscimo; 

 Bandeira Amarela: condições de geração menos favo-
ráveis. A tarifa sofre acréscimo de R$ 0,025 para cada  
quilowatt-hora consumido; 

 Bandeira Vermelha: condições mais onerosas de gera-
ção de energia. A tarifa sofre acréscimo de R$ 0,055 para 
cada quilowatt-hora consumido.

Revisão tarifária extraordinária 

A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), em reunião realizada em 27/02/2015, deliberou por conceder, a partir de 
02/03/2015, Revisão Tarifária Extraordinária (RTE) diferenciada para todas as concessionárias de distribuição de energia elé-
trica do país. Os consumidores das concessionárias que compõem o Grupo Energisa perceberão os seguintes efeitos médios:

Efeito médio da RTE por distribuidora

A RTE aplicada tem por objetivo adequar a cobertura tarifária dos custos atuais com a Conta de Desenvolvimento Energé-
tico (CDE) e compra de energia.
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DESPESAS OPERACIONAIS

Em 2014, as despesas operacionais consolidadas, ex-
cluindo os custos de construção, totalizaram R$ 6.459,6 
milhões, crescimento de 206,2% (R$ 4.350,0 milhões) em 
relação a 2013. O expressivo aumento ocorreu em função 

da aquisição das empresas do Grupo Rede. Desse total, 
o crescimento das despesas controláveis foi de 176,5%  
(R$ 865,3 milhões). A composição das despesas operacio-
nais pode ser assim demonstrada:

LUCRO LÍQUIDO E GERAÇãO OPERACIONAL DE CAIxA (EBITDA)

O lucro líquido consolidado da Energisa saltou para R$ 304,7 milhões, contra R$ 202,7 milhões registrados no ano anterior, 
um crescimento de 50,3%. O incremento no resultado de 2014 decorre, principalmente, da contabilização de ativos regula-
tórios, que incrementaram o resultado após impostos em R$ 239,7 milhões, pelos resultados de equivalência patrimonial 
das empresas adquiridas do Grupo Rede, no montante de R$ 101,0 milhões, e reduzido por maiores despesas financeiras, 
amortização de ágio e mais valia referentes à aquisição do Grupo Rede. 
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A geração operacional consolidada de caixa (EBITDA conso-
lidado) atingiu R$ 1.558,4 milhões em 2014, um crescimen-
to de 181,6% em comparação a 2013. Por sua vez, o EBITDA 
Ajustado Consolidado totalizou R$ 1.673,1 milhões no perío-
do, valor 180,6% maior que o do ano anterior. Este resultado 
não considera 12 meses de operação do Grupo Rede, consi-
derando que a sua aquisição ocorreu em 11 de abril de 2014. 
A geração operacional de caixa “pró-forma” da Companhia, 
considerando 12 meses de operação das empresas adquiri-
das do Grupo Rede, foi de R$ 1.885,8 milhões. Cabe ressaltar 
que a geração de caixa está impactada pelo reconhecimento 
inicial de R$ 362,3 milhões de ativos regulatórios líquidos.  
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Apresenta-se a seguir a evolução do lucro líquido e da geração de caixa consolidados da Companhia:

Resultados das subsidiárias em 2014, considerando 12 meses das empresas adquiridas:
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A geração de caixa (EBITDA e EBITDA Ajustado) por subsidiária em 2014 que foi consolidada no resultado da Energisa e suas 
respectivas margens são:

OPERAÇõES FINANCEIRAS E PERFIL DO EN-
DIVIDAMENTO

As contratações de financiamentos realizadas pelo Gru-
po Energisa, em 2014, totalizaram R$ 4.477 milhões, sen-
do: (i) R$ 96,0 milhões em financiamento pelo BNDES (ii)  
R$ 1.500,0 milhões em emissão de debêntures pela Energisa 
S.A destinadas a operação de aquisição do Grupo Rede; (iii) 
R$ 900,0 milhões em emissão de debêntures pela Energisa 
Mato Grosso, Energisa Tocantins e Energisa Mato Grosso do 
Sul destinadas a reestruturação do endividamento dessas 
Companhias por meio da liquidação antecipada de dívidas 
onerosas; (iv) R$ 641,3 milhões em emissão de FIDC des-
tinados ao financiamento dos investimentos da Energisa 
Mato Grosso e Energisa Mato Grosso do Sul, e (v) R$ 1.340,0 
milhões de empréstimos destinados ao refinanciamento de 
dívidas vincendas e financiamento de capital de giro nas dis-
tribuidoras do Grupo Energisa.

No âmbito da aquisição do Grupo Rede e com base no com-
promisso com a readequação da saúde financeira das Com-
panhias adquiridas, a partir de maio de 2014 foi efetuada 
a liquidação antecipada de mais de R$ 1.015,0 milhões em 
dívidas onerosas, o que trouxe benefícios relevantes para 
o perfil do endividamento das distribuidoras adquiridas.  
Também de acordo com as determinações do Plano Ane-
el, foi efetuado o aporte de capital de R$ 795 milhões nas 
distribuidoras adquiridas, além da quitação de R$ 414,0 mi-
lhões em operações de mútuos entre as distribuidoras e a 
holding do Grupo Rede.

O quadro a seguir apresenta as dívidas de curto e longo pra-
zo, líquidas de disponibilidades financeiras (caixa, equiva-
lentes de caixa e aplicações financeiras) da Energisa Conso-
lidada e de suas distribuidoras em 31 de dezembro de 2014. 
Importante destacar que as disponibilidades estão afetadas 
pelos atrasos nas subvenções das tarifas no montante de  
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R$ 297,0 milhões, cujo recebimento será liquidado ao longo do primeiro semestre de 2015, em face do aumento de tarifas 
extraordinário de 02/03/2015:

Dívidas por distribuidora (continuação):
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Custo, prazo médio e indexação do endivi-
damento

O custo médio do endividamento ao final de 2014 ficou em 
11,79% (9,32% ao ano em 31 de dezembro de 2013) e o pra-
zo médio em 5,8 anos. A composição do endividamento por 
indexador é a seguinte:

Obs.: O endividamento em moeda estrangeira conta com “swaps” para 
taxa em CDI e outros instrumentos de proteção cambial

Cronograma de amortização das dívidas

O cronograma de amortização dos empréstimos, financia-
mentos, encargos de dívidas e debêntures consolidados da 
Energisa, em 31 de dezembro de 2014, vis-à-vis o caixa, está 
representado a seguir:

Cronograma de amortização das dívidas 
BanCárias e de emissão - r$ milhões
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MERCADO DE CAPItAIS

EVOLUÇãO DAS AÇõES NA BOLSA

As ações da Energisa são negociadas na BM&FBovespa sob os códigos: ENGI3 (ações ordinárias), ENGI4 (ações preferen-
ciais) e ENGI11 (Units, certificados de uma ação ordinária e quatro ações preferenciais). A seguir, estão os indicadores de 
mercado ao fim de 2014:

Distribuição de dividendos

Com base nos resultados alcançados ao longo de 2014, a Companhia já distribuiu dividendos intercalares à conta do exercí-
cio no valor de R$ 68,5 milhões (R$ 0,056 por ação ou R$ 0,28 por Unit), pagos em 11 de setembro. Além desses dividendos, 
serão pagos dividendos complementares no total de R$ 130,9 milhões (R$ 0,107 por ação ou R$ 0,535 por Unit), em data a 
ser definida. Os dividendos totais do exercício, no valor de R$ 199,4 milhões, representam 71,8% do lucro líquido apurado 
pela Companhia.

InVEStIMEntOS

INVESTIMENTOS POR SUBSIDIáRIA

Em 2014, o Grupo Energisa investiu em suas atividades o montante de R$ 1.273,4 milhões, dos quais R$ 707,1 milhões rea-
lizados pelas empresas adquiridas do Grupo Rede. O montante é 55,9% superior ao investido no ano anterior.
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Investimentos Realizados (R$ milhões)

Os principais dados operacionais das distribuidoras do Grupo Energisa estão apresentados na tabela a seguir:
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Principais dados operacionais (continuação):
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Ativos intangíveis 

3
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RElACIOnAMEntOS COM COnSuMIDORES

A Energisa S/A tem como meta oferecer o melhor serviço e cultivar relacionamentos transparentes e de confiança com os 
seus consumidores. A busca constante por excelência pode ser constatada por meio da posição privilegiada que a Compa-
nhia ocupa, mais uma vez, nos indicadores de satisfação dos consumidores.

ÍNDICE ANEEL DE SATISFAÇãO DO CONSU-
MIDOR (IASC) E PRêMIO ABRADEE

O Índice Aneel de Satisfação do Consumidor é resultado da 
pesquisa realizada pela Aneel (Agência Nacional de Energia 
Elétrica), anualmente, junto aos consumidores residenciais. 
Para isso, é avaliado o grau de satisfação desse público com 
os serviços prestados pelas 63 distribuidoras de energia elé-
trica do Brasil. Do Grupo Energisa, sete empresas ficaram 
entre as mais bem avaliadas: Energisa Paraíba, Energisa Mi-
nas Gerais, Energisa Mato Grosso do Sul, Vale Paranapane-
ma, Energisa Tocantins, Energisa Mato Grosso e Bragantina.  

Confira a colocação de cada empresa:

 Energisa Mato Grosso do Sul: melhor empresa da região 
Centro-Oeste e terceira colocação nacional

 Vale Paranapanema: melhor empresa da região Sul/Su-
deste com até 400 mil unidades consumidoras

 Energisa Tocantins: segundo lugar na região Norte

A tabela abaixo mostra esses indicadores, em comparação às médias desses índices nas empresas do País:

 Energisa Mato Grosso: segundo lugar na região Cen-
tro-Oeste

 Energisa Paraíba: segundo lugar na região Nordeste
 Bragantina: segundo lugar na região Sul/Sudeste
 Energisa Paraíba: quarto lugar no ranking geral e segun-

da melhor do Nordeste
 Energisa Minas Gerais: quinta melhor empresa do país

O Grupo Energisa ainda foi destaque nos benchmarkings 
setoriais da Abradee (Associação Brasileira de Distribuido-
res de Energia Elétrica). Em 2014, três distribuidoras vence-
ram o Prêmio Abradee, um dos maiores reconhecimentos 
do setor elétrico do país. A Energisa Paraíba venceu na ca-
tegoria Evolução do Desempenho e foi considerada a Me-
lhor Distribuidora do Nordeste, já a Energisa Mato Grosso 
do Sul ganhou na categoria Melhor Distribuidora do Norte/
Centro-Oeste. Por fim, a Nacional venceu em três das quatro 
categorias avaliadas do ISQP (Índice de Satisfação da Qua-
lidade Percebida): Responsabilidade Social, Avaliação pelo 
Cliente e Melhor Distribuidora do país do seu porte. 
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INDICADORES DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS – DEC E FEC

Em 2014, os indicadores que avaliam o desempenho técnico e a qualidade dos serviços prestados pelas distribuidoras de 
energia elétrica, DEC (Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora) e FEC (Frequência Equivalente de 
Interrupção por Unidade Consumidora), do Grupo Energisa posicionaram-se da seguinte maneira:

CREDIBIlIDADE DA MARCA EnERGISA

Com o intuito de se aproximar de seus públicos e fortalecer 
a marca, em março de 2008, ocorreu o lançamento da mar-
ca Energisa. A mudança apenas ampliou o respeito e o reco-
nhecimento do mercado empresarial brasileiro pelo Grupo. 
E é por meio de ambos que a Companhia alcança os seus 
110 anos de existência no setor de energia elétrica. 

A nova marca surgiu para reforçar a visão global do Grupo 
Energisa, mantendo a essência das raízes de cada empresa 
que compõe a Companhia. Além disso, a denominação atri-
buída há sete anos permite que o Grupo possa se instalar em 
diferentes Estados do País, se adequando às peculiaridades e à 
multiplicidade de culturas que permeiam o território brasileiro. 
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O Grupo Energisa 
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EnERGISA MInAS GERAIS  

A Energisa Minas Gerais é uma distribuidora de energia elé-
trica que atende a mais de 426 mil consumidores e a uma 
população de aproximadamente 1,0 milhão de habitantes 
em 65 municípios do estado de Minas Gerais e um no esta-
do do Rio de Janeiro. Fundada em 26 de fevereiro de 1905, 
com o nome de Companhia Força e Luz Cataguazes-Leopol-
dina, é a empresa que originou o Grupo Energisa. 

Em 2014, a empresa foi reconhecida como a quarta me-
lhor empresa do Brasil no ranking elaborado pela Aneel.  
Além desse reconhecimento, a distribuidora recebeu a Me-
dalha Eloy Chaves, categoria prata, em questões de seguran-
ça do trabalho.  

RESULTADOS DA EMPRESA:

Em 2014, a Energisa Minas Gerais registrou lucro líquido 
de R$ 23,0 milhões, ante os R$ 27,5 milhões registrados em 
2013. No quarto trimestre de 2014 (4T14), o lucro apresen-
tado foi de R$ 2,5 milhões, ante o prejuízo de R$ 1,7 milhão 
registrado no quadrimestre do ano anterior.

A geração operacional de caixa (EBITDA ajustado) atingiu  
R$ 86,3 milhões em 2014, contra os R$ 88,7 milhões apura-
dos no ano anterior, redução de 2,7%, decorrente, em grande 
parte, do menor crescimento das receitas líquidas, vis-à-vis 
o aumento dos custos da energia comprada. No 4T14, o 
EBITDA Ajustado totalizou R$ 20,7 milhões, crescimento de 
27,8% em relação ao 4T13.

A seguir a evolução do lucro líquido e da geração de caixa da Companhia:

Com base nos resultados alcançados em 2014, a adminis-
tração da Companhia irá propor à Assembleia Geral a distri-
buição de dividendos à conta do exercício no valor de R$ 5,8 
milhões (R$ 12,77406055 por ação), a serem pagos em data 
a ser definida.  

Em 2014, as despesas operacionais totalizaram R$ 429,9 
milhões, aumento de 8,5% (R$ 33,6 milhões) em relação a 
2013. As despesas controláveis (pessoal, material e servi-

ços de terceiros) cresceram 12,6% (R$ 11,4 milhões), para  
R$ 101,9 milhões. As despesas não controláveis de compra 
de energia elétrica e transporte apresentaram crescimento 
de 13,4% (R$ 30,2 milhões), decorrente da elevação dos cus-
tos da energia elétrica comprada em função da hidrologia 
desfavorável em 2014 no país.
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Com foco em projetos que visam ao aprimoramento da qua-
lidade dos serviços prestados e satisfação dos seus clientes, 
a Energisa Minas Gerais investiu, ao longo do ano de 2014, 
aproximadamente R$ 49,5 milhões, garantindo 99,9% de 
disponibilidade de energia. Entre as realizações, destacam-
-se: aquisição de torres e estruturas para atendimento em 
casos de emergência; reconstituição da fundação dos pés 
de torre de linhas de transmissão; melhoria e adequação da 
linha de transmissão da subestação Nova Usina Maurício-
-Uba1, de 69 kV; substituição de para-raios nas subestações 
Além Paraíba e Cataguases II; reforma de redes e alimenta-
dores da subestação Muriaé 1; instalação de reguladores 
de tensão e alimentador na subestação Matipó; instalação 
de reguladores de tensão e trifaseamento no alimentador 
da Usina Coronel Domiciano; instalação de banco de capa-
citor de 3,6 MVA nas subestações de Eugenópolis, Santana 
do Manhuaçu e Manhumirim; aquisição do terreno para a 

Gestão das perdas de energia: embora em 2014 as perdas de energia terem apresentado elevação de 0,86 ponto percen-
tual, situam-se em um baixo patamar, de 9,13%.

Gestão da inadimplência: o índice de inadimplência apresentou um crescimento de 0,03 ponto percentual, tendo se situ-
ado em 1,16% em 2014, contra 1,13% em 2013. 

Mercado de energia: em 2014, as vendas de energia elétrica a consumidores finais (mercado cativo), localizados na área 
de concessão da Energisa Minas Gerais, somadas à energia associada aos consumidores livres (TUSD), totalizaram 1.578,0 
GWh, incremento de 4,8% em relação a 2013. O consumo foi impulsionado pela classe comercial, que cresceu 8,6% no ano. 
Já o consumo industrial, considerando os mercados cativo e livre, expandiu 1,6% em 2014.  

construção da terceira subestação de Ubá; ampliação da 
rede de comunicação de dados com instalação de torres re-
petidoras e chaves automatizadas visando melhor qualida-
de e continuidade; e modificação e melhoria das redes de 
distribuição de Itamarati de Minas.

Adicionalmente, é importante ressaltar a redução dos indi-
cadores DEC e FEC em 2014, resultado dos investimentos re-
alizados com base no planejamento correto das necessida-
des do sistema, bem como de ações específicas realizadas.  
O DEC e FEC caíram 3,5% e 13,3%, respectivamente.

A manutenção do foco na qualidade da energia fornecida 
e a excelência no atendimento tem permitido à Energisa 
Minas Gerais apresentar consistentes índices operacionais, 
que evidenciam a posição privilegiada dos indicadores de 
satisfação em pesquisas com os consumidores.

“A EnERGISA MInAS GERAIS é uMA 

DIStRIBuIDORA DE EnERGIA ElétRICA 

quE AtEnDE A MAIS DE 426 MIl COn-

SuMIDORES E A uMA POPulAçãO DE 

APROxIMADAMEntE 1,0 MIlhãO DE 

hABItAntES EM 65 MunICíPIOS DO 

EStADO DE MInAS GERAIS E uM nO 

EStADO DO RIO DE jAnEIRO“
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EnERGISA PARAíBA

Foi no ano de 1964 que a Energisa Paraíba deu início às suas 
atividades. Mas, somente em novembro de 2000, a distri-
buidora sofreu uma guinada em sua trajetória. Nesse mo-
mento, a Energisa Sergipe, por meio de sua empresa de pro-
pósito específico – a PbPart-SE2 Ltda. –  adquiriu do Governo 
do Estado da Paraíba 87,6% do capital votante e 74,3% do 
capital total da Saelpa, antiga razão social da Energisa Paraí-
ba. Com isso, teve início o processo de implantação de novos 
processos administrativos na Companhia. 

Atualmente, a Energisa Paraíba atende a 1,3 milhão de 
clientes e uma população de aproximadamente 3,3 milhões 
de habitantes em 216 municípios do Estado da Paraíba.

RESULTADOS DA EMPRESA

Em 2014, a Energisa Paraíba registrou lucro líquido de R$ 119,4 milhões, ante os R$ 133,9 milhões registrados em 2013. 
No quarto trimestre de 2014 (4T14), o lucro apresentado foi de R$ 64,7 milhões, ante os R$ 12,0 milhões registrados no 
quadrimestre do ano anterior.

A geração operacional de caixa (EBITDA ajustado) se manteve no mesmo patamar do exercício anterior, atingindo R$ 249,8 
milhões em 2014. No 4T14, o EBITDA Ajustado totalizou R$ 124,5 milhões, crescimento de 225,1% em relação ao 4T13.

Em 2014, mais uma vez a qualidade da empresa foi reco-
nhecida. Dentre os prêmios conquistados, estão o Prêmio 
Abradee 2014, concedido pela Associação Brasileira de Dis-
tribuidores de Energia Elétrica, na categoria Evolução do 
Desempenho. Na mesma premiação, a subsidiária foi consi-
derada a Melhor Distribuidora do Nordeste. Além das duas 
nomeações, a Energisa Paraíba conquistou o segundo lugar 
no Índice Aneel de Satisfação do Consumidor, na região Nor-
deste, a quarta colocação no ranking da Aneel (Agência Na-
cional de Energia Elétrica), que avalia as melhores empresas 
do Brasil, e a Medalha Eloy Chaves, na categoria prata, em 
questões de segurança do trabalho. 
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A seguir a evolução do lucro líquido e da geração de caixa da Companhia:

Em 2014, as despesas operacionais totalizaram R$ 1.123,0 
milhões, aumento de 23,1% (R$ 210,6 milhões) em relação 
a 2013. As despesas controláveis (pessoal, material e servi-
ços de terceiros) tiveram um crescimento de 5,3% (R$ 10,7 
milhões), para R$ 213,6 milhões. Já as despesas não contro-
láveis de compra de energia elétrica e transporte apresen-
taram aumento de 30,4% (R$ 149,2 milhões), decorrente da 
elevação dos custos da energia elétrica comprada em fun-
ção da hidrologia desfavorável em 2014 no país.

Com base nos resultados alcançados em 2014, a Companhia 
já distribuiu dividendos intercalares à conta do exercício no 
valor de R$ 51,9 milhões, pagos a partir de:

 11 de junho de 2014, correspondentes a R$ 31,1 milhões 
(R$ 33,9103837566 por ação); 

 4 de setembro de 2014, no montante de R$ 4,9 milhões 
(R$ 5,27548523 por ação); e

 19 de janeiro de 2015, no valor de R$ 15,9 milhões  
(R$ 17,31724318 por ação).

Além desses dividendos, serão pagos dividendos comple-
mentares no total de R$ 13,0 milhões (R$ 14,19221178 por 
ação), em data a ser definida. Os dividendos totais do exer-
cício somam R$ 64,9 milhões.  

Os investimentos da Paraíba totalizaram R$ 154,5 milhões, 
em 2014, com foco nos projetos que visam o aprimoramento 
da qualidade dos serviços prestados. Dentre as realizações, 
destacam-se: a construção da LDAT Santa Rita / Bessa; am-
pliação das subestações Sousa e Mata Redonda; a construção 
e reforma de alimentadores de MT; a instalação de banco de 
reguladores de tensão; e a ligação de novos consumidores.

Também é importante destacar a redução de 8,1% do in-
dicador de continuidade (FEC) para 9,82 vezes, em 2014, 
decorrente dos investimentos realizados com base no pla-
nejamento correto das necessidades do sistema. O DEC de 
21,01 (20,18 em 2013) reflete as condições climáticas com 
precipitações em volumes elevados e atípicos, especifica-
mente no primeiro quadrimestre do ano, ocasionando um 
aumento de dias críticos no estado em comparação ao ano 
de 2013. Contudo, o resultado final de 2014 ficou abaixo do 
limite estabelecido pelo órgão regulador (Aneel).

O salto de qualidade da Companhia na gestão dos seus ser-
viços se evidencia pela posição de destaque dos indicadores 
de satisfação junto aos consumidores, conforme já mencio-
nada nos rankings da Abradee (Associação Brasileira de Dis-
tribuidores de Energia Elétrica) e Aneel (Agência Nacional de 
Energia Elétrica).

“A EnERGISA PARAíBA AtEnDE A 

1,3 MIlhãO DE ClIEntES E uMA 

POPulAçãO DE APROxIMADA-

MEntE 3,3 MIlhõES DE hABItAn-

tES EM 216 MunICíPIOS DO EStA-

DO DA PARAíBA“
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Gestão das perdas de energia: em 2014, a Energisa Paraíba apresentou nível de perda não técnica baixo, entrando na 
zona de saturação de combate. As perdas totais apresentaram leve aumento de 0,30 ponto percentual em relação a 2013. 
Houve nesse período a migração de um grande consumidor para a Rede Básica que contribuiu para esse aumento.

Gestão da inadimplência: o índice de inadimplência, considerando o que não foi recebido em relação ao que foi vendido 
nos últimos 12 meses, foi destaque, tendo reduzido 43,9%, de 3,21%, em 2013, para 1,80%, em 2014, o mesmo ocorrendo 
com o número de faturamentos mensais (pendente) que passou de 1,35%, em 2013, para 1,17%, em 2014.

Mercado de energia: em 2014, as vendas de energia elétrica a consumidores finais (mercado cativo), localizados na área 
de concessão da Energisa Paraíba, somadas à energia associada aos consumidores livres (TUSD), totalizaram 4.227,3 GWh, 
incremento de 2,6% em relação ao ano anterior. O consumo foi impulsionado pelas classes comercial e residencial, que 
cresceram 7,5% e 7,0%, respectivamente no período. O consumo industrial, considerando os mercados cativo e livre, reduziu 
3,5% em 2014.  

A Energisa Paraíba encerrou o ano com 1.312.768 unidades consumidoras cativas, quantidade 3,8% superior à registrada no 
fim de 2013. Já o número de consumidores livres totalizou vinte no final de 2014.

EnERGISA nOVA FRIBuRGO

A Energisa Nova Friburgo é uma concessionária de energia 
elétrica que atende a todo o município de Nova Friburgo, im-
portante polo industrial e de serviços localizado na região 
serrana do Estado do Rio de Janeiro. Atua  na distribuição de 
energia elétrica para mais de 100 mil consumidores, o que 
corresponde a uma população de aproximadamente 190 
mil pessoas.

RESULTADOS DA EMPRESA:

Em 2014, a Energisa Nova Friburgo registrou lucro líquido 
de R$ 2,3 milhões, ante os R$ 6,9 milhões registrados em 
2013. Já a geração operacional de caixa (EBITDA ajustado) 
atingiu R$ 12,8 milhões em 2014, contra os R$ 17,0 milhões 
em 2013, redução de 24,7%, decorrente, em grande parte, 
do menor crescimento das receitas líquidas, vis-à-vis o au-
mento dos custos da energia comprada. 

A seguir a evolução do lucro líquido e da geração de caixa da Companhia:
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Com base nos resultados alcançados em 2014, a adminis-
tração da Companhia irá propor à Assembleia Geral a dis-
tribuição de dividendos à conta do exercício no valor de  
R$ 537,9 mil (R$ 33,0071114 por ação), a serem pagos em 
data a ser definida.  

Em 2014, as despesas operacionais totalizaram R$ 107,5 
milhões, aumento de 21,1% (R$ 18,7 milhões) em relação 
a 2013. As despesas controláveis (pessoal, material e ser-
viços de terceiros) cresceram 8,9% (R$ 2,4 milhões), para  
R$ 29,5 milhões. Já as despesas não controláveis de compra 
de energia elétrica e transporte apresentaram crescimento 
de 22,7% (R$ 11,3 milhões).  

Com foco em projetos que visam ao aprimoramento da qua-
lidade dos serviços prestados e satisfação dos seus clientes, 
a Energisa Nova Friburgo investiu R$ 8,3 milhões ao longo 
do ano de 2014, garantindo 99,9% de disponibilidade de 
energia elétrica aos consumidores. Entre as realizações, des-

tacam-se: reforço do muro da subestação Conselheiro Pau-
lino, com elevação dos equipamentos da casa de comando; 
instalação de banco de capacitor de 3,6 MVA na subestação 
de Conselheiro Paulino; licenciamento e projeto da linha de 
distribuição de 69 kV JAP-CPO; projeto Spare Parts para reli-
gadores; aquisição de equipamentos reserva para subesta-
ções; e reforma no alimentador Conquista-Conquista.

A redução dos indicadores DEC e FEC em 2014 é outro fato 
a destacar, fruto dos investimentos realizados com base no 
planejamento correto das necessidades do sistema, bem 
como de ações específicas realizadas. Os índices DEC e FEC 
apresentaram melhoria de 22,1% e 29,1%, respectivamente.

O foco na qualidade da energia fornecida e a excelência no 
atendimento são prioridades constantes da Energisa Nova 
Friburgo. A Companhia tem mantido os seus índices opera-
cionais entre os melhores do país.

Gestão das perdas de energia: o ano foi marcado mais uma vez por excelentes resultados no combate às perdas de ener-
gia elétrica, que foram reduzidas para 5,0%, uma melhoria de 0,17 ponto percentual em relação a 2013. 

Gestão da inadimplência: o índice de inadimplência apresentou um crescimento de 0,06 ponto percentual, tendo se situ-
ado em 1,15% em 2014, contra 1,09% registrado em 2013. 

Mercado de energia: em 2014, as vendas de energia elétrica a consumidores finais (mercado cativo), localizados na área de 
concessão da Energisa Nova Friburgo, totalizaram 343,3 GWh, incremento de 1,4% em relação a 2013. A energia total distri-
buída em 2014 foi de 344,0 GWh, ante os 339,6 GWh registrados no ano anterior.

EnERGISA BORBOREMA

Incorporado ao Grupo Energisa em 2007, a Energisa Borbo-
rema é uma distribuidora de energia elétrica que atende a 
196 mil clientes e uma população de aproximadamente 500 
mil habitantes nos municípios de Campina Grande, Lagoa 
Seca, Queimadas, Fagundes, Massaranduba e Boa Vista, no 
Estado da Paraíba.

RESULTADOS DA EMPRESA

Em 2014, a Energisa Borborema registrou lucro líquido de  
R$ 2,6 milhões, ante os R$ 9,5 milhões registrados em 2013. 
Já a geração operacional de caixa (EBITDA ajustado) atingiu 
R$ 14,2 milhões contra os R$ 21,7 milhões apurados em 
2013, redução de 34,6%, decorrente da elevação dos custos 
da energia elétrica comprada em função da hidrologia des-
favorável em 2014 no país.
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Apresenta-se a seguir a evolução do lucro líquido e da geração de caixa da Companhia:

Em 2014, as despesas operacionais totalizaram R$ 180,9 
milhões, aumento de 14,9% (R$ 23,4 milhões) em relação 
a 2013. As despesas controláveis (pessoal, material e ser-
viços de terceiros) apresentaram crescimento de 13,1%  
(R$ 3,7 milhões), para R$ 32,0 milhões. As despesas não con-
troláveis de compra de energia elétrica e transporte tam-
bém apresentaram aumento de 9,1% (R$ 9,7 milhões). 

Com base nos resultados alcançados no ano, a administra-
ção da Companhia irá propor à Assembleia Geral a distribui-
ção de dividendos à conta do exercício no valor de R$ 1,5 
milhão (R$ 5,06547769 por ação), a serem pagos em data a 
ser definida.  

Em 2014, foram realizados investimentos pela Energisa Bor-
borema que totalizaram aplicações da ordem de R$ 20,5 
milhões, voltados especialmente para obras de melhoria da 

qualidade dos serviços, regularização e construção de redes 
e ligação de novos clientes. Dentre as realizações, destacam-
-se: LDAT Campina Grande II/Aeroclube; reforma dos ativos 
recebidos da CHESF; reforma de alimentadores de MT.

Outro fato a destacar é o nível desses indicadores, que con-
firmaram a trajetória de melhoria, fruto dos investimentos 
que vêm sendo realizados com base no planejamento corre-
to das necessidades do sistema. Os índices DEC e FEC mos-
traram redução de 9,2% e 9,1%, respectivamente.

O compromisso com a constante busca de melhorias nas 
atividades operacionais tem permitido à Companhia man-
ter os resultados entre os melhores do país. 

Gestão das perdas de energia: o ano foi marcado mais uma vez pela manutenção dos bons resultados no combate às 
perdas totais de energia elétrica, que foram reduzidas para 5,90%, uma melhoria de 0,10 ponto percentual em relação a 
2013. As perdas de energia da Companhia se situam entre as menores do país. 

Gestão da inadimplência: o índice de inadimplência, considerando o que não foi recebido em relação ao que foi vendido 
nos últimos 12 meses, também foi destaque, tendo reduzido de 0,89%, em 2013, para 0,77%%, em 2014, o mesmo ocor-
rendo com o número de faturamentos mensais (pendente) que passou de 0,54%, em 2013, para 0,51%, em 2014.

Mercado de energia: em 2014, as vendas de energia elétrica a consumidores finais (mercado cativo), localizados na área 
de concessão da Energisa Borborema, somadas à energia associada aos consumidores livres (TUSD), totalizaram 699,5 
GWh, incremento de 3,3% em relação a 2013. O consumo foi impulsionado pela classe comercial, que cresceu 5,5% no ano.  
Já o consumo industrial, considerando os mercados cativo e livre, expandiu 1,2%.
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Em 2014, a Energisa Sergipe distribuiu energia elétrica a 
mais de 708 mil consumidores em 63 dos 75 municípios do 
Estado de Sergipe, em uma área de 17.465 Km².

No mesmo ano, a distribuidora figurou entre as nove me-
lhores do país e como terceira melhor da região Nordeste no 
ranking da Abradee (Associação Brasileira dos Distribuido-
res de Energia Elétrica). 

RESULTADOS DA EMPRESA

Em 2014, a Energisa Sergipe registrou lucro líquido de  
R$ 102,2 milhões, ante os R$ 45,6 milhões registrados em 
2013, um crescimento de 124,1%. Esse aumento deve-se, 
em grande parte, ao aumento das receitas líquidas prove-
nientes das vendas de energia e do registro de componen-
tes da Parcela A (CVA), bem como da redução das despesas 
financeiras líquidas. No quarto trimestre de 2014 (4T14), o 
lucro apresentado foi de R$ 52,9 milhões, ante os R$ 12,5 
milhões registrados no quadrimestre do ano anterior, cres-
cimento de 323,2%.

EnERGISA SERGIPE

A geração operacional de caixa (EBITDA ajustado) atingiu  
R$ 223,9 milhões em 2014, contra os R$ 176,9 milhões apu-
rados em 2013, aumento de 26,6%. No 4T14, o EBITDA Ajus-
tado totalizou R$ 99,4 milhões, crescimento de 149,1% em 
relação ao 4T13.

“EM 2014, A EnERGISA SERGIPE 

DIStRIBuIu EnERGIA ElétRICA A 

MAIS DE 708 MIl COnSuMIDORES 

EM 63 DOS 75 MunICíPIOS DO 

EStADO DE SERGIPE, EM uMA áREA 

DE 17.465 kM²“
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Apresenta-se a seguir a evolução do lucro líquido e da geração de caixa da Companhia:

Com base nos resultados alcançados ao longo de 2014,  
a Companhia já distribuiu dividendos intercalares à conta 
do exercício no valor de R$ 46,7 milhões, pagos em:

i) 11 de junho de 2014, no montante de R$ 16,4 milhões, 
equivalente a R$ 84,13169118 por ação; 

ii) 4 de setembro de 2014, no valor de R$ 10,7 milhões,  
à razão de R$ 54,5871405 por ação;

iii) 19 de janeiro de 2015, na importância de R$ 19,6 mi-
lhões, à razão de R$ 100,251139334 por ação. 

Além desses dividendos, serão pagos dividendos comple-
mentares no total de R$ 20,2 milhões (R$ 103,321948862 
por ação), em data a ser definida. Os dividendos totais do 
exercício somam R$ 66,9 milhões. 

Em 2014, as despesas operacionais totalizaram R$ 749,5 
milhões, aumento de 23,1% (R$ 140,4 milhões) em relação 
a 2013. As despesas controláveis (pessoal, material e ser-
viços de terceiros) cresceram 8,4% (R$ 11,3 milhões), para  
R$ 145,5 milhões. Já as despesas não controláveis de com-
pra de energia elétrica e transporte apresentaram aumento 
de 27,6% (R$ 97,3 milhões). 

No ano, a Energisa Sergipe realizou mais um intenso progra-
ma de investimentos nos seus sistemas de alta e média ten-
são, com foco nos projetos que visam o aprimoramento da 
qualidade dos serviços prestados. Dentre os investimentos, 

que totalizaram R$ 90,0 milhões (R$ 79,8 milhões em 2013), 
destacam-se: ampliação da potência instalada na capital 
Aracaju, com a entrada em operação da nova subestação Ca-
brita (20/25 MVA); construção da subestação Monte Alegre 
(5 MVA) no interior de Sergipe e novas linhas de distribuição 
em alta tensão LDAT (69 kV); crescente disseminação de re-
des protegidas na média tensão, bem como a instalação de 
religadores automáticos e sinalizadores de falta de energia; 
ampliação da subestação de Carmópolis para 10/12,5 MVA;  
e reforma de centenas de circuitos de baixa tensão. 

O Programa de Universalização do Uso da Energia Elétrica 
também se destacou no âmbito dos investimentos da Com-
panhia, visto que foram concluídas em 2014 aproximada-
mente 1,2 mil novas ligações na zona rural, beneficiando 5,8 
mil habitantes do campo. Os investimentos nesse programa 
- que é uma parceria entre os Governos Federal, Estadual  
e a Energisa Sergipe - já montam, no período de 2004  
a 2014, a R$ 260 milhões.

A satisfação dos clientes, a qualidade da energia fornecida 
e a excelência no atendimento é foco constante da Compa-
nhia. A Energisa Sergipe tem investido continuamente em 
melhorias de rede e em seus colaboradores para compor da 
melhor forma o atendimento às expectativas dos acionistas, 
da sociedade e dos clientes.

Gestão das perdas de energia: alinhado aos objetivos estratégicos e às exigências regulatórias, a Energisa Sergipe tem 
adotado métodos mais eficazes na seleção das listas de inspeção em conjunto com medidas estruturantes para blinda-
gens de rede e da medição. Isto possibilitou aumentar a produtividade das equipes com redução de custos para identi-
ficação e eliminação de fraudes e desvios de energia. As perdas técnicas reduziram de 6,81%, em 2013, para 6,58%, em 
2014, e as perdas comerciais na baixa tensão, caíram de 6,65%, em 2013, para 6,50% em 2014. Entretanto, as perdas não 
técnicas elevaram em 0,34 ponto percentual em relação ao ano anterior, passando de 2,22%, em 2013, para 2,56%, em 
2014, o que refletiu no aumento de 0,10 ponto percentual nas perdas totais de energia elétrica em 2014.  
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Gestão da inadimplência: o pendente a arrecadar (faturamentos mensais a receber) apresentou uma melhoria de 9,9% 
em 2014. O índice de inadimplência, porém, apresentou uma pequena elevação de 0,02 ponto percentual, tendo se situa-
do em 1,31% em 2014, contra 1,29% registrado no ano anterior. Tal desempenho foi motivado por atrasos no pagamento 
de faturas de energia por parte do estado.

Mercado de energia: em 2014, as vendas de energia elétrica a consumidores finais (mercado cativo), localizados na área 
de concessão da Energisa Sergipe, somadas à energia associada aos consumidores livres (TUSD), totalizaram 3.207,8 
GWh, incremento de 2,5% em relação a 2013. O consumo foi impulsionado pelas classes residencial e comercial, que cres-
ceram 5,1% no ano. Já o consumo industrial, considerando os mercados cativo e livre, expandiu 0,1% em 2014. A energia 
total distribuída em 2014 foi de 3.487,2 GWh, ante os 3.370,3 GWh registrados no ano anterior.

DIStRIBuIDORAS ADquIRIDAS DO GRuPO REDE

Em 2014, o Grupo Energisa deu um importante passo em sua estratégia de expandir seus serviços em território nacional. 
No dia 11 de abril, a Companhia concluiu a aquisição das distribuidoras do Grupo Rede. Com isso, oito distribuidoras passa-
ram a compor a lista de empresas do Grupo. E, em breve, todas receberão o prefixo “Energisa” em seus nomes. 
 

CAIUá 

Antes denominada Companhia Electrica Cayuá, a empresa, 
criada em 1929, é resultado da fundação da cidade de Pre-
sidente Prudente, em São Paulo, e da fusão entre a Cia. Mar-
condes de Colonização, Indústria e Comércio e a Empresa 
Elétrica de Presidente Prudente Ltda. 

Após abrir seu capital, em 1966, a Caiuá foi adquirida pela 
Rede Energia, em 1985. E desde setembro de 2012 vinha sen-
do administrada pela Aneel. Após a entrega do Plano de Re-
cuperação e Correção de Falhas e Transgressões para o Grupo 
Rede, pelo Grupo Energisa, em 2013, a Companhia assumiu 
em abril do ano seguinte as cinco distribuidoras de energia 
que compunham a Rede Sul Sudeste, entre elas a Caiuá.

Atualmente, a Caiuá é responsável pelo atendimento de 24 
municípios localizados nas regiões de Alta Sorocabana e Alta 
Paulista e de uma população de mais de 550 mil habitantes. 

Resultados da empresa

Em 2014, a Caiuá registrou lucro líquido de R$ 20,1 milhões, 
ante um prejuízo de R$ 42,6 milhões registrados em 2013. 
A geração operacional de caixa (EBITDA ajustado) atingiu  
R$ 54,8 milhões em 2014, contra os R$ 5,5 milhões nega-
tivos apurados no ano anterior. Esse desempenho decorre, 
em grande parte, do crescimento de 17,9% das receitas ope-
racionais líquidas, vis-à-vis, a redução de 4,7% das despesas 
operacionais, desconsiderando-se os custos de construção. 

Apresenta-se a seguir a evolução do lucro líquido e da geração de caixa da Companhia:
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Em 2014, as despesas operacionais totalizaram R$ 320,9 mi-
lhões, redução de 3,4% (R$ 11,3 milhões) em relação a 2013. 
As despesas controláveis (pessoal, material e serviços de ter-
ceiros) cresceram 9,3% (R$ 4,8 milhões), para R$ 56,3 milhões. 
Já as despesas não controláveis de compra de energia elétrica 
e transporte apresentaram aumento de 12,8% (R$ 25,5 mi-
lhões), decorrente da elevação dos custos da energia elétrica, 
resultado da hidrologia desfavorável em 2014 no país.

Com a finalidade de aprimorar a qualidade dos serviços 
prestados, a distribuidora realizou investimentos em 2014 
que totalizaram R$ 29,7 milhões e compreenderam: aqui-
sição de bancos capacitores fixos para alimentadores, to-
talizando 29,7 MVAr; aquisição de transformador para a 
subestação P1, 88/34,5 kV, de 20/25/30 MVA; aquisição de 
dois transformadores para a subestação Santo Anastácio, 

34,5/13, 8-11,4 kV, de 10/12,5 MVA; aquisição automação 
de 15 religadores de linha; aquisição de regulador de ten-
são para a subestação álvares Machado, 11,4 kV, de 10/12,5 
MVA; e adequação do barramento das subestações P4 e P5 
para 30 MVA. 

Analisando seu desempenho operacional, é importante des-
tacar a redução do indicador FEC (Frequência Equivalente de 
Interrupções por Consumidor) para 7,70 horas, em 2014, 
resultado de investimentos realizados com base no planeja-
mento correto das necessidades no sistema. 

O foco na qualidade da energia fornecida e a excelência no 
atendimento são prioridades constantes da Caiuá, que tem 
apresentado melhorias nos seus índices operacionais.

Gestão das perdas de energia: o combate às perdas de energia elétrica se mantém no centro das ações gerenciais, o que 
tem permitido à Companhia registrar perdas de energia em um patamar baixo. Em 2014, as perdas de energia se situa-
ram em 8,09%, ante os 7,95% registrados no ano anterior. 

Gestão da inadimplência: o índice de inadimplência apresentou uma melhora de 16,8%, tendo se situado em 1,09%, em 
2014, contra 1,31%, em 2013.

Mercado de energia: em 2014, as vendas de energia elétrica a consumidores finais (mercado cativo), localizados na área 
de concessão da Caiuá, somadas à energia associada aos consumidores livres (TUSD), totalizaram 1.175,3 GWh, incre-
mento de 4,5% em relação a 2013. O consumo foi impulsionado pela classe comercial, que cresceu 8,7% no ano. Já o 
consumo industrial, considerando os mercados cativo e livre, reduziu 5,3% em 2014. A energia total distribuída em 2014 
foi de 1.194,3 GWh, ante os 1.128,1 GWh registrados no ano anterior. 

A Caiuá encerrou o ano com 233.192 unidades consumidores cativas, quantidade 2,6% superior à registrada no fim de 
2013, e com seis consumidores livres.

ENERGISA MATO GROSSO

A Energisa Mato Grosso, originalmente Centrais Elétricas 
Matogrossenses (Cemat) foi a primeira usina hidrelétrica 
fundada no Mato Grosso, em 1928. Utilizando o potencial 
do Rio da Casca, em Cuiabá, a empresa viu sua demanda por 
energia elétrica aumentar e, na década de 50, outra usina 
foi construída no mesmo rio. No decorrer dos anos, o tra-
balho da empresa foi ampliado, englobando, além da distri-
buição, a construção e exploração de sistemas de geração, 
transmissão e transformação. 

Em outubro de 1994, a empresa abriu seu capital e, de se-
tembro de 1996 a dezembro do ano seguinte, foi adminis-
trada pelo Governo do Estado, em parceria com a Eletrobrás 
e sob intervenção do BNDES. As duas instituições foram res-

ponsáveis por conduzir o processo de privatização da con-
cessionária, que foi comprada pela Rede Energia em leilão 
realizado em novembro de 1997. Sob intervenção da Ane-
el desde setembro de 2012, a Companhia pertence, desde 
abril de 2014, ao Grupo Energisa. 

Atualmente, a empresa distribui energia elétrica para Mato 
Grosso em uma área de concessão de 903 mil km2 benefi-
ciando mais de 3,2 milhões de habitantes em 141 municí-
pios do Estado. 

Outro marco na história da Energisa Mato Grosso foi o se-
gundo lugar no prêmio Índice Aneel de Satisfação do Consu-
midor, em 2014, referente à região Centro-Oeste. 
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Resultados da empresa

Em 2014, a Energisa Mato Grosso registrou lucro líquido de R$ 104,8 milhões, revertendo o prejuízo de R$ 382,7 milhões 
registrados em 2013. A geração operacional de caixa (EBITDA ajustado) saltou para R$ 418,7 milhões, ante uma geração 
negativa de caixa de R$ 6,8 milhões em 2013. 

A seguir, a evolução do lucro líquido e da geração de caixa (EBITDA) da Companhia:

Em 2014, as despesas operacionais totalizaram R$ 2.415,1 
milhões, redução de 1,9% (R$ 47,0 milhões) em relação 
a 2013. As despesas controláveis cresceram 4,5% (R$ 18,2 
milhões), para R$ 422,3 milhões. Já as despesas não contro-
láveis de compra de energia elétrica e transporte apresen-
taram aumento de 13,4% (R$ 171,5 milhões), decorrente 
basicamente da elevação dos custos da energia elétrica em 
função da hidrologia desfavorável em 2014 no país. 

Com foco em projetos que visam o aprimoramento da 
qualidade dos serviços prestados, a Energisa Mato Grosso 
investiu, em 2014, R$ 304,2 milhões. Entre as realizações, 
destacam-se: investimentos em universalização nas áreas 
urbanas; manutenção em rede de média e baixa tensão; 
obras de expansão de rede de distribuição; obras para me-
lhoria do nível de tensão; investimentos no combate ao fur-
to de energia; melhoria no sistema de aterramento; insta-
lação de equipamentos diversos – reguladores de tensão/
religadores/bancos de capacitores; instalação de chaves te-
lecomandadas e obras de melhoria na rede de distribuição.

A redução dos indicadores de continuidade DEC (Duração 
Equivalente de Interrupções por Consumidor) e FEC (Fre- 
quência Equivalente de Interrupções por Consumidor) em 

2014 é outro fato a destacar, fruto dos investimentos realiza-
dos com base no planejamento correto das necessidades do 
sistema, bem como de ações específicas realizadas, median-
te a execução do Plano de Melhoria da Qualidade do Serviço 
durante o ano de 2014, que consiste em priorizar as ações 
de manutenção e investimentos em alimentadores de acor-
do com a sua representatividade nos indicadores globais.  
As principais ações executadas foram: inspeções e execução 
de manutenções preventivas nas estruturas com maior nú-
mero de operações, execução de obras de interligações en-
tre os circuitos, implantação de religadores automatizados, 
poda de árvores e limpeza de faixas de servidão, além do 
cronograma periódico de manutenção programada. 

O foco na qualidade da energia fornecida e a excelência no 
atendimento são prioridades constantes da Energisa Mato 
Grosso, que tem apresentado melhorias consistentes nos 
seus índices operacionais.

Gestão das perdas de energia: o ano foi marcado mais uma vez por excelentes resultados no combate às perdas de ener-
gia elétrica, que foram reduzidas para 17,1%, uma melhoria de 2,67 pontos percentuais em relação a 2013. Essa redução 
foi possível devido às ações realizadas ao longo do ano, tais como projetos de aproximação e negociação com a comuni-
dade, inspeções direcionadas a áreas nobres e investimentos em tecnologia.
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Gestão da inadimplência: o índice de inadimplência apresentou uma melhoria de 3,2% em relação a 2013, tendo se situ-
ado em 2,14%, contra 2,21% em 2013. 

Mercado de energia: em 2014, as vendas de energia elétrica a consumidores finais (mercado cativo), localizados na área 
de concessão da Energisa Mato Grosso, somadas à energia associada aos consumidores livres (TUSD), totalizaram 7.941,0 
GWh, incremento de 7,1% em relação a 2013 bastante representativo se comparado com o crescimento médio de 2,2% 
no país e de 5,3% na região centro-oeste. Todas as classes cativas de consumo apresentaram crescimentos expressivos, 
com destaque para a residencial, que cresceu 10,0% no ano. O consumo industrial, considerando os mercados cativo e 
livre, expandiu 1,8% em 2014. A energia total distribuída em 2014 foi de 8.015,2 GWh, ante os 7.407,5 GWh registrados 
no ano anterior. 

A Energisa Mato Grosso encerrou o ano com 1.269.581 unidades consumidoras cativas, quantidade 4,1% superior à regis-
trada no fim de 2013, e com oitenta e sete consumidores livres.

ENERGISA TOCANTINS

Criada em março de 1989 e privatizada em setembro do 
mesmo ano, quando seu controle acionário foi adquiri-
do pelo Grupo Rede, por meio da Caiuá, a  Companhia de 
Energia Elétrica do Estado do Tocantins (Celtins), nome da 
unidade antes de ser adquirida pelo Grupo, foi a primeira 
concessionária de energia estadual a ser privatizada no país. 
Sua origem remonta à criação do estado do Tocantins, que 
nasceu com a Constituição Federal de 1988, a partir da di-
visão de Goiás, permanecendo o sul como Goiás e o norte 
como Tocantins. 

Um ano depois, a Rede Energia venceu o leilão público para 
exploração da concessão de distribuição de energia em todo 
o Tocantins. E desde 2014, a empresa pertence ao Grupo 
Energisa, após ficar sob intervenção da Aneel, em 2012. 

A Energisa Tocantins atua em uma área de 277.621 km2, nos 
139 municípios tocantinenses, beneficiando mais de 546 
mil clientes. 

Comprovando sua qualidade como distribuidora de energia 
elétrica, em 2014, a empresa ocupou o segundo lugar no 
prêmio Índice Aneel de Satisfação do Consumidor, concer-
nente à região Norte. 

Resultados da empresa

Em 2014, a Energisa Tocantins registrou lucro líquido de  
R$ 66,8 milhões, ante o prejuízo de R$ 156,3 milhões re-
gistrados em 2013. A geração operacional de caixa (EBI-
TDA ajustado) atingiu R$ 94,2 milhões em 2014, contra os  
R$ 98,6 milhões negativos apurados no ano anterior. 

Apresenta-se a seguir a evolução do lucro líquido e da geração de caixa da Companhia:



Relatório Anual        54

Em 2014, as despesas operacionais totalizaram R$ 750,6 
milhões, redução de 9,1% (R$ 75,3 milhões) em relação a 
2013. As despesas controláveis (pessoal, material e servi-
ços de terceiros) cresceram 16,6% (R$ 28,5 milhões), para  
R$ 200,1 milhões. Já as despesas não controláveis de compra 
de energia elétrica e transporte apresentaram incremento 
de 29,1% (R$ 87,6 milhões), decorrente dos altos custos da 
energia elétrica em função da hidrologia desfavorável em 
2014 no país.

Ao longo de 2014, a Energisa Tocantins realizou investimen-
tos que totalizaram R$ 95,6 milhões, visando o aprimoramen-
to dos serviços prestados. Entre as realizações, destacam-se: 
construção da subestação de Arraias, alimentada pela linha 
de 138 kV e capacidade de 15 MVA. A subestação beneficia 
os municípios: Novo Alegre, Combinado, Lavandeiras, Aurora, 
Taguatinga, Ponte Alta do Bom Jesus, Novo Jardim, Dianópo-
lis, Taipas, Conceição, Paranã e Arraias; construção da subes-
tação de Araguatins de 69 kV, com capacidade de 10/12,5 
MVA. Os municípios beneficiados são: Araguatins, São Bento, 
Axixá, Esperantina, Sítio Novo e Buriti do Tocantins; linha de 

Distribuição 34,5 kV Porto Nacional/Silvanópolis/Ipueiras, 
com 61 Km, que atende a região central do estado; e instala-
ção de 14 torres para ampliação do sistema de comunicação 
por VHF, um sistema automático de captação e transmissão 
de sinais, proporcionando uma área maior de comunicação.  
As repetidoras foram construídas com energia 100% solar 
para atender toda a área de concessão. 

A redução dos indicadores DEC (Duração Equivalente de In-
terrupções por Consumidor) e FEC (Frequência Equivalente 
de Interrupções por Consumidor) em 2014 é outro fato a 
destacar, fruto dos investimentos realizados com base no 
planejamento correto das necessidades do sistema, bem 
como de ações específicas realizadas. Os índices DEC e FEC 
apresentaram melhoria de 14,6% e 19,0%, respectivamente. 

O foco na qualidade da energia fornecida e na excelência 
no atendimento são prioridades constantes da Energisa 
Tocantins, que tem apresentado melhorias nos seus índi-
ces operacionais.

Gestão das perdas de energia: o combate às perdas de energia elétrica se mantém no centro das ações gerenciais, o que 
tem permitido à Companhia a redução das perdas de energia. Em 2014, as perdas se situaram em 14,01%, uma melhoria 
de 0,69 ponto percentual em relação a 2013.

Gestão da inadimplência: o índice de inadimplência apresentou uma melhoria de 11,1% tendo se situado em 2,33%, em 
2014, contra 2,62%, em 2013. 

Mercado de energia: em 2014, as vendas de energia elétrica a consumidores finais (mercado cativo), localizados na área 
de concessão da Energisa Tocantins, somadas à energia associada aos consumidores livres (TUSD), totalizaram 1.965,0 
GWh, incremento de 7,5% em relação a 2013. O consumo foi impulsionado pela classe industrial, que cresceu 11,1% em 
2014, considerando os mercados cativo e livre. A energia total distribuída em 2014 foi de 1.969,1 GWh, ante os 1.828,7 
GWh registrados no ano anterior. 

A Energisa Tocantins encerrou 2014 com 546.415 unidades consumidoras cativas, quantidade 4,2% superior à registrada no 
fim do ano anterior, e o número de consumidores livres totalizou sete ao final do ano.

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL

Fundada em 1979, a Energisa Mato Grosso do Sul (nova de-
nominação social da Enersul) ficou responsável pelo abas-
tecimento do estado. E, na década de 80, alguns municípios 
com sistemas próprios de eletrificação foram incorporados 
ao estado, fazendo com que sete novas subestações entras-
sem em operação. 

Posteriormente, nos anos 90, duas importantes transforma-
ções marcaram a trajetória da empresa: a nova razão social 
(Empresa Energética de Mato Grosso do Sul) e o processo de 

privatização, no qual a concessionária foi adquirida pela Es-
celsa. Em 2003, a Companhia passou a integrar o Grupo EDP 
– Electricidade de Portugal. E, a partir de setembro de 2008, 
a distribuidora passou a ser controlada pela Rede Energia. 

Hoje, a concessionária distribui 4.452 GWh para um total 
de 938 mil clientes cativos e atende a 74 dos 79 municípios 
do estado, cuja população soma 2,4 milhões de habitantes. 

Em 2014, a Energisa Mato Grosso do Sul foi eleita a melhor 
empresa da região Centro-Oeste e atingiu a terceira coloca-
ção nacional no Índice Aneel de Satisfação do Consumidor. 
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Adicionalmente, a empresa ganhou o Prêmio Abradee 2014 na categoria Melhor Distribuidora do Norte/Centro-Oeste, 
comprovando sua excelência e qualidade na distribuição de energia elétrica. 

Resultados da empresa

Em 2014, a Energisa Mato Grosso do Sul registrou lucro líquido de R$ 33,4 milhões, revertendo o prejuízo de R$ 21,1 milhões 
registrados em 2013. Já a geração operacional de caixa (EBITDA ajustado) saltou para R$ 209,2 milhões, crescimento de 
70,8% em relação à apurada no ano anterior. 

A seguir a evolução do lucro líquido e da geração de caixa (EBITDA) da Companhia:

Em 2014, as despesas operacionais totalizaram R$ 1.554,2 
milhões, aumento de 7,4% (R$ 106,8 milhões) em relação a 
2013. As despesas controláveis também cresceram 12,0% 
(R$ 30,4 milhões), para R$ 284,6 milhões. Já as despesas 
não controláveis de compra de energia elétrica e transporte 
apresentaram aumento de 22,7% (R$ 167,4 milhões), decor-
rente dos altos custos da energia elétrica em função da hi-
drologia desfavorável, em 2014, no país. 

Com base nos resultados alcançados em 2014, a adminis-
tração da Companhia irá propor à Assembleia Geral de Acio-
nistas a distribuição de dividendos no montante de R$ 29,4 
milhões, à razão de R$ 0,46652600021 por lote de mil ações 
do capital social, a serem pagos em data a ser definida. 

Com foco em projetos que visam o aprimoramento da quali-
dade dos serviços prestados, a Energisa Mato Grosso do Sul 
investiu, em 2014, R$ 219,7 milhões. Entre as realizações, 
destacam-se: Construção da nova subestação de distribui-
ção 69/13,8 kV, na região de águas de Miranda; Aquisição 
de transformador móvel 138 kV – 40 MVA; Aquisição de 

transformador para reserva estratégica 138 kV – 45 MVA; 
Ampliação da Subestação Iguatemi com a construção de se-
tor 138 kV; Adequação do sistema de drenagem de óleo em 
4 subestações; Projetos com foco no combate a perdas não 
técnicas; Ampliação da capacidade de transformação em 
11 Subestações; e Programa para Melhoria da Qualidade 
do Serviço, com destaque para o Projeto de Self-healing em 
Campo Grande, Dourados, Paranaíba e Corumbá, com insta-
lação de 214 religadores.

A redução do indicador FEC (frequência equivalente de in-
terrupções por consumidor) em 2014 é outro fato a desta-
car, fruto dos investimentos realizados com base no plane-
jamento correto das necessidades do sistema, bem como de 
ações específicas realizadas. 

A manutenção do foco na qualidade da energia fornecida 
e a excelência no atendimento são prioridades constantes 
da Energisa Mato Grosso do Sul. A Companhia tem apresen-
tado melhorias consistentes nos seus índices operacionais.
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Gestão das perdas de energia: o ano foi marcado mais uma vez por melhoria nos resultados no combate às perdas de 
energia elétrica, que foram reduzidas para 14,73%, uma queda de 2,48 pontos percentuais em relação a 2013. 

Gestão da inadimplência: o índice de inadimplência apresentou uma melhoria de 5,2% em relação a 2013, tendo se situ-
ado em 2,39%, contra 2,52% em 2013. 

Mercado de energia: em 2014, as vendas de energia elétrica a consumidores finais (mercado cativo), localizados na área 
de concessão da Energisa Mato Grosso do Sul somadas à energia associada aos consumidores livres (TUSD), totalizaram 
4.940 GWh, incremento de 8,6% em relação a 2013, bastante representativo se comparado com o crescimento médio de 
2,2% no país e de 5,3% no centro-oeste. O consumo foi impulsionado pela classe residencial, que cresceu 11,5% no ano. 
O consumo industrial, considerando os mercados cativo e livre, expandiu 6,7% em 2014. A energia total distribuída em 
2014 foi de 5.159 GWh, ante os 4.522 GWh registrados no ano anterior, aumento de 14,1%. 

A Energisa Mato Grosso do Sul encerrou o ano com 938.105 unidades consumidoras cativas, quantidade 3,7% superior à 
registrada no fim de 2013, e com sessenta e sete consumidores livres.

COMPANHIA FORÇA E LUz DO OESTE

A concessionária Companhia Força e Luz do Oeste surgiu 
em 1909 e é responsável pela distribuição de energia elé-
trica no município de Guarapuava, no estado do Paraná.  
Anteriormente chamada de Empreza de Eletricidade de 
Guarapuava Silvio Colle e Ciscato, a empresa foi transferi-
da para os irmãos Schlumberger e Cia., em 1952, sendo que 
somente em 1958 passou a ser chamada como é conhecida 
hoje. Em 1955, a empresa passou a fazer parte da Rede Ener-
gia e a partir de setembro de 2012, a empresa passou a ser 
administrada pela Aneel. Somente em abril de 2014 passou 
a fazer parte do Grupo Energisa. 

Atuando em uma área de concessão de 1.200 km2, a Com-
panhia Força e Luz do Oeste distribui energia elétrica para 
mais de 55 mil clientes. 

Resultados da empresa

Em 2014, a Companhia Força e Luz do Oeste registrou lucro 
líquido de R$ 4,9 milhões, ante os R$ 1,9 milhão registrados 
em 2013, um aumento de 157,9%. A geração operacional de 
caixa (EBITDA ajustado) atingiu R$ 11,9 milhões em 2014, 
contra os R$ 7,6 milhões apurados no ano anterior, cresci-
mento de 56,6%, decorrente, em grande parte, do aumento 
de 28,4% das receitas líquidas, vis-à-vis, o crescimento das 
despesas operacionais em 23,7% no período. 

Abaixo a evolução da geração de caixa da Companhia:
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Em 2014, as despesas operacionais totalizaram R$ 78,7 mi-
lhões, aumento de 23,7% (R$ 15,1 milhões) em relação a 
2013. As despesas controláveis (pessoal, material e serviços 
de terceiros) cresceram 21,4% (R$ 2,4 milhões), para R$ 13,6 
milhões. As despesas não controláveis de compra de ener-
gia elétrica e transporte apresentaram um crescimento de 
18,7% (R$ 9,0 milhões), decorrente da elevação dos custos 
da energia elétrica em função da hidrologia desfavorável em 
2014 no país.

Com base nos resultados alcançados em 2014, a adminis-
tração da Companhia irá propor à Assembleia Geral de Acio-
nistas a distribuição de dividendos no montante de R$ 4,9 
milhões, à razão de R$ 0,01433180831 por ação do capital 
social, a serem pagos em data a ser definida. 

Focada em aprimorar a qualidade dos serviços prestados, a 
Companhia Força e Luz do Oeste realizou investimentos em 
2014 que totalizaram R$ 4,7 milhões. Entre as realizações, 
destacam-se: aquisição e automação de quatro religado-
res de linha; e construção de 1 km e recondutoramento de  
3,2 km do alimentador Trevo.

O foco na qualidade da energia fornecida e a excelência no 
atendimento são prioridades constantes da Companhia For-
ça e Luz do Oeste, que tem apresentado melhorias consis-
tentes nos seus índices operacionais.

Gestão das perdas de energia: o combate às perdas de energia elétrica se mantém no centro das ações gerenciais, o que 
tem permitido à Companhia registrar perdas de energia em um patamar baixo. Em 2014, as perdas de energia se situa-
ram em 3,93%, ante os 3,42% registrados no ano anterior.

Gestão da inadimplência: o pendente a arrecadar (faturamentos mensais a receber) apresentou um aumento de 8,3% em 
2014. O índice de inadimplência também obteve uma pequena elevação de 0,31 ponto percentual, tendo se situado em 
1,76% em 2014, contra 1,45% registrado no ano anterior.

Mercado de energia: em 2014, as vendas de energia elétrica a consumidores finais (mercado cativo), localizados na área 
de concessão da Companhia Força e Luz do Oeste, somadas à energia associada aos consumidores livres (TUSD), totaliza-
ram 298,6 GWh, incremento de 3,5% em relação a 2013. O consumo foi impulsionado pela classe comercial, que cresceu 
9,9% no ano. Já o consumo industrial, considerando os mercados cativo e livre, expandiu 0,2% em 2014. A energia total 
distribuída em 2014 foi de 298,0 GWh, ante os 288,6 GWh registrados no ano anterior. 

A Companhia Força e Luz do Oeste encerrou o ano com 55.622 unidades consumidoras cativas, quantidade 2,6% superior  
à registrada no fim de 2013, e com um consumidor livre.

COMPANHIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA 

Sucessora da Empresa Elétrica de Catanduva, a Nacional utilizou motogeradores a óleo diesel nos primeiros anos de ati-
vidade. Alguns anos depois, foram efetuadas pesquisas para a construção de uma usina hidrelétrica no rio Ribeirão dos 
Porcos, na divisa entre os municípios de Itápolis e Borborema. O projeto somente se efetivou em 1921. 

Inaugurada em 1923 e batizada de Reynaldo Gonçalves, a área de atuação da Nacional se expandiu e a empresa adquiriu a 
concessão para o fornecimento de energia elétrica a outras cidades. Incorporada à Rede Energia em 1984, a empresa pas-
sou a ser administrada pela Aneel em setembro de 2012, sendo posteriormente adquirida pelo Grupo Energisa. 

Complementando sua história inspiradora, a distribuidora venceu o Prêmio Abradee 2014, um dos maiores reconhecimentos 
do setor de energia elétrica no Brasil, em três das quatro categorias avaliadas: Responsabilidade Social, Avaliação pelo Cliente 
e Melhor Distribuidora do País, do seu porte. 

Atualmente, a distribuidora atende a 110.687 clientes e uma população de aproximadamente 300 mil habitantes em 15 
municípios do Estado de São Paulo, em uma área de 4.500 km².
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Resultados da empresa

Em 2014, a CNEE registrou lucro líquido de R$ 25,1 milhões, 
ante os R$ 19,4 milhões registrados em 2013, aumento de 
29,4%. A geração operacional de caixa (EBITDA ajustado), 
por sua vez, atingiu R$ 34,4 milhões em 2014, contra os  
R$ 37,5 milhões apurados no ano anterior, queda de 

8,3%, decorrente, em grande parte, da elevação dos cus-
tos da energia comprada. 

Apresenta-se a seguir a evolução do lucro líquido e da gera-
ção de caixa da Companhia:

Com base nos resultados alcançados em 2014, a Companhia 
distribuirá dividendos à conta do exercício, no montante de 
R$ 26,2 milhões, equivalentes a R$ 11,07866346 por ação. 
Estes dividendos serão pagos em data a ser definida.  

Em 2014, as despesas operacionais totalizaram R$ 160,0 
milhões, aumento de 34,5% (R$ 41,0 milhões) em relação a 
2013. As despesas controláveis (pessoal, material e serviços 
de terceiros) cresceram 18,9% (R$ 4,6 milhões), para R$ 28,9 
milhões. As despesas não controláveis de compra de ener-
gia elétrica e transporte apresentaram um crescimento de 
23,9% (R$ 21,8 milhões), decorrente da elevação custos da 
energia elétrica em função da hidrologia desfavorável em 
2014 no país. 

Adicionalmente, a Companhia Nacional de Energia Elétrica 
realizou investimentos em 2014 que totalizaram em aproxi-
madamente R$ 16,9 milhões, a fim de aprimorar a qualida-

de dos serviços prestados. Entre as realizações, destacam-
-se: aquisição de banco capacitor fixo para alimentadores, 
totalizando 12,3 MVAr; aquisição de transformadores para 
as subestações Catanduva I (138 / 13,8 kV, de 20/25/30 
MVA), Urupês (69/34,5/13,8 kV, de 15/20 MVA) e Itajobi 
(34,5/13,8 kV, de 10/12,5MVA); e aquisição e automação de 
sete religadores de linha. 

O foco na qualidade da energia fornecida e a excelência no 
atendimento são prioridades constantes da Companhia Na-
cional de Energia Elétrica, que tem apresentado melhorias 
nos seus índices operacionais.

Gestão das perdas de energia: o combate às perdas de energia elétrica se mantém no centro das ações gerenciais, o que 
tem permitido à Companhia registrar perdas de energia em um patamar baixo. Em 2014, as perdas de energia se situa-
ram em 8,77%, ante os 8,20% registrados no ano anterior.

Gestão da inadimplência: o índice de inadimplência apresentou uma melhoria de 29,5%, tendo se situado em 1,03%, em 
2014, contra 1,46%, em 2013. O pendente a arrecadar (faturamentos mensais a receber) apresentou uma melhoria de 
6,3%, em 2014.
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A expressiva redução dos indicadores de qualidade de serviços DEC e FEC, no ano, também foi destaque, fruto dos investi-
mentos realizados com base no planejamento correto das necessidades do sistema, bem como de ações específicas reali-
zadas. O DEC e FEC mostraram melhoria de 21,4% e 18,7%, respectivamente.

Mercado de energia: em 2014, as vendas de energia elétrica a consumidores finais (mercado cativo), localizados na área 
de concessão da Nacional, somadas à energia associada aos consumidores livres (TUSD), totalizaram 592,5 GWh, incre-
mento de 6,9% em relação a 2013. O consumo foi impulsionado pela classe rural, que cresceu 23,1% no ano. Já o consumo 
industrial, considerando os mercados cativo e livre, reduziu 1,6% em 2014. A energia total distribuída, em 2014, foi de 
615,7 GWh, ante os 554,3 GWh registrados no ano anterior.

A Nacional encerrou o ano com 111.165 unidades consumidoras cativas, quantidade 2,8% superior à registrada no fim de 
2013, e com quatro consumidores livres.

EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA

Situada em Bragança Paulista (SP), a Empresa Elétrica Bra-
gantina foi criada em 1903. Primeira empresa da região a 
atuar no setor elétrico, em 1941, a Bragantina passou a atu-
ar de forma interestadual, ampliando os serviços ao municí-
pio de Extrema, no sul de Minas Gerais. No entanto, na dé-
cada de 50, o desenvolvimento foi contido pela crise do café, 
quando este foi substituído pela criação do gado leiteiro. 

Posteriormente, em meados da década de 60, a região re-
tomou o desenvolvimento, e a empresa, impulsionada por 
tal recuperação, ampliou suas linhas de distribuição, inclu-
sive para outras cidades do Estado. Sob intervenção da Ane-
el, desde setembro de 2012, a empresa passou a integrar o 
Grupo Energisa em abril de 2014. 

Em 2014, a distribuidora conquistou a segunda colocação 
no ranking das distribuidoras de energia elétrica das regiões 
Sul e Sudeste, na pesquisa de satisfação que a Agência Na-
cional de Energia Elétrica (Aneel) realiza anualmente. 

A Bragantina atende a mais de 147 mil clientes e uma popu-
lação de aproximadamente 332 mil habitantes em 15 mu-
nicípios do Estado de São Paulo, em uma área de 3.453 km². 

Resultados da empresa

Em 2014, a EEB registrou lucro líquido de R$ 30,0 milhões, 
ante os R$ 6,6 milhões registrados em 2013, aumento de 
354,5%. Esse desempenho decorre, principalmente, do cres-
cimento das receitas operacionais e da redução das despesas 
financeiras líquidas. A geração operacional de caixa (EBITDA 
ajustado) atingiu R$ 53,0 milhões em 2014, contra os R$ 36,7 
milhões apurados no ano anterior, crescimento de 44,4%.

Apresenta-se a seguir a evolução do lucro líquido e da gera-
ção de caixa da Companhia:
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Com base nos resultados alcançados em 2014, a Compa-
nhia proporá à Assembleia Geral de Acionistas a distribui-
ção de dividendos à conta do exercício, no montante de  
R$ 28,0 milhões, equivalentes a R$ 23,8559629805 por ação. 
Estes dividendos serão pagos em data a ser definida.  

Em 2014, as despesas operacionais totalizaram R$ 203,2 
milhões, aumento de 7,3% (R$ 14,0 milhões) em relação a 
2013. As despesas controláveis (pessoal, material e servi-
ços de terceiros) cresceram 15,5% (R$ 5,4 milhões), para  
R$ 40,3 milhões. Já as despesas não controláveis de compra 
de energia elétrica e transporte apresentaram uma redução 
de 0,6% (R$ 0,8 milhão). 

Com foco em projetos que visam o aprimoramento da qua-
lidade dos serviços prestados, a Bragantina realizou investi-
mentos em 2014 que totalizaram R$ 19,9 milhões. Entre as 

realizações, destacam-se: aquisição de banco capacitor fixo 
para alimentadores, de 12 MVAr; e aquisição e automação 
de religadores de linha.

A redução dos indicadores de qualidade dos serviços DEC 
(Duração Equivalente de Interrupções por Consumidor) e 
FEC (Frequência Equivalente de Interrupções por Consu-
midor) em 2014 é outro fato a destacar, fruto dos investi-
mentos realizados com base no planejamento correto das 
necessidades do sistema, bem como de ações específicas re-
alizadas. O DEC e FEC mostram melhoria de 14,9% e 22,3%, 
respectivamente.

O foco na qualidade da energia fornecida e a excelência no 
atendimento são prioridades constantes da Bragantina, que 
tem apresentado melhorias nos seus índices operacionais.

Gestão das perdas de energia: o combate às perdas de energia elétrica se mantém no centro das ações gerenciais, o que 
tem permitido à Companhia registrar perdas de energia em um patamar baixo. Em 2014, as perdas de energia se situa-
ram em 5,03%, ante os 4,98% registrados no ano anterior.

Gestão da inadimplência: o pendente a arrecadar (faturamentos mensais a receber) apresentou uma melhoria de 
6,3%, em 2014. O índice de inadimplência alcançou uma redução de 1%, tendo se situado em 1,04%, em 2014, con-
tra 1,05% no ano anterior.

Mercado de energia: em 2014, as vendas de energia elétrica a consumidores finais (mercado cativo), localizados na 
área de concessão da Bragantina, somadas à energia associada aos consumidores livres (TUSD), totalizaram 1.110,8 
GWh, incremento de 1,8% em relação a 2013. O consumo foi impulsionado pela classe comercial, que cresceu 6,4% 
no ano. Já o consumo industrial, considerando os mercados cativo e livre, apresentou redução de 0,7% em 2014. 

A Bragantina encerrou o ano com 147.012 unidades consumidoras cativas, quantidade 3,8% superior à registrada no fim de 
2013, e com doze consumidores livres.

VALE PARANAPANEMA 

Em 1912, a Empresa José Giorgi foi contratada pelo Governo 
do Estado de São Paulo para construir 400 km de linhas de 
ferrovia no prolongamento da Estrada de Ferro Sorocabana. 
À medida que a empreitada se desenvolvia, os lampiões a 
gás eram substituídos pela energia elétrica gerada por má-
quinas a vapor e caldeiras de lenha, utilizada também por 
muitos moradores de Assis, no interior do estado. 

Oito anos depois, a empresa José Giorgi de Eletricidade do 
Vale Paranapanema surge e torna-se responsável pelo forne-
cimento de energia elétrica na região. E somente em 1940, a 
empresa recebeu a denominação atual. Em 1981, a Vale Pa-

ranapanema foi adquirida pela Rede Energia. Mais tarde, em 
setembro de 2012, a empresa ficou sob intervenção da Ane-
el, e, em abril de 2014, foi adquirida pelo Grupo Energisa.

Em 2014, a Vale Paranapanema foi reconhecida como a me-
lhor empresa da região Sul/Sudeste pelo Índice Aneel de Sa-
tisfação do Consumidor. 

Atualmente, a Vale Paranapanema atende a 173.672 clien-
tes e uma população de aproximadamente 0,4 milhão de 
habitantes em 27 municípios do Estado de São Paulo, em 
uma área de 11.770 km².
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Resultados da empresa

Em 2014, a EDEVP registrou lucro líquido de R$ 17,3 milhões, ante o lucro de R$ 8,5 milhões registrados em 2013, aumento 
de 103,5%. Já a geração operacional de caixa (EBITDA ajustado) atingiu R$ 40,9 milhões em 2014, contra os R$ 12,8 milhões 
apurados no ano anterior, crescimento de 219,5%, decorrente, em grande parte, ao aumento relativo das receitas líquidas, 
vis-à-vis, o crescimento das despesas operacionais. 

A seguir a evolução do lucro líquido e da geração de caixa da Companhia:

Em 2014, as despesas operacionais totalizaram R$ 252,7 
milhões, aumento de 7,4% (R$ 17,5 milhões) em relação a 
2013. As despesas controláveis (pessoal, material e servi-
ços de terceiros) cresceram 28,9% (R$ 9,5 milhões), para  
R$ 42,4 milhões. Já as despesas não controláveis de compra 
de energia elétrica e transporte apresentaram incremento 
de 23,8% (R$ 35,7 milhões), decorrente da elevação dos cus-
tos de compra de energia elétrica em função da hidrologia 
desfavorável em 2014 no país.

Com foco em projetos que visam o aprimoramento da qua-
lidade dos serviços prestados, a Vale Paranapanema realizou 
investimentos em 2014 que totalizaram aproximadamente  

R$ 16,4 milhões. Entre as realizações, destacam-se: instala-
ção de 1,8 MVA na subestação Assis I e 0,9 MVA na subesta-
ção Assis III  e Iepê; aquisição de banco de capacitor fixo para 
alimentadores, totalizando 19,2 MVA; aquisição de transfor-
mador para a subestação Ibirarema, 88/40 kV de 15/20 MVA; 
e aquisição e automação de 11 religadores de linha.

O foco na qualidade da energia fornecida e a excelência no 
atendimento são prioridades constantes da EDEVP, que tem 
apresentado melhorias nos seus índices operacionais. 

Gestão das perdas de energia: o combate às perdas de energia elétrica se mantém no centro das ações gerenciais, o que 
tem permitido à Companhia registrar perdas de energia em um patamar baixo. Em 2014, as perdas de energia se situa-
ram em 7,65%, ante os 7,42% registrados no ano anterior. 

Gestão de recebíveis: o pendente a arrecadar (faturamentos mensais a receber) apresentou uma melhoria de 9,4% em 
2014. O índice de inadimplência alcançou uma expressiva redução de 37,0%, tendo se situado em 0,85%, em 2014, contra 
1,35% no ano anterior.

Mercado de energia: em 2014, as vendas de energia elétrica a consumidores finais (mercado cativo), localizados na área 
de concessão da EDEVP, somadas à energia associada aos consumidores livres (TUSD), totalizaram 925,5 GWh, incremen-
to de 7,8% em relação a 2013. O consumo foi impulsionado pela classe comercial, que cresceu 9,4% no ano. Já o consumo 
industrial, considerando os mercados cativo e livre, expandiu 13,4% em 2014. A energia total distribuída em 2014 foi de 
941,2 GWh, ante os 858,2 GWh registrados no ano anterior.
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A Vale Paranapanema encerrou o ano com 175.167 unidades consumidoras cativas, quantidade 2,5% superior à registrada 
no fim de 2013, e com três consumidores livres.

PRInCIPAIS DADOS OPERACIOnAIS DAS DIStRIBuIDORAS DO GRuPO EnERGISA

Os principais dados operacionais das distribuidoras do Grupo Energisa estão apresentados na tabela a seguir:

Principais dados operacionais (continuação):
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COMERCIAlIzADORA GERADORAS E PREStADORAS DE SERVIçOS DE EnERGIA

COMPANHIA TÉCNICA DE COMERCIALIzAÇãO DE ENERGIA S/A

A sociedade tem por objeto a comercialização de energia elétrica de qualquer origem e natureza, compreendendo a com-
pra, a importação, a exportação e a venda de energia elétrica a outros comercializadores, a consumidores que tenham livre 
opção de escolha do fornecedor ou a outros agentes permitidos pela legislação. 

ENERGISA COMERCIALIzADORA DE ENERGIA LTDA.

Criada em outubro de 2005, a empresa, parte do Grupo Energisa, atua na comercialização de energia elétrica no ambiente 
de contratação livre. Com soluções integradas, que visam racionalizar os gastos com energia, a Energisa Comercializadora 
presta serviços tanto para o Grupo quanto para projetos de terceiros. 

ENERGISA GERAÇãO CENTRAIS EóLICAS RN (ALIENADA EM MARÇO DE 2015)

Em um parque eólico de 75 aerogeradores, constituído pelas cinco usinas do Grupo no Rio Grande do Norte (Renascença I, 
II, III IV e Ventos de São Miguel), o complexo possui capacidade instalada de 150 MW e produção superior a 700 GWh por 
ano, capazes de fornecer energia renovável para 1,4 milhão de pessoas. 
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ENERGISA BIOELETRICIDADE (ALIENADA EM MARÇO DE 2015)

Em agosto de 2012, foi concluída a aquisição de quatro Sociedades de Propósitos Específico (SPEs) da Tonon Bioenergia, por, 
aproximadamente, R$ 150 milhões. Tais SPEs contemplam um portfólio de ativos e projetos com capacidade instalada de 
170 MW em usinas termelétricas movidas a biomassa de cana-de-açúcar, sendo: 85% do capital social de duas unidades 
termelétricas já em operação, movidas a biomassa de cana-de-açúcar, com 60 MW de capacidade instalada total e 100% 
dos direitos de construir e explorar comercialmente outras duas usinas com mais 110 MW. As usinas termelétricas estão 
localizadas nos municípios Bocaina (SP) e Maracaju (MS).

ENERGISA GERAÇãO RIO GRANDE (ALIENADA EM MARÇO DE 2015)

Em 4 de fevereiro de 2012, a PCH Santo Antônio, localizada no município de Bom Jardim (RJ), entrou em operação comercial 
com duas turbinas que possuem capacidade conjunta para produção de 8 MW de energia e geração anual de 42,0 GWh. 
Esse é o último dos três projetos que estavam em construção na bacia do Rio Grande, associado às PCHs Caju (10 MW, em 
operação desde fevereiro de 2011) e São Sebastião do alto (13,2 MW, em operação desde setembro de 2011). Juntas, as três 
usinas possuem 31,2 MW de capacidade instalada e produção anual de 157,4 GWh.

PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA zÉ TUNIN (ALIENADA EM MARÇO DE 2015)

Em janeiro de 2013, foi iniciada a operação da segunda unidade geradora da Pequena Central Hidrelétrica (PCH) zé Tunin, 
em Minas Gerais, com potência instalada de 8 MW.

SPE CRISTINA ENERGIA (ALIENADA EM MARÇO DE 2015)

A SPE Cristina Energia é a empresa proprietária da PCH Cristina, de potência instalada de 3,8 MW, adquirida pelo Grupo 
Energisa em dezembro de 2011.

ENERGISA SOLUÇõES 

A Energisa Soluções atua na prestação de serviços no segmento de energia, oferecendo soluções integradas, inovado-ras e 
de alto valor agregado para o mercado de geradores, transmissores e distribuidoras e grandes clientes industriais. A Com-
panhia tem como controlada integral a Energisa Soluções Construções e Serviços em Linhas e Redes. Dentre os serviços 
realizados pela empresa, destacam-se, por segmento: 

 Usinas Hidrelétricas (UHEs), Térmicas e Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs): operação, manutenção, automação, 
comissionamento e engenharia do proprietário. 

 Linhas de Transmissão e Subestações: projeto, gestão da construção, automação, manutenção, operação e comissionamento. 
 Industrial e Distribuição: manutenção e recuperação de transformadores de força.

ENERGISA SERVIÇOS AÉREOS DE AEROINSPEÇãO 

Braço do Grupo focado em inspeções termográficas aéreas e em solo, em linhas de distribuição e de transmissão de qual-
quer classe de tensão, a Energisa Serviços Aéreos de Aeroinspeção atua com máxima segurança, rapidez e qualidade, ofe-
recendo o melhor custo/benefício ao mercado. Com equipamentos de alta tecnologia, é possível identificar com precisão 
anomalias como pontos quentes, que indicam locais onde ações corretivas devem ser realizadas para evitar grandes inter-
venções e, consequentemente, maiores prejuízos.

ENERGISA PLANEJAMENTO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA. 

A sociedade tem por objetivo a corretagem de seguros e a prestação de serviços ou assistência técnica, planejamento  
e consultoria administrativa, financeira e de mercado.
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REDE ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A (ATUAL MULTI ENERGISA SERVIÇOS S/A)

A sociedade tem por objeto (i) a prestação de serviços (a) associados à geração, transmissão e distribuição de energia 
elétrica em todas as suas formas, fontes e modalidades, tais como, sem se limitar, serviços de estudo, projeto, constru-
ção, operação, manutenção, conserto, reparo, reforma, potencialização, entre outros, em instalações elétricas de geração, 
transmissão, transformação, distribuição e uso final da energia elétrica, (b) de consultoria em energia elétrica, (c) de fatu-
ramento, arrecadação e cobrança de faturas de energia elétrica e de valores devidos a concessionárias de energia, (d) de 
teleatendimento e atendimento pessoal de consumidores de energia elétrica e outros, (e) relacionados a quaisquer outras 
atividades associadas, afins ou complementares às de seu objeto social; bem como (ii) a participação em outras sociedades.

RECOnhECIMEntOS E PREMIAçõES DE 2014

O ano de 2014 foi marcado por diversas e importantes conquistas para o Grupo Energisa. A Energisa foi eleita a melhor em-
presa em Governança Corporativa no setor de energia elétrica pela Revista IstoÉ Dinheiro. O reconhecimento foi resultado 
da avaliação do balanço econômico das empresas, do código de conduta, de processos internos, do comprometimento com 
valores éticos e morais e, como critério de desempate, a evolução do capital próprio. 

Também entrou para a lista de reconhecimentos o prêmio Empresas que Melhor se Comunicam com Jornalistas, concedido 
pela revista Negócios da Comunicação. Para chegar ao resultado, foi realizada uma pesquisa com 25 mil jornalistas de todo 
o Brasil, que elegeram três vencedores em 32 áreas de atuação, levando em consideração o acesso, a disponibilização e a 
facilidade de apuração de informações empresariais.  Nela, o Grupo Energisa está entre as empresas mais bem avaliadas 
entre as companhias que atuam no setor elétrico. 

Além da Energisa, foram premiadas as seguintes subsidiárias: 

ENERGISA PARAÍBA

 Conquista do Prêmio Abradee 2014 – concedido pela 
Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétri-
ca – na categoria Evolução do Desempenho e considera-
da a Melhor Distribuidora do Nordeste.

 Segundo lugar no prêmio Índice Aneel de Satisfação do 
Consumidor na região Nordeste.

 Quarta colocação no ranking da Aneel (Agência Nacional de 
Energia Elétrica) que avalia as melhores empresas do Brasil. 

 Medalha Eloy Chaves, na categoria prata, em questões 
de segurança do trabalho. 

 Medalha de prata no Grupo III (empresas com mais de 
2 mil funcionários) no Prêmio Nacional de Segurança da 
Fundação COGE. 

ENERGISA MINAS GERAIS

 Reconhecida como a quarta melhor empresa do Brasil 
em ranking elaborado pela Aneel. 

 Medalha Eloy Chaves, na categoria prata, em questões 
de segurança do trabalho.

 Medalha de prata no Grupo II (empresas com 501 a 2 
mil funcionários) no Prêmio Nacional de Segurança da 
Fundação COGE.

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL 

 Eleita a melhor empresa da região Centro-Oeste pelo 
IASC - Índice Aneel de Satisfação do Consumidor. Adi-
cionalmente, a empresa alcançou a terceira colocação 
nacional nesse prêmio. 

 Ganhadora do Prêmio Abradee 2014 na categoria Me-
lhor Distribuidora do Norte/Centro-Oeste.

NACIONAL

 Vencedora do Prêmio Abradee 2014, um dos maiores 
reconhecimentos do setor de energia elétrica no Brasil, 
em três das quatro categorias avaliadas: Responsabili-
dade Social, Avaliação pelo Cliente e Melhor Distribui-
dora do País do seu porte. 

 Medalha de ouro no Grupo I (empresas com até 500 
funcionários) no Prêmio Nacional de Segurança da Fun-
dação COGE. 

CAIUá

 Medalha de bronze no Grupo II (empresas com 501 a 2 
mil funcionários) no Prêmio Nacional de Segurança da 
Fundação COGE. 
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VALE PARANAPANEMA 

 Reconhecida como a melhor empresa da região Sul/
Sudeste com até 400 mil unidades consumidoras pelo 
Índice Aneel de Satisfação do Consumidor. 

ENERGISA TOCANTINS

 Segundo lugar no prêmio Índice Aneel de Satisfação do 
Consumidor na região Norte. 

ENERGISA MATO GROSSO

 Segundo lugar no prêmio Índice Aneel de Satisfação do 
Consumidor na região Centro-Oeste.

BRAGANTINA

 Segundo lugar no prêmio Índice Aneel de Satisfação do 
Consumidor na região Sul/Sudeste.
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Governança Corporativa 

5



Relatório Anual        68

O Grupo Energisa preza pelas melhores práticas em rela-
ção à Governança Corporativa, pois sabe que ela é respon-
sável pelo bom relacionamento entre a empresa e seus  
stakeholders. E desde 2012, a Companhia tem apresentado 
melhorias em suas práticas com a aderência ao novo código 
da ABRASCA de Autorregulação e Boas Práticas das Compa-
nhias Abertas. 

A adoção de tais procedimentos permitiu ao Grupo conquis-
tar o reconhecimento de melhor empresa em Governança 
Corporativa no setor de energia elétrica pela Revista IstoÉ 
Dinheiro. Para chegar ao resultado, foram avaliados o balan-

ORGANOGRAMA CORPORATIVO

ço econômico das empresas, código de conduta, processos 
internos, comprometimento com valores éticos e morais e 
evolução do capital próprio.  

Atualmente, sua estrutura estatutária de Governança Cor-
porativa é divida em Conselho de Administração, Diretoria 
e Conselho Fiscal, este último não permanente, instalado 
sempre que eleito pela Assembleia Geral. A Companhia 
também poderá ter um Conselho Consultivo composto por 
até seis membros, eleitos e destituíveis pelo Conselho de 
Administração e com mandato pelo prazo de um ano, sendo 
permitida a reeleição. 
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ORGANOGRAMA ESTATUTáRIO

Diretoria
Financeira

Diretor
Presidente

Diretoria
Corporativa
de Gestão
de Pessoas

Diretoria
Corporativa de
Suprimentos 
e Logística

Diretoria de 
Assuntos 
Regulatórios 
e Estratégia

Conselho de 
AdministraçãoAssembleia

COnSElhO DE ADMInIStRAçãO 

O Conselho de Administração da Energisa é responsável por supervisionar e controlar as atividades da Companhia, além de 
definir a estratégia do negócio e ficar atenta à execução dos planos definidos. 
 
O órgão de deliberação colegiada é composto por sete membros, eleitos pela Assembleia Geral, para um mandato de até 
dois anos, podendo ser reeleitos. Dos sete assentos, dois são dedicados a acionistas minoritários. 
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Ivan Müller Botelho, 81 anos, vice-presidente da ABRASCA 
– Associação Brasileira das Companhias Abertas; vice-presi-
dente da ABCE – Associação Brasileira das Concessionárias 
de Energia Elétrica; membro do Conselho Consultivo da FIE-
MG – Federação de Indústrias do Estado de Minas Gerais; 
membro do Conselho Empresarial de Política Industrial da 
Associação Comercial do Rio de Janeiro. É engenheiro eletri-
cista formado pela University of Miami. 

Ricardo Perez Botelho, 55 anos, ex-engenheiro eletrônico da 
CFLCL; ex-engenheiro eletrônico da GTE Laboratories e da 
GTE Communications Produts – Tempo, no Arizona (EUA); 
ex-chefe da Equipe de Desenvolvimento da Micro Techno-
logy Signal Processing Group, no Arizona (EUA); ex-membro 
do Conselho de Administração e diretor presidente da Nova 
América S/A; vice-presidente do Conselho de Administração 
da Energisa Sergipe, Energisa Paraíba, Energisa Borborema e 
Energisa S.A.; presidente do Conselho de Administração da 
Cat-Leo Cise (atual Energisa Soluções) e da Usina Termelétri-
ca de Juiz de Fora. Formou-se em engenharia eletrônica pela 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e se espe-
cializou em Microeletrônica na Arizona State University.   

Omar Carneiro da Cunha Sobrinho, 68 anos, ex-presidente 
da Shell do Brasil S/A e da Billiton Metais S/A; vice-presidente 
da Associação Comercial do Rio de Janeiro; ex-presidente da 
AT&T Brasil Ltda. e membro da administração da Brazilian 
Fast Food Corporation. É formado em economia pela Univer-
sidade de Ciências Políticas e Econômicas do Rio de Janeiro. 

Marcílio Marques Moreira, 83 anos, ex-membro do Con-
selho de Administração do BNDES, ex-vice-presidente e 
membro do Conselho de Administração do Grupo Uniban-
co; ex-embaixador do Brasil nos Estados Unidos da Améri-
ca; ex-ministro da Economia, Fazenda e Planejamento; ex-
-assessor especial da Prefeitura Municipal da Cidade do Rio 
de Janeiro; consultor internacional sênior da Merril Lynch & 
Co.; membro dos Conselhos Consultivos da American Bank 
Note-Brasil, Marsh & McLennan Companies e da Embratel. É 
bacharel em Direito, graduado pela Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro – UERJ. 

Antônio José de Almeida Carneiro, 72 anos, diretor das em-
presas Multiplic Empreendimenos e Comércio Ltda, Sobra-
par Sociedade Brasileira de Organização e Participações 
Ltda., Agropecuária Ponte Nova Ltda., Multiplic Ltda. e 196 
Participações Ltda. Concluiu o Ensino Médio no Colégio Es-
tadual de Minas Gerais.

Luiz Henrique Fraga, 54 anos, sócio-fundador da Gávea In-
vestimentos, membro dos Comitês de Investimento de Pri-
vate Equity, e Imobiliário, Comitê de Valuation de Private 
Equity, do Comitê Executivo e do Comitê de Remuneração 
do Grupo Gávea e responsável pela área de Private Equity. 
Entre 1994 e 2002, foi presidente da Latinvest Asset Mana-
gement e sócio da GlobalInvest Management Co. Foi diretor 
para Mercados Emergentes na Bear Stearns e chefiou as ati-
vidades de fusões & aquisições e finanças corporativas da 

BS no Brasil. Ex- diretor da filial do Unibanco em Nova Ior-
que. É bacharel em economia pela Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro e possui MBA em Finanças pela 
American Graduate School of International Management, 
em Thunderbird (EUA).

Ronnie Vaz Moreira, 57 anos, bacharel em Economia pela 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, com MBA pela Ame-
rican Graduate School of International Management. Foi 
Vice-Presidente Sênior do ABN AMRO Project Finance & Ad-
visory Group for Latin America and Caribbean, no período de 
março de 1994 a setembro de 2001, Diretor de Finanças Cor-
porativas do Deutsche Bank de outubro de 2001 a fevereiro 
de 2002, Diretor Presidente da Globopar – Globo Comunica-
ções e Participações S.A. de março de 2002 a julho de 2005, 
Vice-Presidente Executivo e de Relações com Investidores da 
Light Serviços de Eletricidade de agosto de 2006 a março de 
2010 e Diretor Presidente da CEPEMARES  de junho de 2011 
a dezembro de 2012. Também foi membro do Conselho de 
Administração de diversas Companhias como Acesita, Brasil 
Telecom, Companhia Petrolifera Marlim, Net Serviços, Cons-
tellation Overseas e Brasil Supply. 

Andre La Saigne de Botton, 79 anos, presidente da ACV Co-
mércio e Participações e da SPA do Brasil S/A; ex-presidente 
da Mesbla; membro dos Conselhos de Administração da NRF 
– National Retail Federation (New York), GAM (Global Asset 
Management) Emerging Markets Multi-Fund I e II (Londres), 
Makro Brasil – Atacadista, Supergasbras S/A – Distribuidora 
de Gás, Ceras Johnson do Brasil, Propay Brasil, Pronatura (Fun-
dação para proteção da natureza e da vida selvagem), The Na-
ture Conservancy (Brasil)m Conservation Internacional Brasil, 
Fundação Santa Ignez, International Advisory Council of the 
Americas Society (New York) e Novo Horizonte. 

Pedro Boardman Carneiro, 28 anos, graduado em Engenha-
ria de Produção pela Pontifícia Universidade Católica do Rio 
de Janeiro – PUC-RIO, em 2010. Sócio e operador de merca-
do financeiro da Dinâmica Investimentos e Empreendimen-
tos; ex-estagiário do Banif – Banco Internacional do Funchal 
(Brasil) S.A.; ex-estagiário da Corretora Liquidez. 

Maurício Perez Botelho, 54 anos, Ex-Analista de Projetos da 
Dow Corning Corporation (Midland – USA); Ex-Assistente 
Financeiro do Vice-Presidente da American Express Bank 
(New York). Engenheiro Mecânico pela Universidade Gama 
Filho, em 1985, graduado em finanças pela Tutane Universi-
ty School of Business (New Orleans – USA), em 1988.

Marcos Barbosa Pinto, 37 anos, ingressou na Gávea Inves-
timentos em maio de 2011 como sócio. Foi diretor da CVM 
(Comissão de Valores Mobiliários) de 2007 a 2010 e foi as-
sessor-chefe do presidente do BNDES (Banco Nacional do 
Desenvolvimento) de 2005 a 2006. Também atuou como 
advogado dos escritórios Morrison & Foerster LLP, na Cali-
fórnia (2001-02) e Levy & Salomão Advogados em São Paulo 
(2003-04), onde assessorou clientes em fusões e aquisições 
e operações de private equity. Marcos é bacharel e doutor 
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em direito pela Universidade de São Paulo, detém um Mestrado em direito pela Universidade de Yale e um mestrado em 
economia pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Foi, também, pesquisador visitante na Universidade de Columbia 
e professor de direito societário da Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janeiro (FGV-RJ). Atualmente, ele é membro do Con-
selho de Administração de Multiterminais, Unidas e Chilli Beans. 

Frederico de Souza Queiroz Pascowitch, 31 anos, bacharel em administração de empresas pelo Ibmec São Paulo. Sócio da 
Gávea Investimentos desde 2011. Trabalhou no Itaú BBA como analista do setor de serviços públicos e na área de emprés-
timos sindicalizados para América Latina no BBVA Securities. Participa do Conselho da Cell Site Solutions e de Comitês na 
Azul e já foi parte do Conselho da Arcos Dorados – McDonald’s Latam. 

DIREtORIA ExECutIVA

A Diretoria Executiva do Grupo Energisa pode ser composta por, no máximo, cinco membros que podem ser acionistas, ou 
não. O mandato tem duração de um ano e pode ocorrer reeleição. 

A atual Diretoria Executiva foi escolhida em Reunião do Conselho de Administração (RCA) em 8 de maio de 2014 com man-
dato até a Reunião do Conselho de Administração de 2015. 

Ricardo Perez Botelho, 55 anos, ex-engenheiro eletrônico da 
CFLCL; ex-engenheiro eletrônico da GTE Laboratories e da 
GTE Communications Produts – Tempe, no Arizona (EUA); 
ex-chefe da Equipe de Desenvolvimento da Micro Technolo-
gy – Signal Processing Group, no Arizona (EUA); ex-membro 
do Conselho de Administração e diretor presidente da Nova 
América S/A; vice-presidente do Conselho de Administração 
da Energisa Sergipe, Energisa Paraíba, Energisa Borborema e 
Energisa S.A.; presidente do Conselho de Administração da 
Cat-Leo Cise (atual Energisa Soluções) e da Usina Termelétri-
ca de Juiz de Fora. Formou-se em engenharia eletrônica pela 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e se espe-
cializou em Microeletrônica na Arizona State University. 

Maurício Perez Botelho, 54 anos, Ex-Analista de Projetos da 
Dow Corning Corporation (Midland – USA); Ex-Assistente 
Financeiro do Vice-Presidente da American Express Bank 
(New York). Engenheiro Mecânico pela Universidade Gama 
Filho, em 1985, graduado em finanças pela Tutane Universi-
ty School of Business (New Orleans – USA), em 1988.

Danilo de Souza Dias, 60 anos, professor adjunto do Progra-
ma de Pós Graduação em Energia da COPPE; ex- diretor es-
tatutário do Mercado Atacadista de Energia; autor de livros 
científicos na área de Economia da Energia e de inúmeras 
publicações em revistas especializadas e em Congressos 
nacionais e internacionais; ex-assessor da Presidência do 
BNDES; ex-diretor estatutário de Mercado Atacadista da LI-
GHT SESA. Diretor de Assuntos Regulatórios e Estratégia das 

empresas abertas: Energisa S/A (sociedade de participação 
em outras empresas), desde 2007; e das distribuidoras de 
energia elétrica Energisa Minas Gerais, desde 2003; Energia 
Sergipe, desde 2003; e Energisa Paraíba, desde 2003.

José Marcelo Gonçalves Reis, 56 anos, ex-diretor da  
Cat-Leo Energia S/A (2004 a 2005), empresa atuante na área 
de prestação de serviços relacionados à energia elétrica; 
ex-diretor administrativo da empresa aberta, distribuidora 
de energia elétrica Energisa Minas Gerais – Distribuidora 
de Energisa S/A (2007 a 2009); diretor de logística e supri-
mentos das empresas abertas: Energisa S/A (sociedade de 
participação em outras empresas) desde 2004 até presente 
data; e das distribuidoras de energia elétrica Energisa Minas 
Gerais, Energisa Sergipe e Energisa Paraíba desde 2009 até 
presente data.

Daniele Araújo Salomão Castelo, 36 anos, graduada em Ad-
ministração de Empresas pela Universidade Federal do Cea-
rá e possui Especialização em Finanças Corporativas e MBA 
em Gestão pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro. Iniciou sua carreia no segmento de Telecomunica-
ções, onde atuou em diversas funções até ocupar a posição 
de Gerente de Gestão Empresarial da Oi e Telemar, entre 
1999 e 2007. Iniciou sua trajetória na Energisa em outubro 
de 2007 como Gerente de Gestão Estratégica do Grupo, sen-
do responsável pelo processo de aprimoramento dos siste-
mas de gestão, planejamento estratégico e pelas iniciativas 
de reforço da cultura e valores.
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COnSElhO COnSultIVO 

Eleito pelo Conselho de Administração, o Conselho Consul-
tivo tem entre suas atribuições aconselhar a administração 
na orientação dos negócios sociais, pronunciar-se sobre 
assuntos ou negócios que lhes forem submetidos a exame 
e transmitir ao Conselho de Administração informações e 
dados técnicos, econômicos, industriais ou comerciais con-
cernentes aos objetivos sociais, apresentando sugestões e 
recomendações. 

Sua composição consiste em no mínimo três e no máximo 
seis membros, acionistas ou não, com mandato de um ano, 
sendo permitida a reeleição. O Conselho consultivo não foi 
eleito em 2014.

COMItêS

Alinhada às melhores práticas internacionais e aos objeti-
vos estratégicos do Grupo, a Companhia implementou, em 
2009, a Política de Gestão de Riscos decorrentes do Mercado 
Financeiro, cuja última versão foi aprovada em 2014 pelo 
Conselho de Administração da Energisa S.A. em 23 de de-
zembro de 2014. 

Nela, está previsto um Comitê de Gestão de Riscos decor-
rentes do Mercado Financeiro, o qual tem o papel de ava-
liar operações, processos e procedimentos e de propor as 
melhores alternativas. Em suma, a Política trata de contro-
le de endividamentos, controle das aplicações financeiras, 
acompanhamento de derivativos, como gerenciar o risco de 
liquidez, revisão da política de gestão de riscos de mercado e 
política de dividendos a fim de mensurar os riscos aos quais 
a Companhia está exposta e propor maneiras de mitigá-los. 

Adicionalmente, o Comitê de Auditoria e Riscos atua de for-
ma a acompanhar e aconselhar o Conselho de Administra-
ção em assuntos referentes aos relatórios contábeis e finan-
ceiros, à administração de riscos, às atividades dos auditores 
internos e ao canal de denúncia de irregularidades. 

Também foi instituído o Comitê de Sucessão e Remunera-
ção, ligado ao Conselho de Administração, e que tem como 
meta manter uma política consistente de remuneração para 

os administradores. O Grupo ainda conta com um Comitê 
de Ética, que tem como responsabilidade zelar pelo cumpri-
mento do Código de Ética e de Conduta e analisar possíveis 
violações ao mesmo. 

No ano de 2012, a Energisa S.A. aderiu ao Código ABRASCA 
de Autorregulação e Boas Práticas das Companhias Abertas 
(“Código ABRASCA”) e em cumprimento às exigências desse 
código aprovou sua Política de Controle e Divulgação de In-
formações Relevantes, na qual há a previsão de um Comitê 
de Divulgação, que se encontra devidamente constituído.  
O Comitê de Divulgação é o órgão que tem como objetivo 
gerir a política de divulgação da Companhia, sendo respon-
sável pelo registro de acesso às informações privilegiadas, 
classificando-as de acordo com critérios que possam facili-
tar o seu monitoramento, discutindo e recomendando a di-
vulgação ou não de atos e fatos potencialmente relevantes. 

Ainda em decorrência do Código ABRASCA foram aprovadas 
as seguintes políticas: (i) Política de Negociação de Valores 
Mobiliários; (ii) Política de Operações com Partes Relaciona-
das; e (iii) Código de Ética do Grupo Energisa.

COnSElhO FISCAl

Podendo funcionar de forma permanente quanto não permanente, o conselho fiscal é, de acordo com a Lei das Socieda-
des por Ações, um órgão societário independente da administração e dos auditores externos. Suas funções consistem em 
fiscalizar as atividades da administração, rever as demonstrações financeiras da Companhia e reportar as conclusões aos 
acionistas. Ainda de acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o Conselho Fiscal deve ser composto por no mínimo três  
e no máximo cinco membros e seus respectivos suplentes.

No caso do Grupo Energisa, o Estatuto Social prevê um Conselho Fiscal de caráter não permanente, eleito unicamente  
a pedido dos acionistas da Companhia em assembleia geral. O Conselho fiscal não foi eleito em 2014.
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Responsabilidade socioambiental  
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Consciente de seu papel e de sua presença em diversas comunidades ao redor do País, a Energisa investe constantemente 
em ações voltadas à sociedade, seja por meio de atividades culturais, esportivas ou ambientais. Reflexo de sua responsabili-
dade social é o apoio que a Companha dá para projetos de diversos cunhos. Adicionalmente, em 2014, todas as subsidiárias 
do Grupo doaram 1% do Imposto de Renda devido, como forma de apoiar programas voltados à garantia dos direitos de 
crianças e adolescentes. 

PRInCIPAIS AçõES SOCIOCultuRAIS

NO ESTADO DA PARAÍBA:

 Usina Cultural: programa responsável pela agenda de 
eventos musicais e que tem como objetivo colocar jo-
vens da região em contato com os novos nomes da mú-
sica brasileira, além de permitir que grupos musicais 
locais apresentem seu trabalho. Em 2014, esses espaços 
receberam cerca de 26 mil visitantes. 

 Espaço Energia: localizado na Usina Cultural Energia, 
o projeto orienta os visitantes, de forma lúdica, sobre 
o uso eficiente e seguro de energia elétrica por meio 
dos princípios da física e da história da eletricidade.  
Em 2014, mais de 16 mil pessoas visitaram o local.  

 Balcão de Livros: lançado em 2011, o projeto oferece 
aos clientes obras da literatura brasileira e estrangeira. 
O acervo de mais de cinco mil livros está disponível em 
pontos de atendimento da Energisa. 

 Consciente da importância do esporte na vida de todos, 
a Companhia patrocina a Caminhada da Saúde – que em 
2014 mobilizou mais de 2 mil pessoas, entre colaboradores 
e público externo -, o programa Gol de Placa e o projeto 
Magia V, por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte. 

 Parceria com o Junior Achievement, fundação educativa 
sem fins lucrativos, em que colaboradores atuam como 
voluntários na formação de jovens empreendedores de 
escolas públicas e privadas. 

 Projeto Bem da Gente: tem como proposta gerar a in-
clusão produtiva estimulando o empreendedorismo por 
meio da oferta de capacitação em oficinas do SEBRAE 
Microempreendedor. 

NO ESTADO DE SERGIPE:

 Energia Total: o projeto tem como objetivo se aproximar 
de comunidades de baixa renda e promover o uso segu-
ro e racional da energia elétrica. 

 Programa zé Luz na Escola: visa conscientizar crianças e 
jovens sobre os riscos de brincar próximo à rede elétrica. 
Adicionalmente, orienta sobre os cuidados em relação à 
dengue e os perigos inerentes ao uso de drogas. 

 Por meio de leis de incentivo à cultura, a Energisa Sergi-
pe patrocina diversos projetos culturais. Em 2014, quatro 
projetos foram beneficiados, tais como a 6ª Edição do Ci-
nePort (festival de mostras competitivas de longa e curta 
metragens), e a Orquestra Jovem de Sergipe (proporcio-
nou a 100 jovens de famílias de baixa renda o contato 
com a música clássica, visando a profissionalização).

 Parceria com o Parque dos Falcões, um “santuário” das 
aves de rapina, desenvolvendo um projeto funcional que 
se encaixa perfeitamente dentro do contexto do Parque 
e que serve como fonte de receita para a instituição, pro-
movendo a sustentabilidade organizacional do Parque.

 Projeto Bem da Gente: tem como proposta gerar a in-
clusão produtiva estimulando o empreendedorismo por 
meio da oferta de capacitação em oficinas do SEBRAE 
Microempreendedor. 

NOS ESTADOS DE MINAS GERAIS E RIO 
DE JANEIRO:

 Festival de Viola e gastronomia de Piacatuba: reunindo 
os melhores violeiros do Brasil e oferecendo uma pro-
gramação gastronômica de qualidade, o projeto cons-
truiu uma nova identidade para Piacatuba e a colocou 
na rota de cidades mineiras com rico patrimônio cul-
tural. Em 2014, a 12ª edição reuniu aproximadamente  
28 mil pessoas.  

 Programa desenvolvido em parceria com a Junior Achie-
vement, fundação educativa sem fins lucrativos, em que 
funcionários atuam como voluntários na formação de 
jovens empreendedores de escolas públicas e privadas. 

 Biblioteca Energisa: espaço patrocinado pela Energisa e 
voltado para a troca de livros, a fim de democratizar o 
acesso à leitura. 

 Casa de Leitura Lya Maria Müller Botelho: mantida pela 
Companhia, em Leopoldina (MG), o espaço mantém 
um relacionamento estreito com instituições do ensino 
privado e público, promovendo a leitura entre jovens e 
crianças. Em 2014 o espaço atendeu a 28 escolas públi-
cas e recebeu um público aproximado de 2.800 pessoas 
nos diversos eventos promovidos. 

 Projeto Nossa Energia: voltado para os clientes da empre-
sa com foco na conscientização para os direitos e deveres 
do consumidor, segurança e uso racional de energia. 

 Projeto Usina Cultural: iniciativa voltada ao incremento 
das ações culturais no interior de Minas Gerais e em Nova 
Friburgo, no Rio de Janeiro, incentivando e promovendo 
novos públicos e novos nomes da música nacional con-
temporânea. Na primeira região, 22 mil pessoas estiveram 
presentes, enquanto que, na segunda, a programação 
atraiu um público de aproximadamente 4 mil pessoas. 
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 A Companhia também apoia outros programas desen-
volvidos pela Fundação Ormeo Junqueira Botelho com 
destaque para: Cia Ormeo, em Cataguases (MG), e apoio 
à Fábrica do Futuro e ao Polo Audiovisual da zona da 
Mata (MG).  

 Patrocínios de longas-metragens: a Energisa patrocina 
projetos que tenham sua execução majoritariamente 
na zona da Mata mineira, auxiliando na criação de em-
pregos, durante as gravações, e na cadeia produtiva, por 
meio de hotéis, restaurantes e transportes. 

 Participação da Energisa em consórcios e comitês a fim 
de fomentar o desenvolvimento sustentável e os recur-
sos hídricos de sua área de concessão. Adicionalmente, 
a Companhia integra o Conselho Estadual de Recursos 
Hídricos de Minas Gerais (CERHMG). 

NO ESTADO DO MATO GROSSO

 Por meio de leis de incentivo à cultura, a Energisa Mato 
Grosso patrocina diversos projetos culturais. Em 2014, 
três projetos foram beneficiados, garantindo a produ-
ção e finalização de três longas-metragens.

 Patrocínio ao projeto Magia V, por meio da Lei Federal de 
Incentivo ao Esporte. 

NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

 Por meio de leis de incentivo à cultura, a Energisa Mato 
Grosso do Sul patrocina diversos projetos culturais.  
Em 2014, um projeto um projeto foi beneficiado, garan-
tindo a produção e finalização de um longa-metragem.

 No ano relatado, a Energisa Mato Grosso do Sul entre-
gou aos municípios, por meio do convênio com a Asso-
masul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do 
Sul), 12.200 mudas de árvores, tendo como objetivo 
uma melhor adequação das espécies às áreas urbanas, 
evitando, assim, danos às edificações, redes e linhas elé-
tricas, calçamentos e passeios.

 Patrocínio de cursos para formação e capacitação dos 
profissionais nas áreas de construção, operação e ma-
nutenção de redes de distribuição e subestações, com 
treinamentos essenciais e específicos para formação 
profissional à comunidade em geral. 

NO ESTADO DO TOCANTINS

 Selo UNICEF Município Aprovado: projeto em parceria 
com o estado de Tocantins que apoia programas direcio-
nados ao fortalecimento de políticas públicas munici-

pais que garantam os direitos das crianças e dos adoles-
centes. Iniciativa com o Fundo das Nações Unidas para 
a Infância, que a Energisa apoia com a arrecadação de 
recursos por meio da conta de energia. Na edição 2013-
2016, 111 municípios inscreveram-se, o que represen-
ta 80% do total do Estado. Desde o início da parceria, a 
Energisa arrecadou quase R$ 3 milhões, sendo R$ 427 
mil somente em 2014. Todo o valor arrecadado foi re-
passado para o UNICEF Brasil.

 Por meio de leis de incentivo à cultura, a Energisa Tocan-
tins patrocina diversos projetos culturais. Em 2014, um 
projeto foi beneficiado, garantindo a produção e finali-
zação de um longa-metragem.

 Atletas do Futuro: parceria entre a Energisa Tocantins, a 
AEC (Associação dos Empregados da Energisa Tocantins) 
e SESI, que beneficia 100 crianças e adolescentes com 
aulas de futebol society, natação e dança.

NO ESTADO DE SãO PAULO

 Durante a Ix Semana Nacional de Segurança da Popu-
lação com Energia Elétrica, foram ministradas palestras 
para estudantes, professores, profissionais da constru-
ção civil, de escolas técnicas, entre outros.  

 Ao participar de mais uma edição do Festival de Pipas Raul 
Albieri, o Grupo Energisa abordou aspectos relativos à se-
gurança. A empresa ainda distribuiu o jogo trilha da segu-
rança e folheto orientativo aos cinco mil participantes.

 Patrocínio ao projeto Magia V, por meio da Lei Federal de 
Incentivo ao Esporte.

 Doações do livro infantil “A Semente da Verdade”, da escrito-
ra Patrícia Engel Seco, a fim de estimular a prática da leitura.

NO ESTADO DO PARANá

 Durante a lx Semana Nacional de Segurança da Popu-
lação com Energia Elétrica, a Companhia Força e Luz do 
Oeste esteve com centenas de pessoas entre estudan-
tes, professores e profissionais da construção civil.

 Sensível a uma das maiores enchentes enfrentadas pela 
cidade, em 2014, a Companhia realizou uma campanha 
de arrecadação de agasalhos, roupas e calçados para os 
desabrigados. A empresa ainda doou 200 kits contendo 
edredons, mantas, roupa íntima para adultos e crianças 
atingidos pela enchente.

 Em dezembro, os colaboradores demonstraram mais uma 
vez a solidariedade por meio da Campanha do Brinquedo, 
para a qual arrecadaram inúmeras dezenas de brinquedos, 
que foram doados às crianças carentes do município. 

GEStãO AMBIEntAl E AçõES DE PROMOçãO DA EFICIênCIA EnERGétICA 

Todos os anos, diversos projetos do programa de “Eficiência Energética” são implantados visando a adoção de mudanças 
comportamentais quanto ao uso da energia. Em 2014, o programa absorveu mais de R$ 25 milhões em ações voltadas ao 
estímulo do consumo consciente de energia elétrica, destacando-se:
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 Energisa Comunidades/Energisa em Minha Casa/Nossa 
Energia/ Energia Solidária: atendimento a comunida-
des locais com ações como substituição de lâmpadas 
e doação de equipamentos eficientes, adequação das 
instalações elétricas internas e, em casos específicos, 
implantação do padrão de entrada em comunidades 
de baixa renda. Além da promoção de palestras sobre 
uso racional da energia elétrica e de equipamentos. Para 
este programa é utilizada como base nas comunidades 
a Unidade Móvel da Energisa, veículo preparado com 
equipamentos para apoio e condução dos programas 
itinerantes nas áreas de concessão. 

 Espaço Energia: é um complexo didático-interativo, lo-
calizado em João Pessoa (PB), que apresenta, de maneira 
lúdica, a história da eletricidade e seu uso racional e efi-
ciente. Em 2014, mais de 16 mil pessoas visitaram o lo-
cal. Para 2015, está prevista a expansão do projeto para 
a cidade de Campo Grande (MS). 

 Conta Cidadã: troca de resíduos recicláveis trazidos pelos 
consumidores por bônus na conta de energia. Em 2014, 
foram coletadas mais de 6 mil toneladas de resíduos, ga-
rantindo assim a destinação correta desses materiais.

OUTRAS AÇõES AMBIENTAIS – AÇõES MI-
TIGADORAS

A Energisa mitiga seus impactos por meio de programas e 
práticas que compõem o Sistema de Gestão de Meio Am-
biente, Aspectos Sociais, Saúde e Segurança – SGMASS e o 
Sistema de Gestão Socioambiental – SGSA. Dentre os pro-
gramas e práticas implementados, destacam-se:

 Implantação de redes isoladas e protegidas; 
 Implantação do Comitê de Gestão Socioambiental 

– COGESA; 
 Continuidade da Gestão de Resíduos Sólidos próprios;
 Realização sistemática de procedimentos referentes a 

novos licenciamentos ambientais e monitoramento e 
controle das renovações das licenças de operação;

 Desenvolvimento de campanhas interna e externa de 
redução de consumo de água e energia, educação com 
base nos 3Rs (Reduzir, Reutilizar e Reciclar) e educação 
para o consumo consciente; 

 Realização periódica de inspeção de desempenho ambien-
tal em suas instalações, elaboração de plano de melhorias 
ambientais e acompanhamento do seu Índice de Desempe-
nho Ambiental (IDA), além de capacitação de funcionários; 

 Contratação de fornecedores que, comprovadamente, 
tenham boa conduta ambiental; 

 Participação nos Comitês de Arborização, órgão da ad-
ministração pública municipal que trata das questões 
referentes ao convívio harmonioso da arborização com 
a infraestrutura existente na área urbana de municípios 
das suas áreas de concessão. 
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tREInAMEntO E DESEnVOlVIMEntO PROFISSIOnAl

No ano em que oito distribuidoras passaram a incorporar a lista de empresas do Grupo Energisa, todos os esforços foram 
voltados à adaptação dos profissionais oriundos dessas antigas estruturas. Para tal, foram implantados diversos processos 
concernentes à área de Recursos Humanos, a fim de elaborar um plano de desenvolvimento e focar na formação de líderes. 
Durante o processo, uma consultoria externa foi responsável por analisar gerentes e coordenadores e verificar se os valores 
desses colaboradores estavam alinhados aos do Grupo. 

Ao fim do procedimento, teve início a disseminação do con-
ceito de “embaixador da marca” do Grupo Energisa para 
os novos colaboradores, etapa que enfatizou os valores da 
Companhia e a importância de cada colaborador atuar de 
acordo com os mesmos. No tocante ao treinamento dos lí-
deres, a plataforma on-line de Educação à Distância, já uti-
lizada pelos antigos funcionários, foi disponibilizada com 
o objetivo de oferecer treinamentos técnicos e comporta-
mentais, complementando a formação desses profissionais.  
Ao final de 2014, foram computadas 203,5 mil homens/
hora de treinamento, sendo que cerca de 500 líderes foram 
treinados no módulo Gestão de Pessoas. 

Também atentos ao desenvolvimento dos colaboradores 
das antigas empresas, a Companhia deu início, em 2014, 
à Academia de Líderes e ao Centro de Formação de Opera-
dores. No primeiro programa, foi feito um levantamento 
dos quesitos estrategicamente prioritários para os líderes 
de diferentes áreas. Iniciado em dezembro, o programa só 
será finalizado em dezembro de 2016, visando obter maior 
assertividade em relação aos pontos que precisam ser tra-
balhados. No segundo, o Grupo Energisa focou em oferecer 
uma formação diferenciada aos profissionais responsáveis 
pelo bom desempenho das distribuidoras, os operadores. 
Nesse sentido, foram realizados treinamentos com o objetivo 
de atender às necessidades de padronização, capacitação e 
centralização da formação, reciclagem e certificação dos ope-
radores do Grupo. 

Em continuidade às ações de reforço da prática do valor 
Pessoas, a Energisa lançou, em outubro de 2014, o Progra-
ma de Autodesenvolvimento, que tem por objetivo apoiar o 
desenvolvimento dos colaboradores (gerentes, coordenado-
res, supervisores e profissionais de nível superior), para que 
cada um possa refletir e construir seu futuro profissional.  
O programa é um espaço on-line que disponibiliza conteúdo 
teórico, atividades práticas e testes, possibilitando o proces-
so de aprendizado, identificação de características profissio-
nais e definição de objetivos para a carreira.

Outra conquista da Companhia, em 2014, foi a marca de  
3 mil Planos Individuais de Desenvolvimento realizados. Co-
nhecido pela sigla PDI, o plano é feito, anualmente, por to-
dos os colaboradores do Grupo após a avaliação de desem-
penho, junto aos gestores de cada área. Realizado somente 
nas empresas antigas, o plano terá início em fevereiro de 
2015 nas novas companhias. Além dos novos programas 
implementados e do maior foco nos colaboradores, a Com-
panhia dedicou 676,9 mil homens/horas de treinamento, 
com investimentos de mais de R$ 4,2 milhões. Ao final do 

“A EnERGISA lAnçOu, EM OutuBRO 

DE 2014, O PROGRAMA DE AutODE-

SEnVOlVIMEntO, quE tEM POR OB-

jEtIVO APOIAR O DESEnVOlVIMEntO 

DOS COlABORADORES, PARA quE 

CADA uM POSSA REFlEtIR E COnS-

tRuIR SEu FutuRO PROFISSIOnAl“

ano, a Companhia contava com 10.106 colaboradores pró-
prios e 5.474 terceirizados, não considerando os emprega-
dos das empresas prestadoras de serviços de construção de 
redes e usinas. 

Em 2015, a Companhia continuará atenta à padronização 
de processos e treinamentos em todas as unidades que 
compõe o Grupo Energisa. Com essa finalidade, pretende 
otimizar e revisar o plano de cargos e salários dos colabora-
dores das novas empresas e promover o Programa de Identi-
ficação e Formação de Sucessor, prática estruturada no Gru-
po há 7 anos que permite a transferência de conhecimento 
de maneira planejada. 
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PROGRAMA DE TRAINEES

Como parte de sua estratégia de crescimento e consolidação 
de seus valores, o Grupo Energisa realiza, todos os anos, a se-
leção de jovens para o Programa de Trainees. Por meio dele, 
a Companhia oferece um treinamento diferenciado, a fim de 
capacitar seus novos talentos para uma maior compreensão 
das diversas áreas do Grupo. Nos últimos quatro anos, 34 jo-
vens foram selecionados para integrar o Programa.  

PROGRAMA DE SUCESSãO

Considerado um dos processos mais significativos dentro do 
planejamento de gestão de pessoas, o Programa de sucessão 
do Grupo estabelece critérios e procedimentos para a iden-
tificação e desenvolvimento de colaboradores que tenham 
potenciais ou estejam aptos a ocupar posições estratégicas. 

SAúDE, SEGuRAnçA E quAlIDADE DE VIDA

Considerada prioridade máxima dentro do Grupo e, portanto, presente entre seus valores, a segurança dos colaboradores  
é o mote do Plano de Segurança do Trabalho. Por meio de ações coordenadas para prevenir acidentes, a Companhia ressalta 
seu comprometimento e responsabilidade com relação à saúde de seus profissionais. 
 
Para tal, adota as seguintes medidas: emissão de relatório trimestral de segurança do trabalho pelo Comitê Central de 
Segurança e Saúde Ocupacional; padronização das ações em medicina ocupacional; promoção de seminários corporativos 
de segurança do trabalho; programa intensivo de treinamento voltado para segurança e procedimentos operacionais pa-
dronizados em todas as empresas do Grupo; e inspeções permanentes em veículos e áreas internas e externas de trabalho.

Em reconhecimento ao esforço da Companhia em questões relacionadas à prevenção de acidentes de trabalho, em 2014,  
a Energisa Paraíba e a Energisa Minas Gerais receberam a Medalha Eloy Chaves, ambas na categoria prata. 

Além dessa premiação, quatro empresas do Grupo foram agraciadas com o Prêmio Nacional de Segurança da Fundação 
COGE. A Companhia Nacional de Energia Elétrica recebeu a medalha de ouro por ter sido a melhor no Grupo I – empresas 
com até 500 funcionários. Já a Energisa Minas Gerais e a Caiuá Distribuidora de Energisa S.A. receberam, respectivamente, 
as medalhas de prata e bronze no Grupo II – empresas com 501 a 2 mil funcionários. Por fim, a Energisa Paraíba conquistou 
a medalha de prata no Grupo III – empresas com mais de 2 mil funcionários. 
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REMunERAçãO E BEnEFíCIOS

O Grupo Energisa possui uma política de remuneração e benefícios alinhada às práticas de mercado, a fim de reter e re-
conhecer seus talentos, à legislação trabalhista e aos acordos coletivos de cada categoria. Adicionalmente, a Companhia 
concede, a partir da avaliação anual de desempenho de seus colaboradores, reajustes salariais balizados por mérito, enqua-
dramento ou equiparação. 

Além da remuneração fixa, o Grupo oferece remuneração variável por meio de seu Programa de Participação nos Lucros e 
Resultados (PLR). A parcela variável tem como medida as metas objetivas definidas em acordo com o sindicato dos funcio-
nários. De forma complementar, a Companhia oferece um programa de remuneração atrelado diretamente ao desempe-
nho individual para os colaboradores dos níveis gerenciais, de acordo com os indicadores gerenciais de cada área de atuação 
e indicadores globais do Grupo. 

O pacote de benefícios oferecido aos colaboradores, e definido por acordo coletivo de trabalho, inclui auxílio alimentação, 
auxílio material didático, auxílio creche, auxílio portador de deficiência, ajuda transferência, seguro de vida, assistência 
médica e odontológica, previdência privada, complementação de auxílio doença e acidente trabalho, prêmio aposentadoria 
e bolsa de estudo.

A política de remuneração da Companhia para os membros do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária e Diretoria 
Não Estatutária está baseada nas seguintes premissas: (i) estar alinhada às práticas do mercado e garantir a competitivi-
dade organizacional da empresa no seu segmento; (ii) ser transparente e formalizada por meio de regras que garantem o 
seu correto entendimento; (iii) ser flexível e poder sofrer adaptações ao longo do tempo, conforme ajuste/mudança das 
estratégias da organização; e (iv) basear-se em resultados objetivos e mensuráveis. Em 2011 foi instituído o Comitê de Su-
cessão e Remuneração, ligado ao Conselho de Administração, visando manter uma política consistente para a remuneração 
dos administradores. 

A remuneração dos membros do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária e Diretoria Não Estatutária composta 
por remuneração fixa anual (salário mensal) e benefícios diretos e indiretos como seguro de vida, seguro saúde, previdência 
privada e automóvel. Para esse público, a Companhia também oferece remuneração variável, com participação nos resulta-
dos (PLR), pago em função do cumprimento das metas estabelecidas por meio de indicadores de desempenho, tendo como 
referência a mediana do mercado Hay. 
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Gestão de riscos
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GEStãO DE RISCOS DO MERCADO FInAnCEIRO

Em conformidade com as melhores práticas internacionais e alinhada com os objetivos estratégicos do Grupo Energisa, em 
2009, a Companhia deu origem à sua Política de Gestão de Riscos decorrentes do Mercado Financeiro. Em sua quinta ver-
são, o documento considera a nova realidade do estoque de dívidas e liquidez consolidadas, de forma a preservar a diretriz 
principal, ou seja, demostrando prudência e previsibilidade da gestão financeira do Grupo Energisa.

A gestão de risco é um processo e não um evento isolado, 
de forma que deve envolver diversas áreas da empresa ( jurí-
dica, financeira e de controle de risco) e requer a difusão da 
cultura de risco, a busca pelas melhores práticas e a partici-
pação contínua do corpo de funcionários. Sua implantação 
deve ser discutida, homologada e revista periodicamente 
pelo Conselho de Administração, segundo sugestões da 
Vice-Presidência Financeira. Adicionalmente, a Companhia 
possui uma Assessoria Corporativa de Gestão de Riscos, cria-
da com o objetivo de monitorar os riscos que possam impac-
tar o Grupo Energisa de forma adversa.

Além de mensurar o somatório dos riscos associados à 
Companhia e suas holdings, a política de gestão de riscos 
de mercado financeiro tem como função definir as diversas 
instâncias de decisão sobre as operações do Grupo Energisa; 
as responsabilidades de cada nível hierárquico, bem como 
das respectivas alçadas; os limites aceitáveis de risco pela 
Companhia, coerentes com a propensão de seus acionistas 
e assumi-los de modo a otimizar a relação risco e retorno, 
a serem aprovados pelo Conselho de Administração; e im-
plantar o processo de gestão de riscos – mensuração de 
riscos, política de riscos, atividades de controle, informação, 
comunicação e monitoramento. 

Sob responsabilidade da Vice-Presidência Financeira, a ges-
tão de riscos também recebe o respaldo e auxílio do Comi-
tê de Gestão de Riscos decorrentes do Mercado Financeiro. 
Seu dever é avaliar operações, processos e procedimentos e, 
posteriormente, propor as melhores alternativas. Adicional-
mente, o Comitê deverá, periodicamente, obter assessoria 
independente de consultores de macroeconomia, que, por 
sua vez, deverão se encarregar de validar o Relatório Trimes-
tral de Acompanhamento da “Política de Gestão de Riscos 
decorrentes do Mercado Financeiro” e atestar o cumprimen-
to da mesma, os “waivers” eventualmente necessários ou vi-
gentes e a recomendação para adequação, caso necessário.  

Para o Grupo Energisa, as principais origens dos riscos finan-
ceiros são os endividamentos, abrangendo todas as opera-
ções de empréstimo e financiamentos da Companhia e as 
dívidas emitidas nos mercados financeiros local e externo; 
as aplicações financeiras, ou seja, os investimentos financei-
ros realizados; e os derivativos, operações estruturadas com 
o objetivo de eliminar determinadas exposições a indexado-
res propensos a variações adversas.
 
Para leitura na íntegra da origem e gestão de riscos do Gru-
po Energisa, a Política de Gestão de Riscos decorrentes do 
Mercado Financeiro está disponível no website da Compa-
nhia, permitindo o amplo acesso aos seus stakeholders.

“A GEStãO DE RISCO é uM PRO-

CESSO E nãO uM EVEntO ISOlADO, 

DE FORMA quE DEVE EnVOlVER 

DIVERSAS áREAS DA EMPRESA (ju-

RíDICA, FInAnCEIRA E DE COntROlE 

DE RISCO) E REquER A DIFuSãO DA 

CultuRA DE RISCO, A BuSCA PElAS 

MElhORES PRátICAS E A PARtICI-

PAçãO COntínuA DO CORPO DE 

FunCIOnáRIOS“
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GEStãO DE CADEIA DE FORnECEDORES 

A busca por novas oportunidades e parcerias faz com que a Energisa, por meio do seu Departamento Corporativo de Supri-
mentos (DCSU), trabalhe constantemente no aprimoramento da qualidade de sua cadeia de suprimentos, principalmente 
para classes de materiais onde se tem mais carência de oferta.

Os fornecedores atuais recebem tratamento especial, visan-
do desenvolver relações duradouras com integração cliente/
fornecedor na busca por novas tecnologias, melhoria dos as-
pectos de logística e estabilidade de relações para desenvol-
ver empatia. Nesse sentido, a Energisa realiza contratos de 
longo prazo com seus principais fornecedores, abrangendo 
cerca de 96% do volume de materiais adquiridos.

Adicionalmente, a Energisa exige de seus fornecedores, des-
de 2005, declaração de que proíbam e não possuam, em 
suas instalações, fornecedores que pratiquem o trabalho 
infantil, o trabalho forçado e a discriminação racial e social, 
além de solicitar a apresentação de documentos que com-
provem a existência de práticas em responsabilidade social 
e preservação do meio ambiente. 

Objetivando a melhoria contínua do sistema da qualidade 
desses stakeholders, juntamente com o alto desempenho 
no atendimento aos requisitos específicos da Energisa, foi 
estabelecida a metodologia de escalada para fornecedores. 
Por meio do monitoramento contínuo dos requisitos dos 
fornecedores, a Energisa atua no processo de gestão de for-
necedores de materiais e equipamentos, compreendendo as 
seguintes fases: cadastramento e pré-seleção, qualificação, 
seleção, contratação e avaliação do desempenho. É considera-
do aprovado aquele que atender aos itens avaliados durante 
a qualificação e, quando aplicável, aqueles cujos testes de la-
boratório ou de aplicação atenderem aos critérios definidos. 

Para incentivar os fornecedores de materiais, equipamen-
tos e serviços na busca da melhoria de seu desempenho, a 
Energisa realiza, desde 2008, um ranking dos fornecedores 
de materiais e equipamentos. Essas empresas são avaliadas 
com relação ao seu desempenho em entregas, à sua saú-
de financeira, à qualidade dos seus produtos em utilização  
e à certificação de sistema de gestão de qualidade. Após a 
elaboração desse ranking, os resultados são divulgados e o 
feedback é transmitido individualmente aos fornecedores, 
por meio de cartas, reuniões e visitas.

A prospecção e o desenvolvimento de novos fornecedores, 
tanto no Brasil quanto no exterior, são uma busca contínua 
da Energisa, que, desde 2010, tem uma prática estruturada 
de mapeamento de classes carentes e ampliação da oferta, 
e, a partir de 2012, iniciou importações regulares de mate-
riais como cabos de alumínio e outros. 

E a fim de aprimorar o trabalho desenvolvido com esse gru-
po, em 2013, a Energisa firmou uma parceria com a Achilles, 
um dos principais provedores mundiais de soluções inte-
gradas para a administração de fornecedores, propiciando 
evolução na gestão de riscos associados ao fornecimento de 
materiais, por meio de melhor análise e monitoramento dos 
aspectos financeiros, fiscais, trabalhistas, socioambientais, 
entre outros.

Recentemente, a Energisa criou o Manual da Gestão da 
Qualidade dos Fornecedores (MQF) que se encontra dispo-
nível na página institucional do site www.energisa.com.br. 
Esse Manual tem como objetivo estabelecer os requisitos 
necessários para o Cadastramento de Empresas Fornecedo-
ras e Homologação de seus produtos junto a Energisa, bem 
como divulgar, de uma forma unificada, as ações e práticas 
que nortearão as relações entre as partes.
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InFORMAçõES CORPORAtIVAS

Grupo Energisa

Sede
Praça Rui Barbosa, 80
Cataguases (MG) – CEP 36770-901
Telefone: (32) 3429-6000 | Fax: (32) 3429-6317

Escritório do Rio de Janeiro
Av. Pasteur, 110 (5o e 6o andares)
Botafogo (RJ) – CEP 22290-240
Telefone: (21) 2122-6900 | Fax: (21) 2122-6931
E-mail: stockinfo@energisa.com.br

áREA DE RELAÇõES COM INVESTIDORES

Mauricio Perez Botelho – Diretor de Relações com Investidores
Avenida Pasteur nº 110 – 6o andar
Rio de Janeiro (RJ) – CEP 22290-240
Telefone: (21) 2122-6904 | Fax: (21) 2122-6931
E-mail: mbotelho@energisa.com.br

Carlos Aurélio Martins Pimentel – Gerente de Relações com Investidores
Praça Rui Barbosa, 80
Cataguases (MG) - CEP 36770-901
Telefones: (32) 3429-6226 / 3429-6365 / 3429-6327 | Fax: (32) 3429-6317
E-mail: caurelio@energisa.com.br

INDEPENDENT AUDITORS

Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Av. Presidente Wilson, 231 – 22o andar Rio de Janeiro (RJ) – CEP 20030-021

Aviso Legal
As demonstrações financeiras do Grupo Energisa seguem os padrões contábeis definidos pela Legislação Societária Brasi-
leira e são publicadas em jornais de grande circulação. As publicações da controladora Energisa são feitas atualmente no 
Valor Econômico e no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais.

Todos os fatos relevantes da Energisa e de suas subsidiárias são divulgados às autoridades, aos órgãos reguladores do Brasil 
e ao mercado em geral. Demonstrações Financeiras Trimestrais, fatos relevantes e Avisos aos Acionistas estão disponíveis 
na área de Relações com Investidores no site www.energisa.com.br.
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ENERGISA S/A
NOTAS EXPLICATIVAS àS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 
(EM MILhARES DE REAIS, EXCETO QUANDO INDICADO AO CONTRáRIO)

1 CONTEXTO OPERACIONAL

A Energisa S/A (“Energisa” ou “Companhia”), com sede em 
Cataguases (MG), é uma sociedade anônima de capital 
aberto, com ações negociadas na Bolsa de Valores de São 
Paulo. O principal objetivo social é a participação no capital 
de outras empresas, além da prestação de serviços adminis-
trativos às suas distribuidoras de energia elétrica e demais 
controladas, relacionadas na nota explicativa nº 4.

As controladas distribuidoras, geradoras e comercializado-
ras de energia elétrica, possuem obrigações regulatórias 
conforme consta nos contratos de concessão de distribuição 
de energia elétrica e nas autorizações concedidas as empre-
sas de geração e comercialização, conforme segue:

DiStriBuiçãO DE EnErGiA ElétriCA:

i – fornecer energia elétrica a consumidores localizados em 
sua área de concessão, nos níveis de qualidade e continuida-
de estabelecidos em legislação específica; 

ii – realizar as obras necessárias à prestação dos serviços 
concedidos, reposição de bens, e operar a infraestrutura de 
forma a assegurar a regularidade, continuidade, eficiência, 
segurança e modicidade das tarifas, em conformidade com 
as normas técnicas e legais específicas; 

iii – organizar e manter registro e inventário dos bens vincu-
lados à concessão e zelar por sua integridade, sendo vedado 
à concessionária alienar ou conceder em garantia tais bens 
sem a prévia e expressa autorização do agente regulador; 

iV – atender a todas as obrigações de natureza fiscal, traba-
lhista, previdenciária e regulatória, inclusive prestando con-
tas aos consumidores; 

V – implementar medidas que objetivem o combate ao des-
perdício de energia, por meio de programas de redução de 
consumo de energia e inovações; 

Vi – submeter à prévia aprovação da Agência nacional de 
Energia Elétrica (AnEEl) alterações em posições acionárias 
que impliquem em mudanças de controle. na hipótese de 
transferência de ações representativas do controle acioná-
rio, o novo controlador deverá assinar termo de anuência e 
submissão às cláusulas do contrato de concessão e às nor-
mas legais e regulamentares da concessão; 

A concessão poderá ser extinta pelo término do contrato, 
encampação do serviço, caducidade, rescisão, irregularida-
des ou falência da concessionária, podendo ser prorrogada, 
mediante requerimento da concessionária e a critério exclu-
sivo do Poder Concedente.

rEnOVAçãO DE COnCESSõES:

Em 11 de janeiro de 2013 o Governo Federal editou a lei 
nº 12.783 decorrente da Medida Provisória nº 579 sobre a 
renovação das concessões de geração, transmissão e dis-
tribuição de energia elétrica, vincendas entre 2015 e 2017, 
poderão ser prorrogadas pelo prazo de até 30 anos de forma 
a assegurar a continuidade, a eficiência da prestação de ser-
viço e a modicidade tarifária.

As controladas Energisa Minas Gerais – Distribuidora de 
Energia (MG), Energisa nova Friburgo – Distribuidora de 
Energia (rJ), Caiuá Distribuição de Energia, Companhia na-
cional de Energia , Empresa de Distribuição de Energia Vale 
Paranapanema, Empresa Elétrica Bragantina (São Paulo) e 
Companhia Força e luz do Oeste (Paraná), manifestaram, 
em junho de 2012, o interesse na prorrogação dos Contratos 
de Concessão, pelo prazo de 30 (trinta) anos, nos termos do  
§ 2º do art. 2º do Decreto nº 7.805/12.

Os pedidos foram reiterados em outubro de 2012 aguar-
dando ainda o conhecimento das condições a serem esta-
belecidas pelo Poder Concedente nos termos aditivos aos 
referidos Contratos, quando da divulgação do ordenamento 
jurídico de regência dos futuros instrumentos. 

Como os prazos das concessões vencerão em julho de 
2015, e até o momento não tomamos conhecimento das 
decisões a respeito dos encaminhamentos realizados. Foi 
agendada uma reunião com o Ministro de Estado das Mi-
nas e Energia para dar conhecimento da gravidade e dos 
impactos desta indefinição. A expectativa da Administra-
ção é de que estes pedidos de prorrogação sejam aprova-
dos pelo Poder Concedente, em condições semelhantes às 
atuais e pelo prazo de 30 anos. As controladoras aguardam 
manifestação do Poder Concedente.

As informações referentes à revisão e aos reajustes tarifários, 
ativo e passivos regulatórios contas a receber da concessão, 
ativos vinculados a concessão, receita de construção e pra-
zo de concessão estão apresentadas nas notas explicativas  
nº 10, 11, 16,19, 28 e 38, respectivamente. 

Notas Explicativas
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GErAçãO DE EnErGiA ElétriCA:

A Energisa através de suas controladas de geração de energia 
elétrica, possui 488 MW de capacidade instalada em unida-
des como Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCHs (43 MW), 
localizadas em Minas Gerais e no rio de Janeiro, um parque 
eólico no rio Grande do norte (150 MW), usinas de cogeração 
a base de biomassa de cana de açúcar em São Paulo e Mato 
Grosso do Sul (175 MW, dos quais 115 em construção) e uma 
usina hidrelétrica no Mato Grosso (120 MW). 

As obrigações previstas nas autorizações/concessões da  
AnEEl para exploração da geração de energia, é como segue:

i – implantar e operar uHE e PCHs, centrais térmicas de ge-
ração por biomassa e centrais geradoras eólicas;

ii - Celebrar os contratos de conexão e de uso dos sistemas 
de transmissão e distribuição; 

iii - Organizar e manter permanentemente atualizado o ca-
dastro de bens e instalações de geração; 

iV - Manter em arquivo à disposição da fiscalização da AnEEl, 
todos os estudos e projetos das usinas;

V - Manter, permanentemente, por meio de adequada es-
trutura de operação e conservação, os equipamentos e 
instalações das PCHs, da uHE e dos projetos Eólicos e Bio-
massas em perfeitas condições de funcionamento e conser-
vação com estoque de peças de reposição, pessoal técnico e 
administrativo legalmente habilitado e treinado de forma a 
assegurar a continuidade, a regularidade, a eficiência e a se-
gurança da exploração das PCHs, uHE, Eólicas e Biomassas;

Vi - Atender todas as obrigações de natureza fiscal, traba-
lhista, previdenciária, ambiental e regulatória, bem como 
quaisquer outras obrigações relacionadas; 

Vii – Solicitar anuência prévia da AnEEl, em caso de transfe-
rência do controle acionário; e

Viii - Ao final do prazo de 30 anos, podendo ser prorroga-
do, as instalações e os bens vinculados à produção de ener-
gia elétrica hidráulica passarão a integrar o patrimônio da 
união, mediante indenização dos investimentos realizados, 
desde que previamente autorizados, apurada por auditoria 
da AnEEl, ou poderá ser exigido que a autorizada restabele-
ça, por sua conta, o livre escoamento das águas. Para as au-
torizações dos projetos Eólicos e de Biomassas, com prazos 
de 35 e 30 anos, respectivamente, não serão devidas indeni-
zações dos investimentos realizados ao final da autorização, 
porém, é assegurada ao produtor independente a remoção 
das instalações.

A controlada tangará S/A, é detentora da concessão da usina 
Hidrelétrica Guaporé (uHE Guaporé) localizada nos municí-
pios de Vale de São Domingos e Pontes e lacerda, no Estado 
do Mato Grosso, está autorizada a operar como concessio-
nária do uso do bem público na produção e comercialização 

de energia elétrica na condição de Produtora independente 
de Energia nos termos do Contrato de Concessão de Gera-
ção nº 15/2000 - AnEEl.

COMErCiAlizAçãO DE EnErGiA ElétriCA:

A comercialização de energia elétrica e serviços correlatos, 
propondo soluções integradas com objetivos de racionalizar 
custos são realizados através da controlada Energisa Comer-
cializadora de Energia ltda, que também participa no Am-
biente de Contratação livre (ACl).

SErViçOS:

A Energisa, através de suas controladas Energisa Soluções 
e rede Serviços, presta serviços de operação, manutenção e 
serviços correlatos a geração e distribuição de energia elé-
trica, comissionamento, pré-operação, operação remota e 
local, e também manutenção eletromecânica de usinas, su-
bestações, linhas de transmissão e parques.

CAPitAl CirCulAntE:

A Energisa apresentou o capital circulante líquido negativo 
em 31 de dezembro de 2014, no montante de r$378.541 na 
controladora. Conforme Fato relevante de 20 de novembro 
de 2014, a Companhia assinou contratos de venda de seus 
ativos de geração com São João Energética S.A., sociedade 
anônima, indiretamente controlada pela Brookfield re-
newable Energy Partners (São João Energética), pelo mon-
tante de r$1.400.000 mais determinados ajustes normais 
e em operações dessa natureza. Estima-se que as condições 
precedentes previstas nos contratos estejam cumpridas e a 
liquidação desta alienação ocorra ainda neste primeiro qua-
drimestre de 2015. Adicionalmente, a administração consi-
dera que os  fluxos de dividendos oriundos dos resultados 
das operações das controladas, juntamente com o processo 
de negociação para alongamento e substituição das dividas 
de curto prazo, irão gerar os recursos financeiros suficientes 
para fazer frente ao restante dos compromissos financeiros 
e reequilíbrio do capital circulante líquido.

AquiSiçãO DE COntrOlE ACiOnáriO:

Em 11 de abril de 2014, após terem sido cumpridas ou dis-
pensadas as condições precedentes do Compromisso, rede 
Energia, EMt e EMS, juntamente com a Energisa e demais 
Companhias, em observância à instrução CVM nº 358/02 e 
alterações posteriores, informou aos respectivos acionistas e 
ao mercado em geral que, foi formalizada a transferência das 
participações societárias que asseguram o controle acionário 
das sociedades integrantes do Grupo rede para a Energisa.

naquela data ocorreram as Assembleias Gerais da Com-
panhia Força e luz do Oeste; Empresa Elétrica Bragantina 
S.A.; Companhia nacional de Energia Elétrica; Empresa de 
Distribuição de Energia Vale Paranapanema S.A.; Caiuá - Dis-
tribuição de Energia S.A.; e Energisa Mato Grosso do Sul Dis-
tribuidora de Energia S.A.– EMS, concessionárias que foram 
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objeto de intervenção administrativa da Agência nacional 
de Energia Elétrica (“AnEEl”). As referidas Assembleias tive-
ram como ordem a eleição dos membros da administração 
indicados pela Energisa, na qualidade de nova controladora 
indireta das concessionárias de distribuição do Grupo rede. 
Da mesma forma, no dia 14 de abril de 2014, ocorreram as 
assembleias gerais para eleição dos membros da adminis-
tração indicados pela Energisa na Energisa Mato Grosso 
Distribuidora de Energia S.A. - EMt e na Energisa tocantins 
Distribuidora de Energia S.A. – EtO, Companhias essas que 
também foram objeto de intervenção administrativa.

A aquisição ocorreu através da formalização da transferên-
cia para Energisa de 90,91% do capital da JqMJ, 65,68%e do 
capital da BBPM, 20,11% do capital da Denerge, e 0,03% do 
capital da rede Energia, empresas holdings, e pelo paga-
mento do preço de aquisição no valor simbólico de r$1,00 
(um real), além dos aportes de capital realizados pela Ener-
gisa nas companhias JqMJ, BBPM, Denerge e rede Energia 
no valor total de r$1.295.356, sendo todas as condições sus-
pensivas estabelecidas no Compromisso foram satisfeitas 
e/ou dispensadas. 

Etapas da aquisição do controle acionário do Grupo rede 
pela Energisa S/A.

1.1 PlAnO DE rECuPErAçãO AnEEl

nos termos do art. 12 da Medida Provisória n.º 577, de 29 
de agosto de 2012, vigente à época e posteriormente con-
vertida na lei n.º 12.767/12, os acionistas das Companhias 
em intervenção, deveriam apresentar, no prazo de 60 dias, 
contados da data da intervenção, plano de recuperação que 
vise solucionar as razões que a ensejaram.

Em cumprimento às disposições da Medida Provisória  
n.º 577/2012 mencionadas acima, a controlada rede Ener-
gia, na qualidade de acionista controladora direta das com-
panhias sob intervenção, aprovou, durante o mês de outu-
bro/2012, em Assembleias Gerais Extraordinárias realizadas 
em cada uma das companhias sob intervenção, bem como 
em Assembleia Geral Extraordinária da própria rede Energia, 
os respectivos planos de recuperação requeridos pela AnEEl.

Os referidos planos de recuperação, de todas as companhias 
sob intervenção, foram devidamente apresentados à AnEEl 
e foram atualizados posteriormente, de acordo com a evo-
lução das negociações para eventual alienação do controle 
societário da rede Energia, e do grupo, conforme divulgado 
ao mercado.

Em 01 de outubro de 2013, a controlada rede Energia apre-
sentou à AnEEl, um novo plano de recuperação para análise 
e aprovação da agência reguladora. Esse plano estava vin-
culado à transferência de controle acionário para a Energisa 
S.A. nos termos do Compromisso.

Em 17 de dezembro de 2013, a AnEEl aprovou através do 
despacho n.º 4.463/2013 o plano de recuperação das con-
cessionárias sob intervenção apresentado pelo Grupo rede 
que foi detalhado e atualizado pelo Grupo Energisa.

Em 28 de janeiro de 2014, através da resolução Autorizativa 
nº 4.510, a AnEEl anuiu a transferência do controle socie-
tário para a Energisa S.A. em 08 de abril de 2014 a AnEEl 
decretou o fim da intervenção nas concessionárias e em 11 
de abril de 2014 foi divulgado fato relevante informando 
que nesta data foi formalizada a transferência do controle 
societário á Energisa S.A..

recuperação Judicial 

Em 26 de novembro de 2012, a controlada rede Energia 
publicou fato relevante pelo qual informa que ajuizou, na 
Comarca da Capital do Estado de São Paulo, pedido de recu-
peração judicial, nos termos dos artigos 51 e seguintes da 
lei n.º 11.101/05. nessa mesma data, foram ajuizados de 
forma conjunta, os pedidos de recuperação judicial da Com-
panhia técnica de Comercialização de Energia (“CtCE”), da 
qMrA Participações S.A. (“qMrA”), da Empresa de Eletrici-
dade Vale Paranapanema S.A. (“EEVP”) e da Denerge Desen-
volvimento Energético S.A. (“Denerge”). 

A despeito dos esforços da administração junto a credores, 
clientes e potenciais investidores, o pedido de recuperação 
judicial mostrou-se inevitável diante do agravamento da 
situação de crise econômico-financeira da controlada rede 
Energia, da CtCE, da qMrA, da EEVP e da Denerge. A medida 
visava a proteger o valor dos ativos dessas sociedades, aten-
der de forma organizada e racional aos interesses da coleti-
vidade de seus credores, na medida dos recursos disponíveis 
e, principalmente, manter a continuidade de suas ativida-
des, em especial no que se refere à gestão pela rede Energia 
de participações majoritárias em diversas concessionárias 
de distribuição de energia elétrica, naquele momento sob 
intervenção governamental. 

O pedido de recuperação judicial da controlada rede Energia 
foi distribuído sob nº 0067341-20.2012.8.26.0100, perante 
a 2ª Vara de Falências e recuperações Judiciais da Comarca 
de São Paulo.

Em 09 de setembro de 2013, a 2ª Vara de Falências e recu-
perações Judiciais proferiu a decisão em 1ª instância homo-
logando o Plano de recuperação Judicial votado em assem-
bleia geral de credores, e concedendo a recuperação judicial 
das recuperandas, entre elas a rede Energia. Esta decisão foi 
objeto de embargos de declaração opostos pelas próprias 
recuperandas, os quais foram acolhidos para constar que o 
plano de recuperação, na realidade, havia sido homologado 
via cram down (artigo 58, § 1º, da lei 11.101/2005), e não 
pela via ordinária (artigo 58, caput, da lei 11.101/2005). 
Esta última decisão foi publicada no Diário de Justiça Eletrô-
nico em 20/11/2013.
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no dia 27 de agosto de 2014, foi proferida, em processo au-
xiliar perante a Corte do Estado de nova iorque (Chapter 15), 
decisão reconhecendo a validade do plano de recuperação 
naquele território, sendo que em 09/09/2014 foi proferida 
a ordem que permitiu a operacionalização de pagamentos 
credores estrangeiros, na forma prevista no Plano de recupe-
ração. Este pagamento já foi realizado, de modo que o Plano 
de recuperação Judicial está sendo estritamente cumprido.

De toda forma, atualmente ainda está pendente o julga-
mento de dois recursos apresentados por credores estran-
geiros: um contra a homologação do plano de recuperação 
judicial, e outro para discutir a possibilidade de ajuizamento 
da recuperação por várias empresas do mesmo grupo. 

1.2 COMPrOMiSSO DE inVEStiMEntO, COM-
PrA E VEnDA DE AçõES E OutrAS AVEnçAS

Em 11 de julho de 2013, foi celebrado o Compromisso de inves-
timento, Compra e Venda de Ações e Outras Avenças entre Ener-
gisa e o Sr. Jorge queiroz de Moraes Junior, pelo qual este último, 
mediante a verificação de determinadas condições precedentes, 
comprometeu-se a transferir à Energisa a totalidade de suas 
ações de emissão da Companhia e das sociedades JqMJ Partici-
pações S.A. (“JqMJ”), BBPM Participações S.A. (“BBPM”), Denerge 
e EEVP, participações societárias essas que confeririam à Energi-
sa o controle indireto da rede Energia S.A. e, por consequência, 
das demais sociedades do Grupo rede, inclusive das distribuido-
ras de energia elétrica então sob intervenção da AnEEl, a saber: 
EMS, EMt, EtO, Caiuá – Distribuição de Energia S.A., Empresa 
Elétrica Bragantina S.A., Companhia nacional de Energia Elétri-
ca, Empresa de Distribuição de Energia Vale Paranapanema S.A. 
e Companhia Força e luz do Oeste. Em contrapartida, a Energisa 
comprometia-se, entre outras obrigações, e uma vez verificadas 
as condições precedentes aplicáveis, a realizar aportes de novos 
recursos na Companhia, de forma a cumprir o plano de recu-
peração das distribuidoras de energia elétrica sob intervenção, 
apresentado à AnEEl.

A operação objeto do Compromisso foi aprovada pelo CADE – 
Conselho Administrativo de Defesa Econômica em 16 de ou-
tubro 2013, sem restrições, e pela AnEEl, conforme resolução 
Autorizativa nº 4.510 de 28 de janeiro de 2014. 

nos termos do artigo 4º da resolução Autorizativa nº 4.510/2014 
da AnEEl, datada de 28 de janeiro de 2014, a comprovação da 
transferência do controle acionário indireto encerrou a inter-
venção administrativa das concessionárias de distribuição de 
energia elétrica nas empresas, conforme resolução Autorizativa  
nº 4.622, publicada pela AnEEl em 10 de abril de 2014.

1.3 PlAnO DE rECuPErAçãO JuDiCiAl

O Plano de recuperação Judicial foi homologado em 09 de se-
tembro de 2013, na 2ª Vara de Falência e recuperações para as 
empresas rede Energia, CtCE, EEVP, Denerge e qMrA, que veio 
permitir as empresas superar sua crise econômico-financeira, 
levantar a intervenção nas concessionárias de distribuição 
de energia elétrica (EMt, EMS, EtO, CFlO, CnEE, EEB, EDEVP e 

CAiuá), preservar os direitos dos credores, estabelecer a fonte de 
recursos, condições e cronogramas de pagamentos objetivando 
viabilizar a manutenção das atividades da distribuição e geração 
de energia, preservando às concessões outorgadas.

Como já evidenciado nos itens acima a Energisa cumpriu as eta-
pas determinadas no Plano de recuperação como segue:

Aportes de capital

A Companhia já aportou nas empresas JqMJ, BBPM, Denerge 
e rede Energia, cerca de r$1.295.356, sendo tais recursos sub-
sequentemente transferidos às demais subsidiárias a título 
de adiantamento para futuro aumento de capital, passando a 
Energisa deter diretamente 99,95% do capital da JqMJ, 89,57%  
do capital da BBPM, 49,28% do capital da Denerge, e 14,95% do 
capital da rede Energia.

Pagamento aos Credores

Os credores quirografários por obrigação principal puderam 
escolher até o dia 18 de novembro de 2013, entre a Opção A, 
Opção B e Opção C para recebimento de seus créditos, aplicá-
vel sobre a totalidade dos créditos detidos pelo mesmo, sendo 
definido que:

 Os Bondholders terão seus créditos reestruturados e pagos 
de acordo com o Plano de recuperação, de acordo com a Op-
ção C, escolhida pela maioria dos Bondholders.

 Credores da Opção A - receberão seus créditos sem deságios, 
considerando: (i) pagamento de r$10 à vista em 14 de abril 
de 2014 (ii) juros de 1% a.a, incidentes sobre o valor do saldo 
do principal a partir da data de aprovação (20 de novembro 
de 2013), pagos anualmente, sendo o primeiro pagamento 
em 30 de julho de 2014, os demais pagamentos em 30 de 
julho dos anos subsequentes pelo período de 22 (vinte e 
dois) anos contados da data da aprovação; (iii) pagamento 
do principal ao fim do prazo de 22 anos, sendo que os pri-
meiros pagamentos de juros foram realizados regularmen-
te em 30 de julho de 2014.

 Credores quirografários Opção B - receberão seus créditos 
sem deságios, considerando: (i) pagamento de r$10 à vista 
em 14 de abril de 2014 (i) juros de 1% a.a, incidentes sobre 
o valor do saldo do principal a partir da data de aprovação 
(20 de novembro de 2013), pagos anualmente, sendo o pri-
meiro pagamento em 30 de julho de 2014, os demais paga-
mentos em 30 de julho dos anos subsequentes pelo período 
de 22 (vinte e dois) anos contados da data da aprovação; (ii) 
pagamento do principal ao fim do prazo de 22 anos; (iii) cor-
reção monetária anual, calculada pelo iPCA, incidente sobre 
o valor do saldo do principal a partir da data de aprovação, 
paga numa parcela única ao final do prazo de 22 anos; (iv) 
pagamento do principal ao fim do prazo de 22 anos, sendo 
que os primeiros pagamentos foram realizados regular-
mente em 30 de julho de 2014.

 Credores com Garantia real Opção B - receberão seus cré-
ditos sem deságios, considerando: (i) pagamento de r$10 à 
vista em 14 de abril de 2014 (i) juros de 4% a.a, incidentes 
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sobre o valor do saldo do principal a partir da data de aprovação (20 de novembro de 2013), pagos anualmente, sendo o primeiro 
pagamento em 30 de julho de 2014, os demais pagamentos em 30 de julho dos anos subsequentes pelo período de 22 (vinte e 
dois) anos contados da data da aprovação; (ii) pagamento do principal ao fim do prazo de 22 anos; (iii) correção anual, calculada 
pela tr, incidente sobre o valor do saldo do principal a partir da data de aprovação, paga numa parcela única ao final do prazo de 
22 anos; (iv) pagamento do principal ao fim do prazo de 22 anos, sendo que os primeiros pagamentos foram realizados regular-
mente em 30 de julho de 2014.

 Credores Opção C – credores que optaram por ceder até a totalidade de seus créditos – créditos cedidos pelos credores com 
garantia real ou pelos credores quirografários por obrigação principal para a Energisa, receberam o valor correspondente a 
25% do valor dos respectivos créditos. O valor pago pela Cessão de Crédito não estava sujeito à atualização monetária.

Os créditos cedidos pelos credores referentes a Opção C será pago pela rede Energia e CtCE à Energisa de acor-
do com as seguintes condições: (i) o valor correspondente a  25% do montante total do crédito não reestruturado a 
ser pago em parcela única em até 1 ano da data do pagamento da cessão, com juros de 12,5% a.a., incidentes a par-
tir da data de pagamento da cessão; (ii) o valor remanescente correspondente a 75% será pago ao fim do prazo de 
22 anos em parcela única com juros capitalizados de 0,5% a.a incidentes a partir da data de pagamento da cessão.  
Os pagamentos relativos às cessões foram realizados pela Energisa a partir de 14 de abril, 1º dia útil após a data em que 
a controladora Energisa assumiu o controle acionário das empresas.

independente da opção escolhida, Credores Com Garantia real e Credores quirografários receberam, cada um, antes da 
incidência de deságio, r$10.

Os créditos quirografários decorrentes de multa foram pagos observados os seguintes parâmetros: (i) aplicação de redu-
tor de 95% (noventa e cinco por cento) sobre o valor da multa, sendo que tal redutor se justifica em razão da classificação 
em caso de falência; (ii) pagamento ou de outra forma satisfação do crédito efetivada no termo inicial de cumprimento 
do plano (60º dia a contar da data de homologação do plano de recuperação judicial); (iii) eventual opção por concordar 
com a redução de seus créditos em, no mínimo, 2/3 (dois terços) do valor das respectivas multas, de modo que foram pa-
gos de acordo com as disposições relativas ao pagamento dos Credores quirografários por Obrigação Principal da Opção 
C, aplicando-se a formula ao crédito a título de multo após redutor de 2/3 (dois terços); (iv) para o caso de multa fixada 
em sentença judicial ou arbitral transitada em julgado antes da aprovação do plano, o valor será considerado, para todos 
os fins, como quirografário, de modo que o pagamento ocorrerá de acordo com as disposições relativas ao pagamento 
dos Credores quirografários por Obrigação Principal da Opção C; e (v) o pagamento de multas fica limitado ao valor 
agregado de r$65.000.

Em decorrência da aquisição do Grupo rede pela Energisa e conforme Plano de recuperação Judicial, abaixo síntese dos 
efeitos remanescentes das dívidas habilitadas pelas recuperandas (rede Energia e CtCE) e da controlada tangará, que assu-
miu as obrigações da recuperanda qMrA, conforme segue:



Relatório Anual        106

(1) Ajustes realizados na rubrica de outras receitas financeiras na demonstração de resultado do período da rede Energia, Denerge e CtCE.  

na Energisa esses valores foram registrados diretamente no balanço de abertura.

(2) Pagamentos realizados pela Energisa S.A.

(3) Ajustes a Valor Presente:

refere-se ao valor de ajuste a valor presente, registrado pelas controladas rede Energia, Denerge e CtCE, para os créditos dos credores que fizeram 

no Plano de recuperação Judicial opções para os recebimentos de seus créditos – opções A e B. Para o desconto a valor presente utilizou-se uma taxa 

de 15,19% a.a., que a Companhia considera como a taxa de retorno adequada para a realização dos créditos. Essa taxa é compatível com a natureza, 

o prazo e os riscos de transações similares em condições de mercado na situação atual. A Administração da Companhia entende que essa taxa de 

desconto representa adequadamente o custo de capital. 

(4) Os pagamentos previstos no plano de recuperação judicial foram iniciados a partir de 11 de abril de 2014, tendo já sido liquidados diretamente pela 

rede Energia cerca de r$26.781 e pela Energisa r$494.992. Em setembro de 2014, foi liquidada a dívida da controlada tangará com Banco itaú BBA, 

no montante de r$119.579.

Cessão de Créditos– Opção C

De acordo com o plano de recuperação judicial, os credo-
res do Grupo rede cederam seus direitos de crédito para a 
Energisa com um “desconto”, da ordem de 75% do valor da 
dívida. Os créditos cedidos, serão pagos pela rede Energia e 
CtCE a Energisa nas seguintes condições: (i) 25% do mon-
tante total do crédito será pago em parcela única, em até  
1 ano da data de pagamento da cessão, com juros de 12,5% 
ao ano; (ii) o valor remanescente, correspondente a 75% do 
montante total do crédito, será pago ao fim de 22 anos, em 
parcela única, com juros capitalizados de 0,5% ao ano.

A partir da assunção de controle do Grupo rede pela Ener-
gisa, em 11 de abril de 2014, e conforme previsão no Plano 
de recuperação Judicial e opção dos credores, foram con-
cluídas as cessões de créditos detidos pelos credores con-
tra as recuperandas para a Energisa, contra o pagamento 
de 25% do seu valor. Os créditos montam r$494.992, dos 
quais r$444.299 já foram liquidados. Estes valores foram 
registrados pela Energisa a valor justo, a débito de créditos 
com parte relacionadas contra outras contas a pagar no 
passivo circulante.

1.4 COnSOliDAçãO DAS DEMOnStrA-
çõES FinAnCEirAS

A Energisa a partir de 11 de abril de 2014 passou a incluir em 
suas demonstrações financeiras as demonstrações finan-
ceiras das empresas adquiridas J.q.M.J. Participações S.A. 
(“JqMJ”), BBPM Participações S.A. (“BBPM”), Denerge Ener-
gisa S/A (“Denerge”), que possuem participações diretas na 
rede Energia, que por sua vez detém o controle acionário 
das empresas distribuidoras de energia elétrica, EMt, EMS, 
EtO, CAiuá, CFlO, CnEE, EDEVP, EEB, além da tangará Ener-
gia, CtCE, qMrA, rede Power, Companhia Geral e Vacaria.

Aqueles investimentos, quando do fim da intervenção ad-
ministrativa imposta pela Aneel e da alteração do controle 
acionário para a Energisa, foram mensurados pelo valor jus-
to na data da transação, de acordo com o CPC 15 (r1) e iFrS 
3 (r), consequentemente, não possui informações para fins 
de comparação e somente a partir do 2º trimestre de 2015, 
as demonstrações financeiras passarão a ser comparativas. 

O saldo inicial das empresas adquiridas em 11 de abril de 
2014 é conforme segue:

Continua
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Controlada rede Energia - Consolidação das demonstrações financeiras – empresas dis-
tribuidoras de energia elétrica

As demonstrações financeiras consolidadas da controlada rede Energia passaram a refletir ativos e passivos das subsidi-
árias, distribuidoras de energia elétrica, mensurados pelo valor justo na data da transação, 11 de abril de 2014, de acordo 
com o CPC 15 (r1) e iFrS 3 (r).

na preparação e apresentação das demonstrações financeiras individuais da rede Energia, foi considerado a interpretação 
técnica iCPC 09 - Demonstrações Contábeis individuais, Demonstrações Separadas, Demonstrações Consolidadas e Aplica-
ção do Método de Equivalência Patrimonial, parágrafo 68, a qual menciona que as demonstrações financeiras individuais 
da controladora devem refletir a situação da controladora individual, mas sem perder de vista que elas estão vinculadas ao 
conceito de entidade econômica como um todo, nesse sentido estão envolvidos os patrimônios da controladora e contro-
ladas. Sendo assim as demonstrações financeiras individuais (controladora) da rede Energia refletem ativos e passivos das 
subsidiárias, mensurados pelo valor justo na data da transação, de acordo com o CPC 15 (r1) e iFrS 3 (r), consequentemen-
te, o patrimônio líquido de ambos os balanços patrimoniais da controlada e consolidado possuem o mesmo valor.

Segue os saldos conciliados das demonstrações financeiras das controladas da rede Energia distribuidoras de energia elé-
trica em 11 de abril de 2014.

a) Ativos e passivos:

Continuação
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b) informações dos resultados:

2 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRA-
ÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras individuais e consolidadas 
foram elaboradas com base nas práticas contábeis adota-
das no Brasil, as quais abrangem a lei das Sociedades Anô-
nimas, os Pronunciamentos, as Orientações e as interpreta-
ções emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
- CPC, aprovados por normas e disposições da Comissão de 
Valores Mobiliários - CVM e legislação específica aplicável 
às concessionárias de Serviços Públicos de Energia Elétrica, 
estabelecidas pela Agência nacional de Energia Elétrica – 
AnEEl e em conformidade com as normas internacionais 
do relatório financeiro (“iFrS”). 

As demonstrações financeiras foram aprovadas pelo Conse-
lho de Administração em 19 de março de 2014.

DEMOnStrAçõES FinAnCEirAS 
COnSOliDADAS

As demonstrações financeiras individuais e consolidadas 
foram preparadas e estão sendo apresentadas em con-
formidade com as normas internacionais de relatórios fi-
nanceiros (“iFrS”) emitidas pelo internacional Accouting 
Standards Board (“iASB”) e também de acordo com as prá-
ticas contábeis adotadas no Brasil (“Br GAAP”). As práti-
cas adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na 
legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as 
orientações e interpretações técnicas emitidas pelo Comi-
tê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e aprovadas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade – CFC e pela Comissão 
de Valores Mobiliários – CVM. 

MOEDA FunCiOnAl

As demonstrações financeiras individuais e consolidadas 
são apresentadas em real, que é a moeda funcional da 
Companhia e suas controladas. todas as demonstrações 
financeiras são apresentadas em milhares de reais, exceto 
quando indicado de outra forma.

As demonstrações financeiras foram preparadas com base 
no custo histórico com exceção dos seguintes itens:

 Os instrumentos financeiros derivativos mensurados 
pelo valor justo; e 

 instrumentos financeiros não derivativos mensurados 
pelo valor justo por meio do resultado;

JulGAMEntO E EStiMAtiVAS

Estimativas contábeis - a preparação das demonstrações fi-
nanceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil requer que a Administração se baseie em estimativas 
para o registro de certas transações que afetam os ativos e 
passivos, receitas e despesas, bem como a divulgação de in-
formações sobre dados das suas demonstrações financeiras. 
Os resultados finais dessas transações e informações, quan-
do de sua efetiva realização em exercícios subsequentes, po-
dem diferir dessas estimativas. As revisões com relação a es-
timativas contábeis são reconhecidas no exercício em que as 
estimativas são revisadas e nos exercícios futuros afetados. 
As principais estimativas estão apresentadas abaixo:
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Compra e venda de energia elétrica na Câmara de Comercia-
lização de Energia Elétrica – CCEE - os registros das opera-
ções de compra e venda de energia na CCEE estão reconheci-
dos pelo regime de competência de acordo com os cálculos 
preparados e divulgados pela entidade ou por estimativa da 
Administração da Companhia, quando as informações não 
estão disponíveis tempestivamente.

Provisão para créditos de liquidação duvidosa – (i) clientes, 
consumidores e concessionárias constituída com base nos 
valores a receber dos clientes da classe residencial venci-
dos há mais de 90 dias, da classe comercial vencidos há 
mais de 180 dias e das classes industrial, rural, poderes pú-
blicos, iluminação pública e serviços públicos vencidos há 
mais de 360 dias; (ii) títulos de créditos a receber, constitu-
ída em 100% do valor da dívida a partir de vencidas 3 (três) 
parcelas do contrato. 

Provisão para riscos trabalhistas, cíveis e fiscais – As controla-
das registraram provisões, as quais envolvem julgamento por 
parte da Administração, para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis 
que, como resultado de um acontecimento passado é provável 
que uma saída de recursos envolvendo benefícios econômicos 
seja necessária para liquidar a obrigação e uma estimativa ra-
zoável possa ser feita do montante dessa obrigação.

A Companhia também esta sujeita a várias reivindicações le-
gais, cíveis e processos trabalhistas, que advêm do curso nor-
mal das atividades de negócios. O julgamento da Companhia 
é baseado na opinião de seus consultores jurídicos. As provi-
sões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações 
circunstanciais tais como prazo de prescrição aplicável, con-
clusões de inscrições fiscais ou exposições identificadas com 
base em novos assuntos ou decisões de tribunais. 

Planos de suplementação de aposentadoria e pensões –  
A Companhia possui planos de benefícios a empregados que 
inclui planos de suplementação de aposentadoria e pensões 
(BD e PS), prêmio de aposentadoria e plano de saúde.

Os compromissos atuariais com os planos de suplemen-
tação de aposentadoria e pensões são provisionados com 
base em cálculo atuarial elaborado anualmente por atuá-
rio independente, de acordo com o método da unidade de 
crédito projetada, líquido dos ativos garantidores do plano, 
quando aplicável, sendo os custos correspondentes reco-
nhecidos durante o período aquisitivo dos empregados, 
em conformidade com a Deliberação CVM 695 de 13 de 
dezembro de 2012 e as regras contábeis estabelecidas no 
Pronunciamento técnico CPC nº33 r1 (iAS 19) do Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis. Os superávits com planos de 
benefícios a empregados não são contabilizados, devido as 
restrições na sua utilização.

O método da unidade de crédito projetada considera cada 
período de serviço como fato gerador de uma unidade adi-
cional de benefício, que são acumuladas para o cômputo da 

obrigação final. Adicionalmente são utilizadas outras pre-
missas atuariais, tais como hipóteses biométricas e econô-
micas  e, também, dados históricos de gastos incorridos e de 
contribuição dos empregados.

Os ganhos e perdas atuariais gerados por ajustes e altera-
ções nas premissas atuariais dos planos de benefícios de 
pensão e aposentadoria e os compromissos atuariais re-
lacionados ao plano de assistência médico são reconheci-
dos integralmente em outros resultados abrangentes no 
patrimônio líquido.

Créditos tributários – os créditos tributários são reconheci-
dos com base nos prejuízos fiscais e bases negativas e em 
relação as diferenças temporárias entre os valores contábeis 
de ativos e passivos para fins contábeis e os corresponden-
tes valores usados para fins de tributação. Se o reconheci-
mento ocorre na extensão em que seja provável que o lu-
cro tributável dos próximos anos esteja disponível para ser 
usado na compensação dos créditos tributários, com base 
em projeções de resultados elaborados e fundamentadas 
em premissas internas e em cenários econômicos futuros 
que possibilitam a sua utilização. Periodicamente, os valores 
registrados são revisados e os efeitos, considerando os de re-
alização ou liquidação, estão refletidos em consonância de 
acordo com a legislação fiscal. 

instrumentos financeiros derivativos - Os julgamentos e es-
timativas relacionados aos instrumentos financeiros deriva-
tivos estão descritos na nota explicativa no 35.

3 ADOÇÃO DOS PADRÕES INTERNA-
CIONAIS DE CONTABILIDADE 

3.1 nOVOS PrOCEDiMEntOS COntáBEiS 
EMitiDOS PElO iASB -intErnAtiOnAl AC-
COuntinG StAnDArDS BOArD

Aplicação das normas novas e revisadas que não tiveram efei-
to ou efeito material sobre as demonstrações financeiras.

A seguir estão apresentadas as normas novas e revisadas 
que passaram a ser aplicáveis a partir destas demonstrações 
financeiras. A aplicação dessas normas não teve impacto re-
levante nos montantes divulgados no exercício atual nem 
em exercícios anteriores.

 Modificações à iAS 39 - Compensação de derivativos  
e continuação da contabilidade de  hedge;

 Modificações à iAS 36 (CPC 01 (r1)) - Divulgação de 
montantes recuperáveis para ativos  não-financeiros; 

 Modificações às iFrS 10,12 e iAS 27 - Entidades de 
investimento; 

 Modificações à iAS 32 (CPC 39)- Compensação de Ativos 
e Passivos Financeiros; 
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 iFriC 21 - taxas do Governo;
 iAS 27/CPC 35 - alteração na norma para a inclusão 

da opção de contabilização de investimentos em sub-
sidiárias, “join ventures” e associadas pelo método da 
equivalência patrimonial nas demonstrações finan-
ceiras separadas. Esta alteração do iAS 27 tem adoção 
obrigatória para períodos anuais iniciados em/ou após  
1º de janeiro de 2016, com adoção antecipada permiti-
da. Para refletir tais alterações efetuadas pelo iASB, os 
pronunciamentos CPC 18, CPC 35 e CPC 37, foram re-
visados pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e 
esta revisão aprovada pela CVM em dezembro de 2014. 
Cabe ressaltar que tais alterações nos referidos pronun-
ciamentos contábeis não produziram nenhum efeito 
nas demonstrações financeiras individuais da Compa-
nhia referentes aos exercícios findos em 31 de dezem-
bro de 2014 e de 2013, considerando que no Brasil essa 
prática já era utilizada por determinação da legislação 
societária vigente.

normas e interpretações novas e revisadas já emitidas, mas 
ainda não adotadas pela Companhia é como segue:

 iFrS 9 instrumentos Financeiros (5)
 iFrS 15 receitas de Contratos com clientes (4)
 Modificações à iFrS 11/CPC 19 (r2) Acordo contratual 

conjunto (3)
 Modificações às iAS 16/CPC 27 e iAS 38/CPC 04 (r1) Es-

clarecimento dos métodos de depreciação e amortiza-
ção aceitáveis (3)

 Modificações às iAS 16 / CPC 27 e iAS 41 / CPC 29 Agri-
cultura: Plantas produtivas (3)

 Modificações à iAS 19/CPC 33 (r1) Plano de Benefício 
Definido: Contribuição do Empregado

 Modificações as iFrSs Melhorias anuais nas iFrSs ciclo 
2010-2012 (2)

 Modificações as iFrSs Melhorias anuais nas iFrSs ciclo 
2011-2013 (1)

(1) Em vigor para períodos anuais iniciados em ou após 1º de ju-
lho de 2014, com adoção antecipada permitida.

(2) Em vigor para períodos anuais iniciados em ou após 1º de ju-
lho de 2014, com exceções. Adoção antecipada permitida.

(3) Em vigor para períodos anuais iniciados em ou após 1º de ja-
neiro de 2016, com adoção antecipada permitida.

(4) Em vigor para períodos anuais iniciados em ou após 1º de ja-
neiro de 2017, com adoção antecipada permitida.

(5) Em vigor para períodos anuais iniciados em ou após 1º de ja-
neiro de 2018, com adoção antecipada permitida.”

O CPC ainda não emitiu pronunciamentos equivalentes 
para determinadas iFrSs anteriormente citadas, mas existe 
expectativa de que o faça antes da data requerida de sua 
entrada em vigor. A adoção antecipada das iFrSs está condi-
cionada à aprovação prévia em ato normativo do CFC.

A Companhia não adotou de forma antecipada tais altera-
ções em suas demonstrações financeiras de 31 de dezem-
bro de 2014. é esperado que nenhuma dessas novas normas 
tenha efeito material sobre as demonstrações financeiras, 
exceto pela iFrS 9 que pode modificar a classificação e men-
suração de ativos financeiros.

3.2 rESuMO DAS PrinCiPAiS PrátiCAS 
COntáBEiS

As políticas contábeis detalhadas abaixo têm sido aplicadas 
de maneira consistente a todos os exercícios apresentados 
nessas demonstrações financeiras individuais e consolida-
das e têm sido aplicadas de maneira consistente pelas enti-
dades consolidadas. 

a. Caixa e equivalentes de caixa – abrangem saldos de cai-
xa e aplicações financeiras com cláusulas contratuais 
que permitem o resgate em até 90 dias da data de sua 
aquisição, pelas taxas contratadas, estão sujeitos a um 
risco insignificante de alteração no valor e são utilizadas 
na gestão das obrigações de curto prazo;

b. instrumentos financeiros – todos os instrumentos fi-
nanceiros ativos e passivos são reconhecidos no balan-
ço da Companhia e são mensurados inicialmente pelo 
valor justo, quando aplicável, após o reconhecimento 
inicial de acordo com sua classificação. Os instrumentos 
financeiros da Companhia e de suas controladas foram 
classificados em: (i) mantidos para negociação – men-
surados pelo valor justo por meio do resultado. Essa 
classificação inclui as operações com derivativos; (ii) 
mantidos até o vencimento – mensurados pela taxa de 
juros efetiva e contabilizados no resultado, (iii) emprés-
timos e recebíveis – são mensurados pelo custo amorti-
zado usando-se a taxa de juros efetiva e contabilizados 
no resultado e (iv) disponível para venda - são aqueles 
ativos financeiros não derivativos que não são classifica-
dos como: (a) empréstimos e recebíveis, (b) investimen-
tos mantidos até o vencimento ou (c) ativos financeiros 
pelo valor justo por meio do resultado.

Existem três tipos de níveis para a apuração do valor justo re-
ferente ao instrumento financeiro conforme exposto abaixo:

nível 1 - Dados provenientes de mercado ativo (preço cotado 
não ajustado) de forma que seja possível acessar diariamen-
te, inclusive na data da mensuração do valor justo.

nível 2 - Dados diferentes dos provenientes de mercado ativo 
(preço cotado não ajustado) incluídos no nível 1, extraído de mo-
delo de precificação baseado em dados observáveis de mercado.

nível 3 - Dados extraídos de modelo de precificação baseado 
em dados não observáveis de mercado.

A classificação dos instrumentos financeiros pela forma de 
apuração de seu valor justo está apresentada na nota expli-
cativa no 35.
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Os principais ativos financeiros reconhecidos pela Com-
panhia e suas controladas são: caixa e bancos; aplicações 
financeiras no mercado aberto, recursos vinculados, clien-
tes, consumidores e concessionárias, contas a receber da 
concessão, ativos regulatórios, títulos de créditos a receber  
e instrumentos financeiros derivativos.

Os principais passivos financeiros reconhecidos pela Com-
panhia e suas controladas são: fornecedores, empréstimos 
e financiamentos, debêntures, encargos de dívidas, passivos 
regulatórios e instrumentos financeiros derivativos.

um ativo financeiro não é mais reconhecido quando os di-
reitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou 
quando a Companhia transfere os direitos ao recebimento 
dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro 
em uma transação no qual, essencialmente, todos os riscos 
e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transfe-
ridos. Os passivos financeiros são mensurados pelo custo 
amortizado usando-se a taxa de juros efetiva e contabiliza-
dos no resultado.

c. Clientes, consumidores e concessionárias – englobam, 
principalmente, o fornecimento de energia elétrica fa-
turada e não faturada, esta última apurada por estima-
tiva reconhecida pelo regime de competência, até o en-
cerramento do balanço;

d. Provisão para créditos de liquidação duvidosa - foi cons-
tituída em bases consideradas suficientes para fazer 
face a eventuais perdas na realização dos créditos, le-
vando em conta os critérios estabelecidos pela AnEEl; 

e. Estoques - os estoques estão valorizados ao custo mé-
dio da aquisição e não excedem os seus custos de aqui-
sição ou seus valores de realização;

f. Contas a receber da concessão – representa a parcela do 
capital investido na infraestrutura pelas controladas, dis-
tribuidoras de energia elétrica, não amortizada no perío-
do da concessão, a ser indenizada ao final da concessão.

Com a publicação da Medida Provisória nº 579/2012, con-
vertida na lei nº 12.783/2013, foi confirmada a utilização 
do Vnr – Valor novo de reposição pelo Poder Concedente 
para pagamento de indenização dos ativos não amortizados 
no vencimento da concessão. Por esta razão, as controladas 
distribuidoras de energia elétrica, desde o exercício de 2013 
registraram como receita financeira o valor correspondente 
a diferença entre o Vnr e o custo histórico contábil. Esses 
ativos estão classificados como disponível para venda, cujos 
efeitos estão detalhados na nota explicativa nº 16.

g. Ativos e passivos regulatórios – referem-se aos ativos 
e passivos decorrentes das diferenças temporárias en-
tre os custos homologados da Parcela A e outros com-

ponentes financeiros, que são incluídos nas tarifas no 
inicio do período tarifário e aqueles que são efetivamen-
te incorridos ao longo do período de vigência da tarifa. 
Essa diferença constitui um direito a receber da Compa-
nhia sempre que os custos homologados e incluídos na 
tarifa são inferiores aos custos efetivamente incorridos, 
ou uma obrigação quando os custos homologados são 
superiores aos custos incorridos. Esses valores são efeti-
vamente liquidados por ocasião dos próximos períodos 
tarifários ou, em caso de extinção da concessão com a 
existência de saldos apurados que não tenham sidos 
recuperados, serão incluídos na base de indenização já 
prevista quando da extinção por qualquer motivo da 
concessão.  Considerando-se que os contratos de con-
cessão da Companhia foram atualizados em dezembro 
de 2014, para inclusão da base de indenização dos sal-
dos remanescentes de diferenças temporárias entre os 
valores homologados e incluídos nas tarifas vigentes e 
aqueles que são efetivamente incorridos ao longo do 
período de vigência, e considerando a orientação técni-
ca OCPC-08 (reconhecimento de Determinados Ativos e 
Passivos nos relatórios Contábil-Financeiros de Propósi-
to Geral das Distribuidoras de Energia Elétrica emitidos 
de acordo com as normas Brasileiras e internacional de 
Contabilidade), a Companhia passou a ter um direito ou 
obrigação incondicional de receber ou entregar caixa ou 
outro instrumento financeiro ao Poder Concedente e, 
portanto, passou a registrar os valores dentro de seus 
respectivos períodos de competência. Esses ativos e pas-
sivos estão detalhados na nota explicativa nº 11.

h. investimentos - os investimentos em controladas são 
avaliados pelo método de equivalência patrimonial, nas 
demonstrações financeiras individuais, tomando-se por 
base os patrimônios líquidos das investidas na data do 
balanço. Os demais investimentos estão contabilizados 
ao custo de aquisição, líquido da provisão para perdas, 
quando aplicável;

i. Combinação de negócios – As participações acionárias 
adquiridas, são avaliadas pelo valor justo dos ativos e 
passivos detidos pelas entidades objeto do negócio e as 
diferenças para o valor pago são classificados como: (i) 
intangível (goodwill) quando o valor pago superar o va-
lor justo dos ativos e passivos; (ii) resultado do exercício 
(compra vantajosa) quando o valor pago é inferior ao 
valor justo dos ativos e passivos. O goodwill referente a 
entidades sob o regime de concessão e/ou autorização 
de exploração econômica por prazo determinado, são 
amortizados no prazo de exploração. (vide nota explica-
tiva nº 19.3);

j. imobilizado - itens do imobilizado são mensurados pelo 
custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de 
depreciação acumulada e perdas de redução ao valor re-
cuperável (impairment) acumuladas, quando aplicável. 
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O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à 
aquisição de um ativo.  O custo de ativos construídos pela 
própria companhia inclui:

 O custo de materiais e mão de obra direta;
 quaisquer outros custos para colocar o ativo no local em 

condições necessárias para que sejam capazes de ope-
rar na sua plenitude;

 Os custos de desmontagem e de restauração do local 
onde estes ativos estão localizados; e

 Custos de empréstimos sobre ativos qualificáveis. 

quando partes de um item do imobilizado têm diferen-
tes vidas úteis, elas são registradas como itens individuais 
(componentes principais) de imobilizado.

Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado 
(apurados pela diferença entre os recursos advindos da alie-
nação e o valor contábil do imobilizado), são reconhecidos 
em outras receitas/ despesas operacionais na demonstra-
ção do resultado do exercício.

Depreciação:

itens do ativo imobilizado são depreciados pelo método li-
near no resultado do exercício baseado na vida útil econô-
mica estimada de cada componente e/ou de acordo com o 
prazo de concessão/autorização (nota explicativa nº 18).

k. Arrendamento mercantil - os bens adquiridos por meio 
de contrato de arrendamento mercantil financeiro, es-
tão reconhecidos como ativo imobilizado e intangível, 
sendo depreciados e amortizados pelas taxas pratica-
das pela Companhia e controladas, de acordo com a na-
tureza de cada bem. Os respectivos saldos a pagar dos 
contratos de arrendamento, são reconhecidos como fi-
nanciamentos no passivo circulante ou no passivo não 
circulante com base no valor presente das prestações a 
pagar. A diferença entre o valor presente e o valor das 
prestações é apropriada na demonstração do resultado 
como despesa financeira. Os arrendamentos de imóveis 
rurais contratados para a construção, instalação, das 
usinas Eólicas, foram reconhecidos diretamente como 
custo do projeto a entrada em operação e a partir desta 
data está sendo registrados em outras despesas opera-
cionais na demonstração do resultado.

l. intangível – (i) contrato de concessão: representa a in-
fraestrutura operada pelas controladas na prestação 
dos serviços de distribuição de energia elétrica. A amor-
tização está baseada no padrão de consumo dos bene-
fícios esperado durante o prazo da concessão; (ii) direito 
de uso de concessão: pagos nas aquisições do contro-
le acionário das controladas distribuidoras de energia 
elétrica. A amortização está sendo realizada pelo prazo 
de concessão das controladas, ou seja Energisa SE em  

30 anos, a partir de dezembro de 1997; Energisa PB, 
em 30 anos, a partir de dezembro de 2000; Energisa nF 
pelo período remanescente de 18 anos, a partir de ju-
lho de 1997, Energisa BO em 30 anos, a partir de janeiro 
de 2000; Empresas adquiridas em 11 de abril de 2014: 
EMt em 30 anos vencendo em 10 de dezembro de 2027, 
EMS em 30 anos vencendo em 04 de dezembro de 2027, 
EtO em 20 anos vencendo em 30 de janeiro de 2020 e as 
empresas CAiuA, CnEE, EBB, CFlO e EDEVP com venci-
mento para 07 de julho de 2015 (iii) goodwill: pagos na 
aquisição  dos projetos de biomassa, estão sendo amor-
tizados em 20 anos a partir da entrada em operação dos 
empreendimentos; (vide nota explicativa nº 19.3);

m. Juros e encargos financeiros - são capitalizados às obras 
em curso com base na taxa média efetiva de captação;

n. redução a valor recuperável – a Companhia avalia os ativos 
do imobilizado e do intangível com vida útil definida quan-
do há indicativos de não recuperação do seu valor contábil. 

um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por 
meio do resultado é avaliado a cada data de apresentação 
para apurar se há evidência objetiva de que tenha ocorrido 
perda no seu valor recuperável.  um ativo tem perda no seu 
valor recuperável se uma evidência objetiva indica que um 
evento de perda ocorreu após o reconhecimento inicial do 
ativo, e que aquele evento de perda teve um efeito negativo 
nos fluxos de caixa futuros projetados que podem ser esti-
mados de uma maneira confiável.

A evidência objetiva de que os ativos financeiros perderam 
valor pode incluir: (i) o atraso ou não pagamento por parte 
do devedor; (ii) a reestruturação do valor devido a Compa-
nhia e suas controladas sobre condições que não as mesmas 
consideradas em outras transações da mesma natureza; (iii) 
indicações de que o devedor ou emissor entrará em pro-
cesso de falência; e (iv) o desaparecimento de um mercado 
ativo para um título. Além disso, para um instrumento pa-
trimonial, um declínio significativo ou prolongado em seu 
valor justo abaixo do seu custo é evidência objetiva de perda 
por redução ao valor recuperável.

A Companhia e suas controladas consideram evidência de 
perda de valor para recebíveis e títulos de investimentos 
mantidos até o vencimento tanto no nível individualizado 
como no nível coletivo. todos os recebíveis e títulos de in-
vestimento mantidos até o vencimento individualmente 
significativos são avaliados quanto à perda de valor es-
pecífico.  todos os recebíveis e títulos de investimentos 
mantidos até o vencimento individualmente significati-
vos identificados como não tendo sofrido perda de valor 
são então avaliados coletivamente quanto a qualquer 
perda de valor que tenha ocorrido, mas não tenha sido 
ainda identificada.  recebíveis e investimentos mantidos 
até o vencimento que não são individualmente importan-



Relatório Anual        113

tes são avaliados coletivamente quanto à perda de valor 
por agrupamento conjunto desses títulos com caracterís-
ticas de risco similares.

Ao avaliar a perda de valor recuperável de forma coletiva a 
Companhia e suas controladas utilizam tendências históri-
cas da probabilidade de inadimplência, do prazo de recupe-
ração e dos valores de perda incorridos, ajustados para refle-
tir o julgamento da administração quanto às premissas se 
as condições econômicas e de crédito atuais são tais que as 
perdas reais provavelmente serão maiores ou menores que 
as sugeridas pelas tendências históricas.

uma redução do valor recuperável com relação a um ativo 
financeiro medido pelo custo amortizado é calculada como 
a diferença entre o valor contábil e o valor presente dos fu-
turos fluxos de caixa estimados descontados à taxa de ju-
ros efetiva original do ativo.  As perdas e os juros dos ativos 
financeiros são reconhecidos no resultado e refletidos em 
conta de provisão contra recebíveis, quando perdas e rever-
são de desconto, quando juros.  quando um evento subse-
quente indica reversão da perda de valor, a diminuição na 
perda é revertida e registrada no resultado.

Perdas de valor (redução ao valor recuperável) nos ativos fi-
nanceiros disponíveis para venda são reconhecidas pela re-
classificação da perda cumulativa que foi reconhecida em 
outros resultados abrangentes no patrimônio líquido para o 
resultado.  A perda cumulativa que é reclassificada de outros 
resultados abrangentes para o resultado é a diferença entre 
o custo de aquisição, líquido de qualquer reembolso e amor-
tização de principal, e o valor justo atual, decrescido de qual-
quer redução por perda de valor recuperável previamente 
reconhecida no resultado. As alterações nas provisões de per-
das por redução ao valor recuperável, atribuíveis ao método 
dos juros efetivo, são reconhecidos no resultado financeiro.

no fim de cada exercício, a Companhia e suas controladas 
revisam o valor contábil de seus ativos tangíveis e intangí-
veis para determinar se há alguma indicação de que tais 
ativos sofreram alguma perda por redução ao valor recupe-
rável. 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 Com-
panhia e suas controladas calculam o montante recuperável 
da unidade geradora de caixa à qual pertence o ativo. quan-
do 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 gru-
po de unidades geradoras de caixa para o qual uma base de 
alocação razoável e consistente possa ser identificada.

A administração da Companhia não identificou qualquer 
evidência que justificasse a necessidade de redução ao valor 
recuperável além das provisões já efetuadas.

o. Empréstimos, financiamentos e debêntures - são de-
monstrados pelo valor líquido dos custos de transação 
incorridos e são subsequentemente mensurados ao cus-
to amortizado usando o método da taxa de juros efetiva.

p. Derivativos – a Companhia e as controladas detêm ins-
trumentos financeiros derivativos para proteger riscos 
relativos a moedas estrangeiras (controladas) e de taxa 
de juros (Companhia e controladas). Os derivativos são 
reconhecidos inicialmente pelo seu valor justo; custos 
de transação atribuíveis são reconhecidos no resultado 
quando incorridos. Posteriormente ao reconhecimento 
inicial, os derivativos são mensurados pelo valor justo e 
as alterações são contabilizadas no resultado. Suas carac-
terísticas estão demonstradas na nota explicativa nº 35;

q. imposto de renda e contribuição social - A despesa e re-
ceita com imposto de renda e contribuição social com-
preendem os impostos de renda corrente e diferidos.  
O imposto diferido é contabilizado no resultado a me-
nos que esteja relacionado a itens registrados em resul-
tados abrangentes no patrimônio líquido. na apuração 
do imposto de renda e da contribuição social a partir do 
exercício de 2008 a Companhia optou por adotar o regi-
me transitório de tributação (rtt). O imposto diferido é 
reconhecido com relação às diferenças temporárias en-
tre os valores de ativo e passivo para fins contábeis e os 
correspondentes valores usados para fins de tributação. 
nas controladas do segmento de geração o imposto de 
renda e a contribuição social foram calculados pelo regi-
me de tributação do lucro presumido.

Embora os ativos e os passivos fiscais correntes sejam re-
conhecidos e mensurados separadamente, a compensação 
no balanço patrimonial está sujeita aos critérios similares 
àqueles estabelecidos para os instrumentos financeiros.  
A entidade tem normalmente o direito legalmente executá-
vel de compensar o ativo fiscal corrente contra um passivo 
fiscal corrente quando eles se relacionarem com tributos 
sobre o lucro lançados pela mesma autoridade tributária e a 
legislação tributária permitir que a entidade faça ou receba 
um único pagamento líquido.

Ativos de imposto de renda e contribuição social diferidos 
são revisados a cada data de fechamento e são reduzidos na 
medida em que sua realização não seja mais provável.

A Medida Provisória n.º 627/2013 que foi convertida na lei 
12.973/2014 trouxe alterações relevantes para as regras tri-
butárias federais, dentre as quais destacam-se as seguintes: 
(i) revogação do regime tributário de transição (“rtt”); (ii) 
alterações no Decreto-lei nº 1.598/77 que trata do irPJ e 
CSll; (iii) definição de que a alteração ou a adoção de novos 
métodos e critérios contábeis, por meio de atos administra-
tivos emitidos com base em competência atribuída em lei 
comercial, posteriores à publicação desta MP, não terão im-



Relatório Anual        114

plicação na apuração dos tributos federais até que lei tribu-
tária regule a matéria; (iv) inclusão de tratamento específico 
sobre a tributação de lucros ou dividendos; (v) inclusão de 
disposições sobre o cálculo de juros sobre capital próprio; e 
(vi) novas considerações sobre investimentos avaliados pelo 
método de equivalência patrimonial.

A referida lei produzirá efeitos a partir de 2014, para as em-
presas que optaram até 07 de novembro de 2014, de acordo 
com a instrução normativa da receita Federal nº 1.499 de 
16/10/2014. Para as empresas que não optaram, a aplica-
ção das normas estará obrigada a partir de janeiro de 2015. 
A Companhia e suas controladas avaliaram os impactos da 
lei e farão a adoção ao novo regime a partir do exercício de 
2015 e não espera apurar impactos relevantes.

r. incentivos fiscais SuDEnE/SuDAM – como há seguran-
ça de que as condições estabelecidas para fruição do 
benefício serão cumpridas, os incentivos fiscais recebi-
dos pelas controladas localizadas na região nordeste, 
são reconhecidas no resultado e destinados a reserva de 
lucros específica, na qual são mantidos até sua capitali-
zação (vide nota explicativa nº 15); 

s. Provisões - uma provisão é reconhecida no balanço 
quando a Companhia possui uma obrigação legal ou 
constituída como resultado de um evento passado, e é 
provável que um recurso econômico seja requerido para 
saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo 
como base as melhores estimativas do risco envolvido. 
Os passivos relacionados a causas judiciais estão provi-
sionadas por valores julgados suficientes pelos adminis-
tradores e assessores jurídicos para fazer face aos desfe-
chos desfavoráveis;

t. Ajuste a valor presente - determinados títulos de créditos 
a receber são ajustados ao valor presente com base em 
taxas de juros específicas, que refletem a natureza desses 
ativos no que tange a prazo, risco, moeda, condição de re-
cebimento, nas datas das respectivas transações;

u. Dividendos - Os dividendos declarados com montantes 
superiores aos dividendos mínimos obrigatórios após 
o período contábil a que se refere às demonstrações 
financeiras, por não se constituírem uma obrigação 
presente, são apresentados destacados no patrimônio 
líquido, não sendo constituído o respectivo passivo até 
sua efetiva aprovação;

v. resultado - as receitas e despesas são reconhecidas 
no resultado do exercício pelo regime de competência. 
uma receita não é reconhecida se há uma incerteza sig-
nificativa na sua realização. As controladas, concessio-
nárias de energia elétrica, contabilizam receitas e custos 
durante o período de construção da infraestrutura utili-
zada na prestação de serviço de distribuição de energia 
elétrica. As obras são terceirizadas e, neste contexto, a 
Administração entende que essa atividade gera uma 
margem muito reduzida não justificando gastos adicio-
nais para mensuração e controle dos mesmos;

w. Benefícios a empregados - benefício definido - A obri-
gação líquida da Companhia e suas controladas quanto 
aos planos de pensão de benefício definido é calculada 
para cada plano através da estimativa do valor do bene-
fício futuro que os empregados auferiram como retorno 
pelos serviços prestados no período atual e em períodos 
anteriores, descontado ao seu valor presente. quaisquer 
custos de serviços passados não reconhecidos e os valo-
res justos de quaisquer ativos do plano são deduzidos.  
A taxa de desconto é o rendimento apresentado na data 
de apresentação das demonstrações financeiras para os 
títulos de dívida de primeira linha e cujas datas de ven-
cimento se aproximem das condições das obrigações da 
Companhia e suas controladas e que sejam denomina-
das na mesma moeda na qual os benefícios têm expec-
tativa de serem pagos. O cálculo é realizado anualmente 
por um atuário qualificado através do método de crédi-
to unitário projetado. quando o cálculo resulta em um 
benefício, o ativo a ser reconhecido é limitado ao total 
de quaisquer custos de serviços passados não reconhe-
cidos e o valor presente dos benefícios econômicos dis-
poníveis na forma de reembolsos futuros do plano ou 
redução nas futuras contribuições ao plano.  Para calcu-
lar o valor presente dos benefícios econômicos, (a) con-
sideração é dada para quaisquer exigências de custeio 
mínimas que se aplicam a qualquer plano. um benefício 
econômico está disponível se ele for realizável durante a 
vida do plano, ou na liquidação dos passivos do plano. 
Os ganhos e perdas atuariais são contabilizados direta-
mente em outros resultados abrangentes;

x) Demais ativos e passivos (circulante e não circulante) - 
os demais ativos e passivos estão demonstrados pelos 
valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando 
aplicável, dos correspondentes rendimentos/encargos 
incorridos até a data do balanço.

y) Demonstração do valor adicionado – preparada com 
base em informações obtidas dos registros contábeis, 
de acordo com o CPC 09 – Demonstração do Valor Adi-
cionado. tem por finalidade evidenciar a riqueza criada 
pela Companhia e sua distribuição durante determina-
do período e é apresentada conforme requerido pela 
legislação societária brasileira, como parte suplementar 
às demonstrações financeiras.

z) Ativos disponíveis para venda – A entidade deve classi-
ficar um ativo não circulante como mantido para venda 
se o seu valor contábil vai ser recuperado, principalmen-
te, por meio de transação de venda em vez do uso con-
tínuo. Para que esse seja o caso, o ativo ou o grupo de 
ativos mantido para venda deve estar disponível para 
venda imediata em suas condições atuais, sujeito ape-
nas aos termos que sejam habituais e costumeiros para 
venda de tais ativos mantidos para venda. Com isso, a 
sua venda deve ser altamente provável, seu valor con-
tábil vai ser recuperado. Os ativos ou grupos de ativos 
devem classificar todos os ativos e passivos como man-
tidos para venda quando os critérios estabelecidos esti-
verem presentes. A Companhia deve apresentar e divul-
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4 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS

As demonstrações financeiras consolidadas incluem as demonstrações financeiras da Energisa e das controladas:

(1) Em fase pré-operacional.

(2) Empresa holding que detém o controle acionário da Energisa Geração Central Eólica renascença S/A i, ii, iii, iV e Energisa Geração Central Eólica Ven-

tos de São Miguel S/A. 

(3) Companhias Abertas.

(4) A controlada adquiriu os 15% de participação dos sócios minoritários, em 29/09/2014, passando a deter a totalidade das ações das empresas Energi-

sa Bioeletricidade Vista Alegre i e Energisa Bioeletricidade Santa Cândida i S/A, ambas operativas. A controlada também possui 100% do capital social 

da Energisa Bioeletricidade Vista Alegre ii e Energisa Bioeletricidade Santa Cândida ii S/A que encontram-se em fase de construção – todas dedicadas 

à geração de energia elétrica movidas a biomassa de bagaço de cana de açúcar.

(5) Empresa que possui 99,99% de participação no capital da Energisa Soluções Construções e Serviços em linhas e redes S/A, constituída em novembro de 2013.

Descrição dos principais procedimentos de consolidação:

 Eliminação dos saldos das contas de ativos e passivos entre as empresas consolidadas;
 Eliminação dos saldos das contas de investimentos e correspondentes participações no capital e resultados das empre-

sas consolidadas; e
 Eliminação dos saldos de receitas e despesas, decorrentes de negócios entre as empresas.

gar informação que permita que seja avaliado os efeitos financeiros das operações descontinuadas e das baixas de ativos 
não circulantes mantidos para venda. A Companhia reclassificou os ativos e passivos disponíveis para venda para o ativos 
e passivos circulantes e as operações descontinuadas estão demonstradas na demonstração do resultado do exercício.
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5 INFORMAÇÕES POR SEGMENTO 

um segmento operacional é um componente da Companhia 
que desenvolve atividades de negócio das quais pode obter 
receitas e incorrer em despesas, incluindo receitas e despe-
sas relacionadas com transações com outras unidades da 
Companhia. todos os resultados operacionais dos segmen-
tos são revistos frequentemente pela Administração para 
decisões sobre os recursos a serem alocados ao segmento e 
para avaliação de seu desempenho, e para o qual demons-
trações financeiras individualizadas estão disponíveis.

Os resultados de segmentos que são reportados à Adminis-
tração incluem itens diretamente atribuíveis ao segmento, 
bem como aqueles que podem ser alocados em bases ra-
zoáveis. O item não alocado compreende principalmente 
ativos corporativos.

A Companhia e suas controladas atuam nos segmentos econômicos de geração, distribuição, comercialização e na presta-
ção de serviços de manutenção e operação de empreendimentos de geração e distribuição de energia elétrica. resumem-se 
a seguir as operações por segmento:

a) inFOrMAçõES SOBrE SEGMEntOS
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b) COnCiliAçãO DE rECEitAS, luCrOS, AtiVOS E PASSiVOS POr SEGMEntO
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Continua

b) APliCAçãO nO MErCADO ABErtO E rECurSOS VinCulADOS 

6 CAIXA, EQUIVALENTE DE CAIXA, APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MERCADO 
ABERTO E RECURSOS VINCULADOS

a) CAixA E EquiVAlEntES DE CAixA
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(1) As datas apresentadas representam o vencimento do título que lastreia a aplicação financeira. Por cláusula contratual, essas aplicações são resgatá-

veis em até 90 dias da data de sua contratação pelas taxas contratadas.

(2) Operações compromissadas em debêntures - São operações de venda de títulos com compromisso de recompra assumido pelo vendedor, concomi-

tante ao compromisso de revenda assumido pelo comprador. Essas operações possuem liquidez imediata, são remuneradas pelo CDi e estão lastre-

adas em debêntures emitidas pelo Banco.

(3) Fundos de investimentos exclusivos, inclui aplicações em CDB, Debêntures, DPGE, Fundos de renda Fixa, lFt, lF, ltn, ntn-B e Fundos Multimercados.

(4) Fundos de investimentos exclusivos, inclui aplicações em CDB, Debêntures, DPGE, Fundos de renda Fixa, lFt, lF, ltn, ntn-B e Fundos Multimercados.

7 CLIENTES, CONSUMIDORES E CONCESSIONáRIAS

Continua
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Continuação

(1) referem-se a serviços administrativos prestados às controladas, suportados por contratos aprovados pela AnEEl (vide nota explicativa nº 13).

(2) Os vencimentos são programados para o 5º dia útil após a entrega das faturas, exceto os clientes do Poder Público, que possuem 10 dias úteis após a 

entrega das faturas para efetuar o pagamento.

(3) inclui energia vendida na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE no montante de r$81.512 (r$20.612 em 2013). Esses saldos foram 

apurados com base em cálculos preparados e divulgados pela CCEE. A composição desses valores, incluindo os saldos registrados na rubrica “forne-

cedores” no passivo circulante, no montante de r$107.462 (r$25.444 em 2013), decorre da aquisição de energia elétrica e dos encargos de serviços 

de sistema conforme demonstração a seguir: 

As transações ocorridas na CCEE são liquidadas após 45 dias do mês de competência.

(a) Os valores da energia de curto prazo, que se encontram vinculados a liminares, podem estar sujeitos a alteração dependendo de decisões dos pro-

cessos judiciais em andamento movidos por determinadas empresas do setor, tendo em vista diferentes interpretações das r¬egras do mercado em 

vigor. Essas empresas, não incluídas na área do racionamento, obtiveram liminar que torna sem efeito o Despacho nº 288 da AnEEl, de 16 de maio de 

2002, que objetivou o esclarecimento às empresas do setor sobre o tratamento e a forma de aplicação de determinadas regras de contabilização do 

MAE (atualmente CCEE), incluídas no Acordo Geral do Setor Elétrico. O pleito dessas empresas envolve a comercialização da cota-parte de itaipu no 

submercado Sudeste/Centro-Oeste durante o período de racionamento de 2001 a 2002, quando havia discrepância significativa de preços na energia 

de curto prazo entre os submercados.

As controladas Energisa Sergipe, Energisa Minas Gerais e Energisa nova Friburgo, não constituíram provisão para créditos de liquidação duvidosa sobre 

os saldos vinculados às referidas liminares, por entenderem que os valores serão integralmente recebidos, quer seja dos devedores que questionaram os 

créditos judicialmente, quer seja de outras empresas que vierem a ser indicadas pela CCEE.

(b) As controladas constituíram provisão para crédito de liquidação duvidosa.

(4) Ajuste a Valor Presente: refere-se ao valor de ajuste para os contratos renegociados sem a inclusão de juros e para aqueles renegociados com taxa 

de juros abaixo do WACC do setor (antes dos tributos). Para o desconto a valor presente utilizou-se uma taxa de 11,36% a.a. (conforme resolução 

Homologatória n.º 1.506 de 05 de abril de 2013), que a AnEEl considera como a taxa de retorno adequada para os serviços de distribuição de energia, 

cuja metodologia está definida na resolução normativa AnEEl nº 457 de 08/11/2011. Essa taxa é compatível com a natureza, o prazo e os riscos de 

transações similares em condições de mercado na situação atual. A Administração das controladas entende que essa taxa de desconto representa 

adequadamente o custo de capital. tendo em vista a natureza, complexidade e volume das renegociações, a divulgação do fluxo de caixa e sua tem-

poralidade não foram feitas, uma vez que o efeito líquido do AVP não é relevante.

(5) redução de uso do sistema de distribuição: Por meio da resolução homologatória AnEEl n° 1.270 de 03 de abril de 2012, foi concedido a controlada 

EMt valores provenientes de perda financeira dos descontos concedidos na tuSD. Os valores objetivam recompor a receita da controlada referente à 

disponibilização da rede de transmissão aos consumidores livres, geradoras e fontes incentivadas. Para o saldo remanescente de r$12.201, suspenso 

por liminares, tem-se o mesmo valor registrado em contrapartida na rubrica outras contas a pagar no passivo não circulante, no consolidado.
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8 TÍTULOS DE CRéDITOS A RECEBER 

Correspondem às contas de energia elétrica em atraso, re-
negociadas com os consumidores por meio de “termos de 
Confissão de Dívida”, que na sua grande maioria são atuali-
zadas com base na variação do iGPM. 

Correspondem a Ação de Execução (processo nº 383/2001 
- 3ª Vara de Fazenda Pública – Cuiabá) da controlada EMt, 
ajuizada em desfavor do Município de Cuiabá, que deu ori-
gem ao Precatório requisitório nº 13.699/2004/tJMt. Atual-
mente o processo está no 4º lugar na listagem de precató-
rios pendentes de pagamento por parte da Fazenda Pública 
Municipal de Cuiabá. A Companhia possui provisão para 
perdas para os títulos dos precatórios de r$28.000, contabi-
lizados quando da aquisição do controle acionário, ocorrido 
em 11 de abril de 2014.

A controlada EMS também possui precatórios expedidos 
entre os anos de 2000 e 2001, cedidos pelos municípios en-
tre os anos de 2005 e 2006, para quitar faturas de energia 
elétrica, pendentes de pagamento. Até a presente data a 
controlada já recebeu 91% do valor devido. O saldo rema-
nescente continuará a  ser recebido conforme cronograma 
individual de pagamento de cada precatório.

Determinadas operações que foram renegociadas com ta-
xas diferentes a praticada para esse conjunto de contas a 
receber, tiveram seus valores a receber ajustados a valor pre-
sente com base na variação da taxa do CDi. 

Em 31 de dezembro de 2014 e 2013, os saldos podem ser assim demonstrados:

Em 31 de dezembro de 2014, os vencimentos dos títulos de créditos são: 
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9 PROVISÃO PARA CRéDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CONSOLIDADO

A provisão para créditos de liquidação duvidosa foi consti-
tuída em bases consideradas suficientes para fazer face às 
eventuais perdas na realização dos créditos e se baseiam 
nas instruções da AnEEl assim resumidas:

CliEntES COM DéBitOS rElEVAntES

 Análise individual do saldo a receber do consumidor, por 
classe de consumo, considerado de difícil recebimento.

Para os demais casos:

 Consumidores residenciais - Vencidos há mais de 90 dias;
 Consumidores comerciais - Vencidos há mais de 180 dias;
 Consumidores industriais, rurais, poderes públicos, ilu-

minação pública, serviços públicos e outros -Vencidos 
há mais 360 dias.

 Para os títulos de créditos a receber com parcelas ven-
cidas há mais de 90 dias, são constituídas provisão das 
parcelas vencidas e vincendas.

Após análise criteriosa efetuada pela Administração da 
Companhia, foram excluídas contas vencidas, cuja perda 
não é considerada como incorrida.

Para as classes Serviço Público, Poder Público e iluminação 
Pública: as controladas indiretas EMt, EtO, EMS, CFlO, EEB, 
EDEVP, CnEE e CAiuá avaliam individualmente os casos de 
créditos em cobrança judicial com sentença com transitado 
em julgado favoravelmente ou que possua título de preca-
tório, considerando que, nesses casos a realização do crédito 
é liquida e certa. Para todos os demais créditos de clientes 
públicos vencidos há mais de 360 dias é reconhecida a perda 
estimada no valor recuperável.

10 REVISÃO E REAjUSTE TARIFáRIO PERIóDICO – CONSOLIDADO

reajuste tarifário:

Pela execução dos serviços, a concessionária tem o direito de cobrar dos consumidores às tarifas determinadas e homo-
logadas pelo Poder Concedente. Os valores das tarifas serão reajustados em periodicidade anual e a receita da concessio-
nária será dividida em duas parcelas: Parcela A (composta pelos custos não gerenciáveis) e Parcela B (custos operacionais 
eficientes e custos de capital). O reajuste tarifário anual tem o objetivo de repassar os custos não gerenciáveis e atualizar 
monetariamente os custos gerenciáveis. 

As tarifas das controladas foram reajustadas conforme segue:

Continua
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Continuação

rEViSãO tAriFáriA:

As revisões tarifárias periódicas das controladas ocorrem: (i) a cada quatro anos na EMG, EnF, EBO, EPB, EtO, Caiuá, EEB, 
CnEE, EDEVP e CFlO, e a cada cinco anos na ESE, EMt e EMS. 

neste processo, a AnEEl procede ao recálculo das tarifas, considerando as alterações na estrutura de custos e mercado da 
concessionária, estimulando a eficiência e a modicidade das tarifas. Os reajustes e as revisões são mecanismos de atualiza-
ção tarifária, ambos previstos no contrato de concessão. A concessionária também pode solicitar uma revisão extraordiná-
ria sempre que algum evento provoque significativo desequilíbrio econômico-financeiro da concessão.

resumem-se, a seguir, as revisões tarifárias em vigor:



Relatório Anual        125

A conta de compensação dos valores da parcela A – CVA é o 
mecanismo destinado a registrar as variações de custos rela-
cionados à compra de energia e encargos regulatórios, ocorri-
das no período entre reajustes tarifários e/ou revisões periódi-
cas, de modo a permitir maior neutralidade no repasse dessas 
variações para as tarifas.

Em 25 de novembro de 2014, a AnEEl decidiu aditar os contra-
tos de concessão e permissão, das Companhias de distribuição 
de energia elétrica, com vistas a eliminar eventuais incertezas, 
até então existentes, quanto ao reconhecimento e à realização 
das diferenças temporais, cujos valores, são repassados anual-
mente na tarifa de distribuição de energia elétrica – Parcela A 
(CVA) e outros itens financeiros. A Companhia assinou junto a 
AnEEl, aditivo ao contrato de concessão com inclusão de cláu-

sula especifica que possibilitou o reconhecimento contábil dos 
ativos e passivos regulatórios como ativo ou passivo  financeiro.

De acordo com o OCPC 08 a contabilização dos saldos existen-
tes deve ser efetuada no exercício da assinatura do aditivo ao 
contrato de concessão de forma prospectiva.

no termo aditivo emitido pela AnEEl, o órgão regulador ga-
rante que os valores de CVA e outros itens financeiros serão 
incorporados no cálculo da indenização, quando da extinção 
da concessão.

Desta forma os valores iniciais reconhecidos de ativos e passi-
vos regulatórios tiveram a contrapartida a receita de venda de 
bens e serviços.

As controladas contabilizaram as variações destes custos como ativos e passivos regulatórios, conforme demonstrado a seguir:

11  ATIVOS E PASSIVOS REGULATóRIOS – CONSOLIDADO
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(i) Valores tarifários não gerenciáveis a compensar da Parcela A – CVA

A Portaria interministerial dos Ministros de Estado da Fazenda e de Minas e Energia nº 25, de 24 de janeiro de 2002, estabe-
leceu a Conta de Compensação de Variação de Valores de itens da “Parcela A” - CVA, com o propósito de registrar as variações 
de custos, negativas ou positivas, ocorridas no período entre reajustes tarifários anuais, relativos aos itens previstos nos 
contratos de concessão de distribuição de energia elétrica.

Estas variações são apuradas por meio da diferença entre os gastos efetivamente incorridos e os gastos estimados no 
momento da constituição da tarifa nos reajustes tarifários anuais. Os valores considerados na CVA são atualizados mone-
tariamente com base na taxa SEliC

(ii)  repasse de sobrecontratação de energia (energia excedente)

O Decreto n° 5.163, de 30 de julho de 2004, em seu art. 38, determina que no repasse dos custos de aquisição de energia 
elétrica às tarifas dos consumidores finais, a AnEEl deverá considerar até 103% do montante total de energia elétrica con-
tratada em relação à carga anual de fornecimento do agente de distribuição. Este repasse foi regulamentado pela resolu-
ção AnEEl n° 255, de 6 de março de 2007.

As distribuidoras de energia elétrica são obrigadas a garantir 100% do seu mercado de energia por meio de contratos 
aprovados, registrados e homologados pela AnEEl, tendo também a garantia do repasse às tarifas dos custos ou receitas 
decorrentes das sobras e déficits de energia elétrica, limitados em 3% do requisito de carga.

(iii)  Encargo de Serviço do Sistema – ESS 

representa um encargo destinado a cobertura dos custos dos serviços do sistema, que inclui os serviços ancilares, presta-
dos pelos usuários.

(iv)  neutralidade

refere-se à neutralidade dos encargos setoriais na tarifa, apurando as diferenças mensais entre os valores faturados e os 
valores inseridos nas tarifas.
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12 OUTROS CRéDITOS

(1) BAixA rEnDA – COnSOliDADO

Esses créditos referem-se à subvenção da classe residen-
cial baixa renda, com consumo mensal inferior a 220 KWh, 
cumprido certos requisitos. Essa receita é custeada com 
recursos financeiros oriundos da rGr -reserva Global de 
reversão e da CDE -Conta de Desenvolvimento Energético, 

ambos sob a administração da Eletrobrás. Os saldos ainda 
não ressarcidos estão registrados no balanço patrimonial 
na rubrica “outros créditos” no ativo circulante consolida-
do. A Administração das controladas não espera apurar 
perdas na realização do saldo.
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(2) SuBVEnçãO CDE – DESCOntO tAriFáriO – COnSOliDADO

Em 31 de dezembro de 2014 , os  saldos correspondem a 
subvenção incorrida nos meses de junho de 2014 a dezem-
bro de 2014, cujo ressarcimento a administração das con-
troladas espera receber da CDE nos próximos meses.

(3) BAnCO DAyCOVAl

refere-se à transferência de valor efetuado pelo Banco 
Daycoval S.A. para a conta corrente da acionista rede Ener-
gia S.A. – “em recuperação Judicial”, em 28/02/2012, para 
quitação de dívidas vencidas por antecipação desta holding, 
conforme justificativa da instituição Financeira. A Adminis-
tração das controladas indiretas EMt,CAiuá e EMS conside-
ram essas transferências indevidas e ajuizaram uma medi-
da judicial para a recuperação desse valor.

Ocorre que o Plano para a recuperação e correção das falhas 
e transgressões que motivaram a intervenção na EMt,CAiuá 
e EMS foi aditado após a aprovação, pela Assembleia Geral 
de Credores da recuperação Judicial da rede Energia S.A. – 
“em recuperação Judicial”. Em 17/12/2013 a AnEEl aprovou, 
através da resolução Autorizativa nº 4.463, o Plano AnEEl e 
acolheu a proposta da EnErGiSA para a realização de uma 
Antecipação para Futuro Aumento de Capital (AFAC) no valor 
equivalente ao saque efetuado pelo Banco Daycoval S/A. 

Dessa forma, a restituição da aplicação financeira das con-
troladas indiretas EMt,CAiuá e EMS passaram depender tão 
somente da demanda judicial movida pelas controladas,  
caracterizando um ativo contingente, visto que sua reali-
zação será confirmada apenas pela ocorrência ou não de 
eventos futuros, incertos, não totalmente sob o controle 
da entidade. Por este fato a Administração das controladas 
decidiu provisionar a perda dos valores enquanto aguarda  
o andamento do questionamento jurídico.

(4) CréDitOS CElPA

Crédito que as controladas indiretas EMt, CAiuá, EtO,CnEE, 
EEB e EDEVP  têm a receber da Centrais Elétricas do Pará S.A. 
– CElPA – em “recuperação Judicial”, oriundo de transações 
entre partes relacionadas. Os serão recebidos em parcelas 
semestrais a partir do último dia do mês de setembro de 
2019, com conclusão em setembro de 2034. A controlada 
indireta mantém ajuste a valor presente a receber no valor 
de r$26.027.

(5) CréDitOS iCMS

Créditos de iCMS adquiridos pela controlada indireta EMt 
de Pequenas Centrais Hidroelétricas (PCH’s) localizadas no 
Estado de Mato Grosso. Os referidos créditos foram habili-
tados pela Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso 
(PAC – Pedido de Habilitação de Crédito) e posteriormente 
compensados (ruC – registro de utilização de Crédito), am-
bos expedidos pelo sitio da Secretaria de Fazenda do Estado 
de Mato Grosso. Posteriormente à habilitação do pedido e 
do registro, houve a notificação por parte do fisco estadual 
questionando o gerador sobre a validade do procedimento 
de habilitação do crédito. Solidariamente, a EMt também 
foi notificada e diante disso suspendeu o aproveitamen-
to do direito até a definição do recurso interposto pela  
geradora. O Ativo está vinculado a uma obrigação com o ge-
rador que será exigida após a conclusão da ação.

(6) SuB-rOGAçãO CCC

Sub-rogação CCC: Em conformidade com as disposições da 
resolução AnEEl nº 784, de 24 de dezembro de 2002, e re-
solução Autorizativa - AnEEl nº 81, de 09 de março de 2004, 
a controlada indireta EMt foi enquadrada na sub-rogação 
do direito de uso da Conta de Consumo de Combustíveis 
Fósseis - CCC, devido à implantação de projetos elétricos que 
proporcionaram a redução do dispêndio da CCC, que contri-
bui para a modicidade das tarifas aos consumidores finais.

Para fins de cálculo do benefício, foram aprovados os se-
guintes projetos:

 Sistema de transmissão Juruena, com projeto e subsídio 
aprovado no montante de r$40.310, acrescido de ajuste 
de r$3.549, por meio da resolução Autorizativa nº 1.371 
de 20 de maio de 2008. Foi recebido em 2011 o montan-
te de r$6.558, r$10.649 em 2012, r$6.765 em 2013 e 
r$8.069 em 2014, totalizando r$32.041;

 Sistema de transmissão Sapezal / Comodoro, energiza-
do em 31 de outubro de 2013, com projeto e subsídio 
aprovado no montante de r$32.254, por meio da re-
solução Autorizativa nº 1.877 de 07 de abril de 2009.  
Foi recebido r$1.215 em 2014.
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O Despacho AnEEl nº 4.722, de 18 de dezembro de  2009, para aplicação nas publicações do exercício de 2009, trata nos itens 
53 e 54, a respeito da contabilização do subsídio recebido pela concessionária, oriundo do fundo da CCC em virtude de obras que 
visam à desativação de usinas térmicas e consequente redução de óleo diesel no processo de geração de energia em nosso país.

O mencionado Despacho determina que todos os valores já recebidos ou aprovados sejam registrados no grupo de contas “223 
- Obrigações Especiais Vinculadas à Concessão do Serviço Público de Energia Elétrica”. Dentro desse grupo é feita a segregação 
dos valores já efetivamente recebidos e dos valores pendentes de recebimento que já foram aprovados pelo órgão regulador.

13 TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS 

A Companhia é a holding do Grupo Energisa, que detém o controle acionário das empresas citadas na nota explicativa nº 4, 
sendo controlada diretamente pela Gipar S/A (82,1% do capital votante). 

A Gipar S/A é controlada pela nova Gipar (50,06% do capital votante), que por sua vez é controlada pela itacatu S/A (50,6% 
do capital votante) e pela Multisetor S/A (26,4% do capital votante). A itacatu S/A é controlada pela Multisetor S/A (72,2% 
do capital votante). 

A Multisetor é controlada por ivan Muller Botelho (77,6% do capital votante).

Os saldos com partes relacionadas são apresentadas como segue:

COntrOlADOrA:

Continua
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COnSOliDADO: 

Continuação

(1) CréDitOS A rECEBEr

refere-se a valores que a controlada EtO tem a receber do 
Governo do Estado do tocantins, a saber:

 Programa reluz tocantins 

O Programa nacional de iluminação Pública Eficiente - rE-
luz, foi instituído em 2000 pela Eletrobrás, com o apoio do 
Ministério de Minas e Energia, e implementado pelas con-
cessionárias de energia elétrica com a participação das pre-
feituras e governos estaduais. O Programa tem por objetivo 
o desenvolvimento de sistemas eficientes de iluminação 
pública e sinalização semafórica, bem como a valorização 
dos espaços públicos urbanos, melhorando a segurança da 
população. Estão habilitados ao programa os entes federa-
tivos (Municípios, Governos Estaduais e Distritos) por inter-
médio das concessionárias de energia elétrica. Os entes fe-
derativos interessados em incluir seus projetos no Programa 
rEluz deverão dirigir-se diretamente às concessionárias de 
energia elétrica locais que negociarão e apresentarão a so-
licitação do financiamento à Eletrobrás, conforme orienta-
ções do Manual de instruções do Programa. O financiamen-
to da Eletrobrás é de até 75% do valor total do projeto. Os 
25% restantes deverão constituir a contrapartida dos entes 
federativos e/ou das concessionárias de energia elétrica.

Buscando a melhoria e ampliação da iluminação pública 
dos municípios tocantinenses, o Governo do Estado do to-
cantins implementou o Programa reluz tocantins, que teve 
como objetivo a execução de obras para eficientização ener-
gética do sistema de iluminação pública dos 139 municípios 
que compõem o Estado. 

Em 24/6/2010, o Governo do Estado firmou contrato de fi-
nanciamento com a Companhia, conforme autorizado pela 
lei nº 2.305, de 24/3/2010. O referido contrato tem como 
objeto a contratação de financiamento de r$82.423 do Go-
verno do Estado junto à EtO e a execução, por parte da Com-
panhia, das obras e serviços necessários para à implantação 
do Programa reluz tocantins. A forma de pagamento está 
estabelecida no contrato da seguinte forma:

i. transferência de estruturas e redes de energia elétrica 
de titularidade do Governo do Estado; 

ii. transferência de ações ordinárias, correspondentes a 9% 
das ações de emissão da EtO e de titularidade do Gover-
no do Estado;

iii. utilização da totalidade do montante de dividen-
dos creditados; 

iv. O saldo remanescente após realizados os itens an-
teriores, deverá ser pago em 24 parcelas mensais, 
iguais e sucessivas. 
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A controlada EtO executou todas as obras e serviços neces-
sários do Programa reluz e recebeu a aprovação da finali-
zação do programa pela Eletrobrás, por meio da carta CtA-
-DF-5975/2013, de 11/9/2013. 

A controlada encaminhou ao Governo do Estado todas as 
notificações de evento de pagamento, conforme a conclu-
são dos eventos físicos previstos no cronograma do contrato 
e aprovação da Eletrobrás.

Em 09/07/2014, por meio de dação de pagamento, foi reali-
zada a transferência de 9% das ações de emissão da EtO, de 
titularidade do Estado do tocantins, um total de 34.085.056 
ações preferenciais, correspondendo ao valor de r$33.063. 

O saldo a receber relacionado ao Programa reluz tocantins 
foi atualizado conforme cláusulas  contratuais que, de for-
ma geral, resumem-se em 7,5% a.a de atualização financeira 
sobre o saldo principal e para os pagamentos em atraso, atu-
alização monetária com base na variação mensal do iGPM/
FGV, além de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês e multa 
de 10% (dez por cento) sobre a totalidade do débito em atra-
so, isso perfaz um montante de r$88.045, em 31/12/2014, 
considerando-se o abatimento do saldo devedor dos divi-
dendos creditados relativos aos exercícios de 2009, 2010 e 
2011, bem como a dação em pagamento através da transfe-
rência de 9% das ações.

Conforme previsto no contrato do Programa reluz tocantins, 
a Companhia reteve os dividendos creditados ao acionista Es-
tado do tocantins, cumprindo o dispositivo contratual de que 
a Companhia, a qualquer tempo, poderia utilizar os dividen-
dos creditados para pagamento das parcelas vencidas do va-
lor da dívida do Programa. Em 29/09/2013, o acionista Estado 
do tocantins entrou com uma ação judicial para recebimento 
dos valores creditados a título de dividendos e, em decisão 
liminar, os valores foram depositados em juízo, até o julga-
mento de mérito da demanda. Após a concessão de Suspen-
são de Segurança pelo presidente do StJ, os valores bloque-
ados foram devolvidos à EtO nos dias 7 e 9 de abril de 2014. 
Caso a decisão final seja julgada em desfavor da Companhia, 
o saldo devedor será recalculado sem considerar o pagamen-
to efetuado por meio da compensação dos dividendos.

 Convênio 028/2008 – convênio firmado para a imple-
mentação de 125 km de linhas de transmissão interli-
gando tocantinópolis a xambioá. A prestação de contas 
da conclusão da obra foi apresentada ao Governo do 
Estado por meio da correspondência CE – 003/2012-
DFC, de 29/2/2012. O valor a receber atualizado é de 
r$18.283. Até o encerramento destas demonstrações 
financeiras, o Estado do tocantins não havia liberado os 
recursos financeiros em conformidade com o plano de 
trabalho definido no Convênio.

Continua

A Administração da Companhia espera receber os recursos de seu acionista em curto prazo.

transações efetuadas durante o período pela Companhia e suas controladas:
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Continuação

(1) refere-se a serviços administrativos prestados às suas controladas. Os custos são referenciados ao modelo de empresa de referência utilizado pela 

área regulatória da AnEEl para fins tarifários. Os contratos foram aprovados pela a AnEEl.

(2) Os mútuos são remunerados pela taxa média de captação junto a terceiros, que no período foi em média de CDi + 0,81% a.a (CDi +0,6% a.a em 2013), 

com vencimentos de até maio/2015. inclui, também à comissão de aval, iniciado em fevereiro de 2013, de garantias de contratos das controladas a 

razão de 1,5% a.a. 

(3) Os recursos destinados para futuro aumento de capital não são remunerados e estão registrados na rubrica investimentos.

no exercício findo em 31 de dezembro de 2014, a remune-
ração dos membros do Conselho de Administração e fiscal 
foram de r$478 (353 em 2013) e da Diretoria foi de r$161 
(r$228 em 2013) na controladora e r$5.553 (r$4.751 em 
2013) e r$18.062 (r$12.353 em 2013) no consolidado.  

Além da remuneração, a Companhia e suas controladas são 
patrocinadoras dos benefícios de previdência privada, seguro 
saúde e seguro de vida para seus diretores, sendo a despesa 
no montante de r$89 (r$11 2013) na controladora e r$2.123 
(r$1.269 em 2013) no consolidado. Os encargos sociais sobre 

as remunerações totalizaram r$105 (r$43 em 2013) na con-
troladora e r$4.269 (r$1.695 em 2013) no consolidado.

A maior e a menor remuneração atribuída a dirigente foram 
de r$15 e r$1 na controladora e r$126 e r$2 no consolida-
do  (r$14 e r$1 na controladora e r$82 e r$3 no consolidado 
em 2013), respectivamente.  A remuneração média mensal 
no período findo em 31 de dezembro de 2014 foi de r$ 3 na 
controladora e r$28 no consolidado (r$3 na controladora e 
r$38 no consolidado em 2013).

14 IMPOSTOS A RECUPERAR

remuneração dos administradores
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15 CRéDITOS TRIBUTáRIOS, IMPOSTOS DIFERIDOS E DESPESA DE IMPOSTO DE 
RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL CORRENTE 

Os impostos diferidos são oriundos de prejuízos fiscais e bases negativas de contribuição social, assim como as diferenças 
temporárias, que estão registrados segundo as normas do CPC 32 e apresentado conforme normas do CPC 26. 

A estimativa consolidada para as realizações dos impostos diferidos está apresentada a seguir, ressaltando que as projeções 
de resultados utilizadas no estudo de recuperabilidade desses ativos foram aprovadas pelos Conselhos de Administração 
da Companhia e das controladas.

Em 31 de dezembro de 2014, a Companhia possuía saldo de ativo sobre prejuízo fiscal e base negativa de contribuição so-
cial acumulado não reconhecido no montante de r$147.815 (r$359.036 em 2013), em face das estimativas de resultados 
não serem suficientes para compensação desses montantes.

impostos diferidos reconhecidos no balanço: 

A natureza dos créditos diferidos são como segue:

Continua
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(1) Os créditos fiscais ágio no montante de r$126.748 (r$85.230 em 2013) estão sendo realizados pelo prazo remanescente de exploração das conces-

sões das controladas: EnF (15 anos), EBO (16 anos) e EPB (17 anos) segundo a curva de rentabilidade projetada dessas controladas, conforme deter-

minam as resoluções Autorizativas AnEEl nº 759, de 12 de dezembro de 2006 (EPB e EBO) e nº 771, de 19 de dezembro de 2006 (EnF).

(2) Os créditos fiscais constituídos no exercício de r$209.190, refere-se ao imposto de renda e Contribuição Social, incidentes sobre a Provisão do ganho 

de capital dos ativos destinados a alienação – venda não realizada dos ativos de geração que se encontra em processo de conclusão, previsto para o 

final do 1º trimestre de 2015, data em que será realizado todo o crédito fiscal constituído.

A seguir, as realizações dos créditos fiscais:

Os valores de imposto de renda e contribuição social que afetaram o resultado do exercício, bem como a compensação dos 
créditos tributários registrados podem ser assim demonstrados:

(*)     As controladas ESE, EPB e EBO possuem redução do imposto de renda e adicionais. Em dezembro/2012 obtiveram aprovação do Ministério da integração So-

cial os novos pedidos de benefício fiscal de 75% para o período de 01/01/2012 a 31/12/2021 e o deferimento de seus pedidos junto à receita Federal, foram 

através ESE -Despacho Decisório nº 126 – DrF/ASJu de 04/03/2013, EPB -Despacho Decisório nº 128 – DrF/JPA de 23/05/2013 e EBO – laudo Constitutivo 

Sudene nº 0206/2012. O benefício fiscal consiste na redução de até 75% do imposto de renda calculado sobre o lucro de exploração.

    As controladas EtO e EMt por estarem localizadas na área da SuDAM – Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, obtiveram seus pleitos de 

redução do imposto de renda e adicionais. Em dezembro/2014 foi aprovado pelo Ministério da integração Social os  pedidos de benefício fiscal reduzindo 

o imposto em 75% para o período de 01/01/2014 a 31/12/2023. Os deferimentos dos pedidos ocorreram através dos respectivos laudos Constitutivos Su-

DAM nºs 113 e 114/2014. O benefício fiscal consiste na redução de até 75% do imposto de renda calculado sobre o lucro de exploração.
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Os valores de redução do imposto de renda e adicionais reco-
nhecidos pelas controladas montam a r$52.758 (r$48.817 
em 2013), sendo: r$26.033 (r$35.619 em 2013) na EPB, 
r$962 (r$1.825 em 2013) na EBO e r$25.763 (r$11.373 em 
2013) na ESE. Esses valores foram registrados diretamen-
te no resultado do período na rubrica “imposto de renda e 
contribuição social corrente” e serão destinados a reserva de 
incentivo fiscais nas controladas.

lei n.º 12.973/2014 (MP 627/2013)

A Medida Provisória n.º 627/2013 que foi convertida na lei 
12.973/2014 trouxe alterações relevantes para as regras tri-
butárias federais, dentre as quais destacam-se as seguintes: 
(i) revogação do regime tributário de transição (“rtt”); (ii) 
alterações no Decreto-lei nº 1.598/77 que trata do irPJ e 
CSll; (iii) definição de que a alteração ou a adoção de novos 
métodos e critérios contábeis, por meio de atos administra-

tivos emitidos com base em competência atribuída em lei 
comercial, posteriores à publicação desta MP, não terão im-
plicação na apuração dos tributos federais até que lei tribu-
tária regule a matéria; (iv) inclusão de tratamento específico 
sobre a tributação de lucros ou dividendos; (v) inclusão de 
disposições sobre o cálculo de juros sobre capital próprio; e 
(vi) novas considerações sobre investimentos avaliados pelo 
método de equivalência patrimonial.

A referida lei produzirá efeitos a partir de 2014, para os 
optantes, cuja opção poderá ser exercida até 07/11/2014, 
de acordo com a instrução normativa da receita Federal  
nº 1.499 de 16/10/2014. Para os não optantes, a aplicação 
das normas estará obrigada a partir de janeiro de 2015. A 
Companhia está avaliando os impactos da lei, e fará a ado-
ção ao novo regime a partir de 2015 e não espera impactos 
relevantes em suas demonstrações financeiras.

16 CONTAS A RECEBER DA CONCESSÃO – CONSOLIDADO 

A Medida Provisória nº 579/2012, convertida na lei nº 12.783/2013, confirmou a intenção do Poder Concedente de utilizar 
o Vnr – Valor novo de reposição para valoração dos créditos a receber, ao final da concessão, a título de indenização dos 
investimentos efetuados e não recuperados por meio da prestação de serviços outorgados.

no entendimento da Administração da Companhia, este fato alterou as condições contratuais da concessão relacionadas 
à forma de remunerar a Companhia pelos investimentos realizados na infraestrutura vinculados à prestação de serviços 
outorgados, que até o exercício de 2011, era reconhecido pelo custo histórico.

A partir de 31 de dezembro de 2012 as controladas EMG, EnF, ESE, EPB, EBO, EDEVP, EMt, CAiuA, EtO, EEB, CnEE, CFlO e 
EMS passaram a reconhecer o Vnr – Valor novo de reposição, homologados pela AnEEl, dos ativos que compõe a conces-
são, corrigidos pela variação do iGPM, no período foi registrado em receita financeira – atualização do contas a receber da 
concessão – Vnr o montante de r$31.527 (r$29.567 em 2013). 

O contas a receber da concessão esta classificado como disponível para venda no ativo não circulante. 

Segue as movimentações ocorridas no exercício:
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Controladas adquiridas em 11 de abril de 2014:

17 INVESTIMENTOS

Participação em controladas:

Continua
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(1) A Companhia constituiu provisão referente ao passivo a descoberto de sua controlada Energisa Serviços Aéreos no montante de r$2.703 (r$ 1.171 

em 2013) registrado em outras contas a pagar no Passivo não circulante na controladora.

(2) Sociedades adquiridas em 11 de abril de 2014.

Continua
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Movimentação dos investimentos: 

Continua
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(*) Participação societária – combinação de negócios.

EFEitOS DA COnSOliDAçãO E DA AquiSiçãO DAS EMPrESAS DO GruPO rEDE

Em 11 de abril de 2014, foi formalizada a transferência das participações societárias que asseguram o controle acionário 
das sociedades integrantes do Grupo rede para a Energisa, nos termos do Compromisso de investimento, Compra e Venda 
de Ações e Outras Avenças.

A aquisição do Grupo rede, ocorreu através da formalização da transferência para Energisa de 90,91% do capital da JqMJ 
Participações S.A., 65,68% e do capital da BBPM Participações S.A., 20,11% do capital da Denerge Desenvolvimento Energético 
S.A., e 0,03% do capital da rede Energia S/A, empresas holdings, e pelo pagamento do preço de aquisição no valor simbólico de 
r$1,00 (um real), sendo todas as condições suspensivas estabelecidas no Compromisso foram satisfeitas e/ou dispensadas.

Os valores justos dos ativos e passivos identificáveis adquiridos, na data da combinação de negócios, são os seguintes:

A contabilização da aquisição realizada em 11 de abril de 2014, foi mensurada pelo valor justo na data da transação, de 
acordo com o CPC 15 (r1) e iFrS 3 (r).
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áGiO APurADO nA AquiSiçãO

O valor do ágio apurado na aquisição das Companhias mon-
ta em r$165.552 foi reconhecido na rubrica “investimentos” 
na controladora e no “intangível” no consolidado. O preço da 
aquisição no valor simbólico de r$1,00 (um real), baseado 
nas avaliações do patrimônio líquido das empresas adquiri-
das a valor de mercado. O ágio apurado na aquisição decorre 
principalmente pela não consideração nas premissas de cál-
culos do PPA da renovação das concessões de distribuição de 
energia elétrica prevista pela lei nº 12.783/2013, em face de 
que até a data deste relatório o governo não emitiu declara-
ção expressa sobre a renovação de concessões, já solicitadas 
pelas controladas, e da variação entre a média considerada 
no processo de definição de preço e a melhor estimativa do 
patrimônio líquido a valor justo na data efetiva da aquisição.

Do montante do ágio r$165.552, foram deduzidos os ga-
nhos de capital por aumento de participação nos aportes de 
capital realizados nas controladas JqMJ, BBPM, Denerge e 
rede Energia no montante de r$96.345.

O preço de aquisição do controle acionário foi definido com 
base no período da concessão das empresas distribuidoras 
e geradora de energia elétrica.

A Companhia utilizou para apuração do ágio um período de 
concessão, desta forma, o montante de r$69.207 está sendo 
amortizado de acordo com os períodos das concessões das 
controladas que se encerram em: EMt e EMS (2027), EtO 
(2020) e Empresas Sul Sudeste (CnEE, EEB, EDEVP, CAiuá e 
CFlO) (Jun/2015).

no período foram amortizados r$6.795, contabilizados 
na rubrica de depreciação e amortização, na demonstra-
ção de resultado. 

Foi reclassificado r$6.362 para a rubrica ativo disponível 
para venda, referente à parcela do ágio da controlada indi-
reta tangará.

PrOViSãO PArA riSCOS trABAlHiStAS, Cí-
VEiS E FiSCAiS

A Companhia reconheceu o montante de r$77.527, de pro-
visão para riscos trabalhistas, cíveis e fiscais, com prognós-
ticos de perdas possíveis e remotas e estão a valor justo dos 
passivos contingentes assumidos na contabilização inicial 
da combinação de negócios, tendo sido revertidos até 31 de 
dezembro de 2014, o montante de r$23.095. 

iMPACtO DA AquiSiçãO nO rESultADO 

Caso a combinação de negócios fosse efetivada em 1º de 
janeiro de 2014, a receita operacional líquida consolidada 
da Energisa proveniente das operações continuadas seria 
de r$9.838.873 e o lucro líquido do período findo em 31 de 
dezembro de 2014 seria de r$210.920. (não auditado pelo 
auditores independentes).

APurAçãO DO VAlOr JuStO

A controlada rede Energia desde a intervenção determinada 
pela Agência nacional de Energia Elétrica (“AnEEl”), deixou 
de ter o controle das decisões econômicas e operacionais 
das controladas distribuidoras de energia elétrica, contudo, 
manteve preservadas o direito as suas respectivas participa-
ções acionárias.

Em atendimento ao item 20 do CPC 18 (r2) – investimen-
to em coligada e em controlada (Deliberação CVM nº 696 
de 18/12/2012), em decorrência da perda do poder de con-
trole sobre as empresas distribuidoras de energia elétrica 
que se encontravam sob intervenção do Poder Concedente 
(conforme nota explicativa nº 1), a controlada rede Energia 
reclassificou seus investimentos naquela data para a rubri-
ca “Ativos financeiros – investimentos” classificados como 
disponíveis para venda.

Em razão do fim da intervenção nas concessionárias pela 
AnEEl, conforme resolução Autorizativa nº 4.622 publicada 
em 10 de abril de 2014, a controlada rede Energia passou a 
ter o controle das decisões econômicas e operacionais des-
sas controladas, e a partir de 11 de abril de 2014, passou 
a consolidar e divulgar as Demonstrações Financeiras Con-
solidadas, por consequência, fundamentada em interpreta-
ções de seus avaliadores externos, a rede Energia adotou o 
método de custo de reposição para determinação do valor 
justo dos ativos intangíveis das empresas detentoras de 
concessões de distribuição de energia elétrica, que segue: (i) 
Caiuá Distribuição de Energia S.A.; (ii) Energisa Mato Grosso 
Distribuidora de Energia S.A.; (iii) Energisa tocantins Distri-
buidora de Energia S.A.; (iv) Companhia Força e luz do Oes-
te; (v) Companhia nacional de Energia Elétrica; (vi) Empresa 
de Distribuição de Energia Vale Paranapanema S.A.; (vii) Em-
presa Elétrica Bragantina S.A.; (viii) Energisa Mato Grosso do 
Sul Distribuidora de Energia S.A. Adicionalmente, também 
foi adotado o método de custo de reposição para determi-
nação do valor justo dos ativos intangíveis para a geradora 
tangará Energia S/A.
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A aplicação do valor justo aos investimentos é como segue:

MAiS VAliA DOS AtiVOS intAnGíVEiS 

As aquisições descritas na nota explicativa acima foram 
contabilizadas de acordo com o CPC 15 (r1) - Combinação 
de negócios e iFrS 3 (r) - “Business Combination”, uma 
vez que a rede Energia, em 11 de abril de 2014, retomou 
o controle das empresas distribuidoras de energia elétrica 
(EMt, EMS, EtO, EDEVP, EEB, Caiuá, CFlO e CnEE) , em face 
do término da intervenção imposta pelo Poder Concedente 
que desde 31 de agosto de 2012 interviu na administração 
das controladas o que levou a Companhia a deixar de prati-
car os ajustes de seus investimentos permanentes a valor 
patrimonial pelo método de equivalência patrimonial, levou 
que em 11 de abril de 2014 a retomar o controle acionário 
das Companhias. Para efeitos de registro contábil, de acordo 
com as normas contábeis que consideram a essência econô-
mica da operação a rede Energia passou a avaliar os ativos 
das controladas a valor justo, na retomada do controle des-
sas. Como resultado, e seguindo as determinações do CPC 
15 (r1) e iFrS 3 (r), os ativos e passivos líquidos (acervo líqui-
do) das empresas foram avaliados ao seu valor justo (“fair 
value”) e alocados conforme laudo de avaliação preparado 
por empresa especializada, o qual gerou o registro nas em-
presas de: (a) um ativo intangível - direito de concessão no 
montante de r$2.717.048; (b) o registro de imposto de ren-
da e contribuição social diferidos, no passivo não circulante, 

no montante de r$897.437; e (c) outros passivos circulantes 
no montante de r$77.527 (provisão para riscos trabalhistas, 
cíveis e fiscais), totalizando r$1.742.084, registrado em cada 
controlada como ajuste de avaliação patrimonial no patri-
mônio líquido em 11 de abril de 2014.

Os impostos diferidos (passivo) foram constituídos sobre a 
diferença entre a mais-valia dos ativos identificáveis e ad-
quiridos e os respectivos valores contábeis desses ativos, 
uma vez que as bases fiscais destes não foram afetadas pela 
combinação de negócio e, consequentemente, geraram di-
ferenças temporárias. Esses impostos diferidos foram cons-
tituídos utilizando-se a alíquota de 34% sobre a mais-valia 
desses ativos. O valor do imposto de renda diferido será re-
alizado contabilmente à medida que o ativo intangível seja 
amortizado ou no caso de o investimento ser vendido pela 
controladora. Adicionalmente, as controladas são tributa-
das pelo regime de lucro real, no qual a amortização do in-
tangível não é dedutível. Desta forma, na controladora sua 
realização fiscal ocorre pela venda do ativo imobilizado na 
controlada ou por venda do investimento pela controladora, 
o que levaria a uma tributação de 34% na controladora, de-
corrente da apuração de ganho de capital.
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18 IMOBILIZADO

Continua
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Continuação
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taxas de depreciação praticadas pela Companhia e suas controladas são:

Os ativos dos projetos de PCH’s, Eólicas, Biomassas e da controlada indireta tangará, são depreciados de acordo com as 
taxas de depreciação indicadas, limitados ao prazo da concessão ou autorização.
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19 INTANGÍVEL

19.1 intAnGíVEl – COntrOlADOrA

A taxa de amortização de softwares é 20% ao ano.

19.2 intAnGíVEl – COnSOliDADO
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19.3 intAnGíVEl -COntrAtO DE COnCESSãO– COnSOliDADOS

referem-se à parcela da infraestrutura utilizada pelas controladas na concessão da distribuição de energia elétrica a ser 
recuperada pelas tarifas elétricas durante o prazo da concessão.

A infraestrutura utilizada pelas controladas nas suas operações é vinculada ao serviço público de distribuição de energia, 
não podendo ser retirada, alienada, cedida ou dada em garantia hipotecária sem a prévia e expressa autorização do Órgão 
regulador. A resolução AnEEl nº 20/99 regulamenta a desvinculação da infraestrutura das concessões do Serviço Público 
de Energia Elétrica, concedendo autorização prévia para a sua desvinculação, quando destinada à alienação. Determina, 
também, que o produto da alienação seja depositado em conta bancária específica e os recursos reinvestidos na infraes-
trutura da própria concessão.

A amortização está sendo efetuada pelo prazo da concessão com base nos benefícios econômicos gerados anualmente.  
As taxas médias ponderadas de amortização das controladas são
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O saldo do intangível e do contas a receber da concessão estão reduzidos pelas obrigações vinculadas a concessão, que são 
representadas por:

As contribuições do consumidor representam a participação 
de terceiros em obras para fornecimento de energia elétrica 
em áreas não incluídas nos projetos de expansão das con-
cessionárias de energia elétrica.

As subvenções da união – recursos CDE e as participações 
do Governo do Estado são provenientes da Conta de Desen-
volvimento Energético – CDE e estão destinados ao Progra-
ma luz para todos.

A reserva para reversão, constituída até 31 de dezembro de 
1971, representa o montante de recursos provenientes do 
fundo de reversão, os quais foram aplicados em projetos de 
expansão das controladas ESE e EMG, incidindo juros de 5% 
a.a. pagos mensalmente.

As controladas passaram a amortizar as obrigações es-
peciais em: ESE (abril/2008), EMG ( junho/2008), EnF ( ju-
nho/2008), EBO (fevereiro/2009), EPB (agosto de 2009), 
CnEE (Maio/2008), EDEVP (Maio/2008), CAiuá (Maio/2008), 
CFlO (Junho/2008), EtO (Julho/2008), EMt (Abril/2008), 
EMS (Abril/2008). A partir da segunda revisão tarifária peri-
ódica as obrigações vinculadas a concessão (obrigações es-
peciais) passaram a ser amortizadas pela taxa média de de-
preciação do ativo intangível da respectiva atividade em que 
tiverem sido aplicados os recursos das obrigações especiais.

receitas de ultrapassagem de Demanda e 
Energia reativa Excedente

A AnEEl, através da resolução normativa n° 463 de 22 de 
novembro de 2011, determinou que os valores provenien-
tes do faturamento de multas por ultrapassagem de de-
manda e consumo de energia reativa excedente, a partir do 
3° ciclo de revisões tarifárias, passem a ser contabilizadas 
como Obrigações Especiais. Anteriormente ao 3º ciclo esses 
valores eram contabilizados como receita operacional.  As 
controladas passaram pelo 3º ciclo de revisão tarifária, sen-
do EMG e EnF em setembro de 2012, EBO em fevereiro de 
2013, ESE em abril de 2013 e EPB em agosto de 2013, CnEE, 
EDEVP, CAiuá em Maio/2012, CFlO em Junho/2012, EtO em 
julho/2012, EMt e EMS em Abril/2013, a partir dessa data, 
o faturamento das ultrapassagens de demanda passaram a 
ser contabilizados na rubrica Obrigações Especiais.

Em 31 de dezembro de 2014, o montante contabilizado na-
quela rubrica é de r$57.370 (r$10.657 em 2013).

A ABrADEE (Associação Brasileira de Distribuidores de 
Energia Elétrica), como representante das distribuidoras de 
energia elétrica, ingressou no judiciário questionando o tra-
tamento dado a esse faturamento.
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teste de recuperabilidade econômica

Por ocasião do encerramento das demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014, as 
controladas indiretas procederam ao teste de recuperabilidade econômica dos ativos intangível e financeiro dos contratos de 
concessão de acordo com o CPC 01 - r1 (redução ao valor recuperável de ativos). O ativo intangível foi testado com base no seu 
valor em uso, utilizando o modelo de fluxo de caixa para o período de vigência da concessão. O ativo financeiro, resultante da 
adoção do OCPC 05 - Contratos de Concessão, teve como principal parâmetro a base de remuneração da última revisão tari-
fária ajustada. Durante o período findo em 31 de dezembro de 2014, não ocorreu nenhum evento relevante que requeresse a 
revisão do referido teste. Para as projeções do modelo de fluxo de caixa, utilizou-se as seguintes principais premissas:

 relação histórica entre o crescimento da energia vendida (MWh) e o da economia, dado pelo PiB;
 Para o cenário econômico futuro e variáveis macroeconômicas, utilizou-se estudos desenvolvidos por meio de modelos 

econométricos e outros dados de mercado disponíveis;
 Os fluxos de caixa foram trazidos a valor presente por meio de uma taxa média, representativa do custo médio ponde-

rado de capital.

Os valores apurados no teste citado, mostraram-se suficientes para a cobertura dos ativos intangível e financeiro.

19.4 DirEitO DE COnCESSãO – COnSOliDADO

A movimentação é como segue:

(1) intangível reconhecido por controlada:

Corresponde ao direito de concessão incorporado pela controlada ESE que está sendo amortizado a partir de abril de 1998 
até o término de concessão de distribuição de energia elétrica (dezembro de 2027), tomando-se por base as curvas de lu-
cratividade projetadas. A amortização gera uma redução de imposto de renda e contribuição social da ordem de 34%. Em 
31 de dezembro de 2014 o saldo a amortizar pela controlada é de r$295.055 (r$314.254 em 2013).

(2) intangíveis reconhecidos pela controladora:

Correspondem aos direitos de concessão das participações societárias nas controladas EnF, EBO, ESE e EPB, no montante 
de r$157.741 (r$171.156 em 2013), os quais estão sendo amortizados pelo prazo de concessão de acordo com curvas de 
lucratividade projetadas para as controladas.
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A Companhia adquiriu seis empresas de propósitos específi-
cos: (i) (renascença i, ii, iii e iV e Ventos do São Miguel), deten-
toras de projetos eólicos localizados no município de Parazi-
nho – rn, pelo valor de r$25.231, deduzido da amortização 
acumulada de r$1.682 e; (ii) Parque Eólico Sobradinho, loca-
lizada no município Sobradinho – BA, detentora de projetos 
eólicos, pelo montante de r$7.022 (r$7.022 em 2013).

Os projetos renascença i, ii, iii e iV e Ventos do São Miguel fo-
ram vencedores no leilão de Fontes Alternativas em agosto 
de 2010. Estes projetos iniciaram a comercializarão de 59,7 
MW médios pelo prazo de 20 anos, ao preço de r$136,00/
MWh a partir de setembro de 2013, foram fiscalizados pela 
AnEEl e considerados aptos a gerar energia, tendo sido 
cumpridas, pelos referidos parques, todas as condições 
necessárias para que estejam em condições de operar. no 
exercício findo em 31 de dezembro de 2014, foram reconhe-
cidos receita operacional de r$87.293 (r$27.988 em 2013).

Os valores pagos na aquisição dos parques eólicos estão alo-
cados como concessão, a serem amortizados em 35 anos a 
partir da entrada em operação comercial dos mesmos ini-
ciados em setembro de 2013. 

Estes projetos estão em processo de alienação, ver nota ex-
plicativa nº 41.

(3) intangíveis ágio (goodwill)

refere-se ao montante do ágio (goodwill) reconhecido em 
decorrência da diferença entre o valor justo, líquido de im-
postos das participações adquiridas pela controlada Energi-
sa Bioeletricidade S/A que por ter vida útil definida, serão 
amortizados pelo prazo da autorização que é de 20 anos a 
contar de agosto de 2012, no montante de r$46.903, dedu-
zido das amortizações.

Em face da alienação dos projetos de geração os valores re-
lacionados aos projetos de Bioeletricidade foram transferi-
dos para Ativo disponíveis para venda (Ver nota explicativa 
nº41) por consequência,  cerca de r$77.129 por compor o 
custo dos Projetos, foram baixados desta rubrica.

A previsão de amortização dos direitos de concessão e a redu-
ção do imposto de renda e da contribuição social é como segue: 

20 FORNECEDORES
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(1) refere-se a aquisição de energia elétrica de geradores, uso da rede básica e do sistema de distribuição, cujo prazo médio de liquidação é de 25 dias. 

nesta rubrica inclui r$427.632 de débitos com Eletrobrás, dos quais r$351.140 encontra-se contabilizado no passivo não circulante, devidos pelas 

controladas distribuidoras de energia elétrica (EMt e EEB), referente ao repasse itaipu. Estes débitos por estarem em atraso, foram parcelados em 60 

parcelas com juros remuneratórios incidentes sobre o principal, serão amortizados nas 24 primeiras parcelas e o principal nas demais. Os juros estão 

sendo calculados pela variação da taxa Selic.

(2) referem-se a aquisições de materiais, serviços e outros, necessários à execução, conservação e manutenção dos serviços de distribuição, geração e 

comercialização de energia elétrica, cujo prazo médio de liquidação é de 40 dias.

21 EMPRéSTIMOS, FINANCIAMENTOS E ENCARGOS DE DÍVIDAS

Continua
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Continuação

Continua
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Continuação

Continua
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Continuação

Continua
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Continuação

Continua
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Continuação

Continua
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Continuação

Continua
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Continuação

Para garantia do pagamento das parcelas de curto prazo, as controladas mantêm aplicações financeiras no montante de r$212.251 (r$65.869 em 2013), 

registrado na rubrica “recursos vinculados” no ativo circulante consolidado.

Os financiamentos junto ao BnDES (Energisa Geração rio Grande, Pequena Central Hidrelétrica zé tunin, Central Eólica renascença i, ii, iii e iV e Ventos do 

São Miguel S/A) e Bradesco (CCB), possuem cláusulas restritivas que, em geral, requerem a manutenção de certos índices financeiros em determinados 

níveis. O descumprimento desses níveis pode implicar em vencimento antecipado das dívidas. Em correspondência expedida em 10 de abril de 2014, o 

BnDES suspendeu a aplicação dos indicadores financeiros durante o ano de 2014, seguindo o procedimento adotado pelos demais credores da Energisa. 

Os montantes correspondentes a esses contratos foram transferidos para passivos disponíveis para venda.

(1) Os contratos junto ao Bank of America Merrill lynch, Citibank e itaú BBA possuem proteção de swap cambial e instrumentos financeiros derivativos 

(vide nota explicativa nº 35).

Os financiamentos obtidos junto ao Finame estão garantidos pelos próprios equipamentos financiados.

A Companhia e suas controladas têm como prática alocar o pagamento de juros na atividade de financiamento na demons-
tração do fluxo de caixa.
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COnDiçõES COntrAtuAiS DOS EMPréStiMOS E FinAnCiAMEntOS EM 31 DE DEzEM-
BrO DE 2014:

Continua
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Continuação

Continua
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Continuação

Continua
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Continuação

Continua
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Continuação

1 - Possui Swap 

2 - Considera bônus de adimplemento de 25% e 15% sobre juros para investimentos no semiárido e fora do semiárido, respectivamente.
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OS PrinCiPAiS inDiCADOrES utilizADOS PArA A AtuAlizAçãO DE EMPréStiMOS E Fi-
nAnCiAMEntOS tiVErAM AS SEGuintES VAriAçõES PErCEntuAiS nOS ExErCíCiOS:

EM 31 DE DEzEMBrO DE 2014, OS VEnCiMEntOS DOS FinAnCiAMEntOS DE lOnGO 
PrAzO SãO OS SEGuintES:

SEGuEM AS MOViMEntAçõES OCOrriDAS nO ExErCíCiO:
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OS CuStOS DE CAPtAçõES DOS FinAnCiAMEntOS A SErEM AMOrtizADOS nOS ExEr-
CíCiOS SuBSEquEntES é COMO SEGuE:
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22.  DEBêNTURES (NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES)

Principais características:
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As debêntures de 4ª emissão da Controladora com o Banco do 
nordeste do Brasil S.A. foram repactuadas na recuperação Ju-
dicial – (opção A) com juros de iPCA + 1% e estão sendo apre-
sentadas deduzidas de r$297.785 de ajuste a valor presente.

As debêntures da controlada EMt possuem cláusulas restri-
tivas que em geral, requerem a manutenção de certos índi-
ces financeiros em determinados níveis. O descumprimento 

desses níveis pode implicar em vencimento antecipado das 
dívidas. Em 31 de dezembro de 2014, as exigências contra-
tuais não foram cumpridas para a 2ª emissão, sendo que o 
waiver tem validade para até 31 de dezembro de 2014.

Em 10 de abril de 2014, foram suspensas a aplicação dos 
indicadores financeiros durante o ano de 2014, seguindo o 
procedimento adotado pelos demais credores da Energisa.
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EM 31 DE DEzEMBrO DE 2014 AS DEBênturES ClASSiFiCADAS nO nãO CirCulAntE 
têM SEuS VEnCiMEntOS ASSiM PrOGrAMADOS:

OS CuStOS DE CAPtAçõES DE DEBênturES A SErEM AMOrtizADOS nOS PEríODOS 
SuBSEquEntES é COMO SEGuE:

SEGuEM AS MOViMEntAçõES OCOrriDAS nO ExErCíCiO:
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23. TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

24.  PARCELAMENTO DE IMPOSTOS – CONSOLIDADO

Em 25 de agosto de 2014, as controladas aderiram ao programa do novo rEFiS instituído pela lei 12.996/2014, com paga-
mento de até 20% do saldo em 5 parcelas iguais e sucessivas até que a consolidação dos débitos sejam realizadas pela re-
ceita Federal do Brasil, corrigidos pela variação da Selic. Em 28 de novembro de 2014 ocorreu a opção por efetuar a liquida-
ção total do débito de r$294.492, de acordo com a lei 13.043/2014, que permitiu liquidar todo o saldo dos parcelamentos 
com a utilização de 70% de prejuízos fiscais e/ou base negativa de contribuição social, próprios ou de outras Companhias de 
um mesmo grupo econômico e de 30% com pagamento a vista. A adesão ao programa gerou redução de multas e juros de 
r$39.973, registrado na rubrica de outras receitas financeiras na demonstração do resultado do exercício. As Companhias 
utilizaram prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social próprios de r$135.917 e r$70.227 da Companhia qMrA 
Participações S/A, pertencente ao mesmo grupo econômico, com pagamento a vista, em espécie, de r$88.348, correspon-
dente aos 30% permitidos. O processo encontra-se em fase de homologação pela receita Federal do Brasil. 

Do montante de prejuízos e base negativa de contribuição social próprios utilizados para liquidar os saldos dos parcelamen-
tos, as controladas reconheceram na demonstração de resultado consolidado na rubrica de despesa de imposto de renda e 
contribuição social – diferido o valor de r$31.045.
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A demonstração é como segue:

As Controladas Caiuá, CnEE, EDEVP e EEB utilizaram os benefícios do Parcelamento instituído pelo Estado de São Paulo 
através do Decreto 60.344/2014 para liquidar à vista os débitos de iCMS. 

A liquidação dos débitos gerou redução de multas e juros líquidos de r$20.219, registrado em outras receitas financeiras 
no consolidado, conforme demonstrado abaixo:

Segue número de parcelas de amortização dos parcelamentos:
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Os saldos consolidados dos impostos parcelados estão assim programados:

25. PROVISÕES PARA RISCOS TRABALhISTAS, CÍVEIS E FISCAIS – CONSOLIDADO

riSCO PrOVáVEl – COMPOSiçãO E MOViMEntAçõES

no período foram pagos no consolidado o montante de r$39.116 (r$15.298 em 2013) sendo de indenizações trabalhistas 
r$27.364 (r$6.505 em 2013) e de indenizações cíveis r$11.751 (r$8.793 em 2013).
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Perdas prováveis

 trabalhistas 
A maioria das ações tem por objeto discussões sobre: 
(i) Acidentes de trabalho; (ii) Horas extras e reflexos; (iii) 
Sobreaviso e reflexos; (iv) Equiparação salarial e reflexos; 
(v) Adicional de gratificação para dirigir veículos; (vi) FGtS 
(40% sobre o expurgo inflacionário); (vii) adicional de 
periculosidade.  Foram provisionadas as contingências 
representadas pelas citadas ações judiciais trabalhistas 
com chances prováveis de perda pela Companhia, con-
forme avaliação de seus advogados. De maneira geral, 
estima-se em cerca de 3 (três) a 5 (cinco) anos, em média, 
o prazo para que as referidas ações com chances prová-
veis de perda tenham julgamento final e haja o efetivo 
desembolso pela Companhia dos valores provisionados, 
na hipótese de a Companhia ser vencida nas ações;

 Cíveis
nos processos cíveis discutem-se principalmente inde-
nizações por danos morais/materiais e reclamações de 
consumidores, tais como (i) Corte indevido de energia 
elétrica; (ii) inscrição indevida (SPC/Serasa); (iii) Cance-
lamento/revisão de fatura de irregularidade de consu-
mo; (iv) Cancelamento/revisão de fatura de consumo 
normal; (v) ressarcimento de danos elétricos; (vi) liga-
ção ou troca de titularidade de uC; (vii) Programa luz no 
Campo/Programa luz para todos; (viii) incorporação/ in-
denização por construção de rede particular de energia 
elétrica; (ix) Acidentes com terceiros; (x) indenizações

Há também ações judiciais de consumidores reivin-
dicando o reembolso de valores pagos às controladas 
resultantes da majoração de tarifas com base nas por-
tarias do DnAEE nº 38 e nº 45, aplicadas durante a vi-
gência do Plano Cruzado no ano de 1986, tendo sido 
constituída provisão pelo valor da tarifa majorada.

 Fiscais 
referem-se a discussões relacionadas a COFinS, inSS, 
PiS, iSS, iCMS e CSll. Os processos se encontram com a 
exigibilidade de seus créditos suspensa, quer seja por 
estarem em trâmite os processos administrativos, quer 
seja porque se encontram devidamente garantidas às 
execuções fiscais em andamento.

A Administração entende que todas as provisões cons-
tituídas são suficientes para cobrir eventuais perdas 
com os processos em andamento. Com base na opinião 
de consultores jurídicos foram provisionados todos os 
processos judiciais, cuja probabilidade de desembolso 
futuro foi estimado como provável para as controladas 
diretas e indiretas.

Perdas possíveis - Consolidado

A Companhia e suas controladas possuem processos de na-
turezas trabalhistas, cíveis e fiscais em andamento em um 
montante de r$1.927.780 (r$695.036 em 2013) no consoli-
dado, cuja probabilidade de êxito foi estimada como possí-
vel, não requerendo a constituição de provisão.

Do incremento dos valores dos processos de perdas possí-
veis no consolidado, inclui r$1.100.542 referente às empre-
sas adquiridas em 11 de abril de 2014, refletindo o aumento 
quando comparado com 31 de dezembro de 2013.

Apresentam-se, a seguir, as ações consideradas com ris-
cos possíveis:

 trabalhistas
As ações judiciais de natureza trabalhistas no mon-
tante de r$129.202 (r$35.937 em 2013), no consoli-
dado, referem-se aos seguintes objetos: discussões de  
ex-empregados que requerem recebimento de horas 
extras, de adicional de periculosidade, horas de sobrea-
viso, indenizações por danos decorrentes de acidente de 
trabalho, bem como ações de ex-empregados de presta-
dores de serviços contratados pela Companhia e pelas 
controladas reclamando responsabilidade solidária por 
verbas rescisórias, bem como a cobrança de contribui-
ção sindical. 

Do aumento das ações no período no montante de 
r$99.563 (r$74.830 em 2013), r$72.033 referem-se ao 
incremento das ações relacionadas às empresas adqui-
ridas em 11 de abril de 2014, sobre os seguintes obje-
tos: discussões de ex-empregados que requerem rece-
bimento de horas extras, de adicional de periculosidade, 
horas de sobreaviso, indenizações por danos decorren-
tes de acidente de trabalho, bem como ações de ex-em-
pregados de prestadores de serviços contratados pela 
Companhia e pelas controladas reclamando responsa-
bilidade solidária por verbas rescisórias e a cobrança de 
contribuição sindical. Desse montante, r$27.530 são 
originários basicamente de reclamações trabalhistas 
que se referem à propositura de várias ações cujo objeto 
é a responsabilidade subsidiária da controlada Energisa 
Paraiba em relação aos contratos de trabalho firmados 
entre empreiteira e seus empregados e refere-se a ação 
civil pública movida pelo Ministério Público contra as 
controladas Energisa Sergipe e Energisa Minas Gerais, 
que objetiva impedir a terceirização e determina obri-
gações relacionadas à saúde e segurança do trabalho. 
Foi protocolado recurso Ordinário para o trt, o qual foi 
dado provimento, anulando a sentença e de todos os 
atos processuais e determinou o retorno do processo à 
1ª instancia para nova instrução processual e aprecia-
ção da matéria a feita na fase instrutória, de todas as 
questões jurídico processuais postas pelas partes, e não 
apreciadas ante a nulidade dos atos declarados no Juízo 
revisional (trt). 
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 Cíveis
As ações judiciais de natureza cível no montante de 
r$922.354 (r$181.077 em 2013) no consolidado, têm 
majoritariamente os seguintes objetos: (i) revisão ou o 
cancelamento de faturas de energia elétrica em razão 
da incerteza de seu valor; (ii) indenizações por  danos 
materiais e morais decorrentes da suspensão do forne-
cimento de energia elétrica por falta de pagamento, por 
irregularidades nos aparelhos de medição,  de variações 
de tensão elétrica, ou de falta momentânea de energia; 
e (iii) multas regulatórias originárias de procedimentos 
de fiscalização do poder concedente que encontram-
-se em processo de defesa administrativa; bem como 
a ações em que os consumidores pretendem a devolu-
ção de valores, em face dos reajustes tarifários deter-
minados pelas Portarias nº 38 e nº 45/1986, do extin-
to Departamento nacional de águas e Energia Elétrica 
– DnAEE, durante o congelamento de preços no Plano 
Cruzado. Além de multas regulatórias originárias de 
procedimentos de fiscalização do poder concedente que 
encontram-se em processo de defesa administrativa. 

O aumento de r$661.184 das ações judiciais de natureza 
cível, refere-se, basicamente ao incremento das ações das 
empresas adquiridas em 11 de abril de 2014, no montan-
te de r$651.434, cujos objetos estão descritos acima, 
bem como com perdas possíveis referentes ações de ação 
civil pública de ligação nova (demora no atendimento), 
ação de cobrança, rede de distribuição, suspensão de for-
necimento, danos elétricos, iCMS sobre demanda contra-
tada, revisão de provisões e atualização monetária.

 Fiscais
As ações de natureza fiscais e tributárias no montante 
r$882.087 (r$478.022 em 2013), no consolidado, refe-
rem-se basicamente a discussões sobre: (i) PiS e COFinS 
incidentes sobre as faturas de energia elétrica; (ii) iCMS 
incidente sobre a demanda de energia; (iii) compensa-
ção e aproveitamento de créditos de iCMS; (iii) diferen-
cial de alíquota; e (iv) imposto de renda e contribuição 
social sobre o lucro; (v) cobrança de iSS sobre prestação 
de serviços oriundos da concessão; (vi) compensação e 
aproveitamento de créditos de iCMS de equipamentos 
para prestação dos serviços de distribuição e transmis-
são de energia a locados no ativo permanente da em-
presa, já tendo a comprovação obtida decisões favorá-
veis em 1ª, 2ª e 3ª instâncias, com transito em julgado 
em alguns processos; (vii) cobrança iCMS em decorrên-
cia de saída isenta e energia elétrica recebida ao abrigo 
do deferimento.

Do aumento de r$414.864 das ações judiciais de nature-
za fiscal e tributária, r$377.075, refere-se ao incremen-
to das ações das empresas adquiridas em 11 de abril de 
2014, cujas discussões estão descritas acima, bem como 
a revisão de antigas provisões e atualização monetária.

Os processos administrativos da controlada indireta EMt, 
alcançados pela lei da Copa (lei Estadual 9.165/2009 - com 
as alterações da lei Estadual 9.746/2012), também foram 
classificados como de perda possível, tendo em vista que 
foram inseridos no programa que autorizou a conversão 
de débito em investimento em infraestrutura energética 
necessária à realização da Copa do Mundo em 2014.

26. TAXAS REGULAMENTARES E OBRIGAÇÃO DO PROGRAMA DE EFICIêNCIA 
ENERGéTICA - CONSOLIDADO

Os valores das taxas regulamentares foram integralmente parceladas, em 01 de julho de 2014, junto à Eletrobrás pelas con-
troladas indiretas EMt, EtO, CFlO, CAiuá, CnEE, EBB e EDEVP, conforme segue: (i) rGr e CDE parcelado em 60 meses, sendo 
os juros remuneratórios incidentes sobre o principal, amortizados nas 24 primeiras parcelas e o principal nas demais; (ii) 
Os débitos em atraso referente ao Proinfa e CCC foram divididos em 12 parcelas iguais e consecutivas. Os juros estão sendo 
calculados pela variação da taxa Selic.
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27.  PATRIMÔNIO LÍQUIDO

27.1 CAPitAl SOCiAl 

O capital social é de r$1.010.000 (r$1.010.000 em 2013), 
representando 1.245.690.889 ações nominativas, sendo 
592.714.397 ações ordinárias e 652.976.492 ações preferen-
ciais, sem valor nominal. O montante de ações convertido 
em units é de 155.880.012.

As ações preferenciais não possuem direito de voto, tem 
prioridade no caso de reembolso do capital em premio e de 
serem incluídas na oferta pública de alienação de controle, 
sendo-lhes assegurado o preço igual a 80% do valor pago 
por ação com direito a voto, integrante do bloco de controle.

independentemente de modificação estatutária, o ca-
pital social poderá ser aumentado em até o limite de 
3.000.000.000 de ações, sendo até 1.626.300.000 em ações 
ordinárias e até 1.373.700.000 em ações preferenciais.

A Companhia mantém em tesouraria para cancelamento e/
ou alienação 4.368.045 (4.368.045 em 2013) ações ordiná-
rias e 17.529.630 (17.529.630 em 2013) ações preferenciais. 
O montante convertido em units é de 4.368.045. O valor 
mercado dessas ações em 31 de dezembro de 2014 corres-
ponde a r$60.189 (r$54.730 em 2013)

27.2 rESErVA DE luCrOS – rESErVA lEGAl

Constituída com 5% do lucro líquido do exercício antes de 
qualquer outra destinação e limitada a 20% do capital social.

27.3 rESErVA DE luCrOS – rESErVA DE 
rEtEnçãO DE luCrOS

Do lucro líquido do exercício, r$66.976 (r$22.715 em 2013) 
foi destinado para a reserva de retenção de lucros com base 
em orçamento de capital aprovado pelo Conselho de Admi-
nistração e a ser aprovado em Assembleia Geral Ordinária.

27.4 rESErVA DE luCrOS – rEtEnçãO 
DE luCrO ACuMulADO OriGinADO POr 
MuDAnçA DE PrátiCA COntáBil

Constituída com o ganho por compra vantajosa ocorrido 
com a aquisição da participação de não controladores em 
controladas, auferido no exercício de 2006. na AGE de abril 
de 2012 e 2011, foram capitalizados r$60.000 e r$131.210, 
respectivamente. O saldo remanescente de r$105.214 está 
registrado, como lucros acumulados por mudança de prática 
contábil, no patrimônio líquido conforme explicitado no CPC 
15 e iCPC 09, à disposição de Assembleia Geral de Acionistas.

27.5 DiViDEnDOS

O Estatuto Social determina a distribuição de um dividendo 
obrigatório de 25% do lucro líquido do exercício, ajustado 
nos termos do artigo nº 202 da lei nº 6.404, de 15/12/76.

Os dividendos propostos no encerramento do exercício foram calculados como se segue:

(1) Os dividendos adicionais propostos foram registrados na rubrica específica de dividendos a pagar dentro do próprio Patrimônio líquido no 

montante de r$130.946, de acordo com as normas do CPC-08. O Conselho de Administração deliberou em 27 de fevereiro de 2014 o pagamento dos 

dividendos adicionais propostos a partir de 12 de março de 2014.
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A Companhia tem como prática alocar o recebimento de dividendos das controladas na atividade de investimento na de-
monstração do fluxo de caixa.

As controladas EPB, ESE, EBO, EMt e EtO por atuarem no 
setor de infraestrutura na região nordeste, Centro Oeste 
e norte, obtiveram a redução do imposto de renda devido 
para fins de investimentos em projetos de ampliação da sua 
capacidade instalada, conforme determina o artigo 551, § 
3º, do Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999. 

Esta redução foi aprovada através de laudos Constitutivos, 
que impõe algumas obrigações e restrições:

 O valor apurado como benefício não pode ser distribuí-
do aos acionistas;

 O valor deve ser contabilizado como reserva de capital e 
capitalizado até 31 de dezembro do ano seguinte à apu-
ração e/ou utilizado para compensação de prejuízos; e

 O valor deve ser aplicado em atividades diretamente re-
lacionadas com a produção na região incentivada.

A partir da edição da lei nº 11.638/07, e lei nº 11.941/09 os 
incentivos fiscais passaram a ser contabilizados no resulta-
do do exercício com posterior transferência para reservas de 
lucros – reserva de redução de imposto de renda.

27.6  rESErVA DE inCEntiVOS – rESErVA DE rEDuçãO DE iMPOStO DE rEnDA 
(COntrOlADAS)

Segue as informações dos incentivos obtidos pelas:

(1) A controlada EMt, não apurou lucro de exploração no exercício findo em 31 de dezembro de 2014.

(2) A controlada EtO, muito embora tenha obtido o deferimento de seu pedido junto a SuDAM, está aguardando a aprovação pela receita Federal do Brasil.

Esses valores foram registrados diretamente no resultado do exercício na rubrica “imposto de renda e contribuição social 
corrente” no consolidado e serão destinados a reserva de incentivo fiscais nas controladas.

28 RECEITA OPERACIONAL 

28.1 rECEitA OPErACiOnAl BrutA – COntrOlADOrA
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28.2  rECEitA OPErACiOnAl BrutA – COnSOliDADA
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29 DESPESAS OPERACIONAIS

Os custos e despesas operacionais especificados na Demonstração do resultado do Exercício possuem a seguinte compo-
sição por natureza de gasto:
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30  CUSTO DE ENERGIA ELéTRICA COMPRADA PARA REVENDA-CONSOLIDADO

(1) Através do Decreto presidencial n.º 8.221, foi criada a Conta no Ambiente de Contratação regulada (COntA-ACr), destinada a cobrir, total ou parcial-

mente, as despesas incorridas pelas concessionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência de: (i) exposição involun-

tária no mercado de curto prazo; e (ii) despacho de usinas termelétricas vinculadas a Contratos de Comercialização de Energia Elétrica no Ambiente 

regulado -CCEAr, na modalidade por disponibilidade de energia elétrica. 

(2) não auditado pelos auditores independentes.

(3) nos valores e quantidades de 2014, inclui a partir de 11/04/2014 as informações das distribuidoras adquiridas (EMt, EtO, EMS e Empresas Sul Sudeste).

Para os meses de janeiro a outubro a Aneel já homologou os valores do ressarcimento pela exposição térmica conforme abaixo:

Os valores referentes aos Despachos de janeiro a outubro já foram repassados pela Câmara de Comercialização de Energia 
Elétrica - CCEE nas contas correntes vinculadas ao aporte de garantias financeiras do mercado de curto prazo das conces-
sionárias. Os demais valores encontram-se pendentes de ressarcimento.

Os montantes foram registrados no resultado pelas respectivas controladas como redução de custo de energia comprada e 
sobre eles incidem os encargos de PiS e COFinS.
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31 OUTROS RESULTADOS

32 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS

33 COBERTURA DE SEGUROS 

A Energisa e suas controladas adotam a política de contratar 
cobertura de seguros para os bens sujeitos aos riscos para 
cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua 
atividade. Os seguros da Companhia são contratados con-
forme os preceitos de gerenciamento de riscos e seguros 

geralmente empregados por empresas de distribuição de 
energia elétrica. As premissas de riscos adotadas, dada a sua 
natureza, não fazem parte do escopo da auditoria das de-
monstrações financeiras e, consequentemente, não foram 
revisadas pelos nossos auditores independentes.
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As principais coberturas são:

riSCOS OPErACiOnAiS 

na apólice contratada foram destacados prédios e equipamentos com seus respectivos valores segurados e seus limites 
máximos de indenização. Possui cobertura securitária básica, tais como incêndio, raio e explosão de qualquer natureza, da-
nos elétricos, queda de aeronave, impacto de veículo aéreo e terrestre, tumultos, alagamento / inundação, pequenas obras 
de engenharia, despesas extraordinárias, inclusão / exclusão de bens e locais, erros e omissões.

rESPOnSABiliDADE CiVil

Apólice contratada possuindo cobertura securitária para danos morais, materiais e corporal causados a terceiros em decor-
rência das operações da empresa.

MultirriSCO

Garante cobertura securitária no caso de prejuízos decorrentes dos riscos causados a prédio, máquinas, móveis e utensílios, 
mercadorias e matérias primas do segurado.

AutOMÓVEiS

A Companhia mantém cobertura securitária para rCF/V -responsabilidade Civil Facultativa/Veículos, garantindo aos tercei-
ros envolvidos em sinistros, cobertura de danos pessoais e/ou materiais incorridos.

ViDA EM GruPO E ACiDEntES PESSOAiS

Garante cobertura securitária no caso de morte por qualquer causa, invalidez permanente total ou parcial por acidente e inva-
lidez funcional permanente de seus empregados.

Seguros de riscos de Engenharia, responsabilidade Civil e Multiline para as PCHs do rio Grande de responsabilidade da 
controlada Energisa Geração rio Grande. 

Estes seguros são contratados esporadicamente, de acordo com o programa de construção de PCHs do segurado, com co-
berturas bem dimensionadas, consideradas suficientes para cobrir prejuízos causados por eventuais sinistros.
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trAnSPOrtES

Garante a cobertura securitária para carga, descarga, transporte e roubo das mercadorias inerentes ao ramo de atividade 
do Segurado, principalmente Máquinas e Equipamentos, quando transportadas pelo mesmo em veículos próprios.

34 ARRENDAMENTO MERCANTIL – CONSOLIDADO

A Companhia e suas controladas possuem arrendamento 
mercantil no montante de r$35.457 (r$37.097 em 2013) 
referente a veículos e aeronave, líquido de depreciação, re-
gistrados no ativo imobilizado, adquiridos através de contra-
to de arredamento mercantil, com prazo de duração de 36 
meses, com cláusulas de opção de compra e com taxas de 
juros de CDi.

Durante o período findo em 31 de dezembro de 2014, a 
Companhia e suas controladas, em atendimento ao CPC-06, 
reconheceram os montantes de r$4.335 (r$4.330 em 2013) 
no consolidado, como despesa de depreciação e de r$1.783 
no consolidado como despesa financeira.

Os parques Eólicos renascenças i, ii, iii, iV e Ventos São Mi-
guel, possuem contratos de arrendamento operacional 
firmados com diversos proprietários de imóveis rurais no 
Município de Parazinho, Estado do rio Grande do norte. Os 
contratos são remunerados a partir do período operacio-
nal, iniciado a partir de 01 de setembro de 2013, em face 
do inicio das operações, com base em um percentual fixo 
de 0,85% da receita bruta dos parques eólicos ou valor fixo 
de r$5, na data de assinatura do contrato de arrendamento, 
por megawatt de capacidade de geração instalada, deduzi-
dos dos impostos, taxas e contribuições incidentes. Abaixo 
seguem os pagamentos futuros dos arrendamentos:

35 INSTRUMENTOS FINANCEIROS E GERENCIAMENTO DE RISCO 

Abaixo, são comparados os valores contábeis e valor justo dos principais ativos e passivos de instrumentos financeiros: 
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Em atendimento à instrução CVM nº 475/2008 e à Delibera-
ção nº 604/2009, a descrição dos saldos contábeis e do valor 
justo dos instrumentos financeiros inclusos no balanço pa-
trimonial em 31 de dezembro de 2014 e 31 de dezembro de 
2013 estão identificadas a seguir:

nãO DEriVAtiVOS – ClASSiFiCAçãO E 
MEnSurAçãO

Empréstimos e recebíveis

incluem clientes, consumidores e concessionárias, títulos de 
créditos a receber, outros créditos, contas a receber da con-
cessão, ativos regulatórios. São inicialmente mensurados 
pelo custo amortizado, usando-se a taxa de juros efetiva, 
sendo seus saldos aproximados ao valor justo.

Aplicações financeiras no mercado aberto e 
recursos vinculados

Os saldos das aplicações financeiras em Certificados de De-
pósitos Bancários e fundos de investimentos são avaliados ao 
seu valor justo por meio do resultado, exceto se mantidos até 
o vencimento, quando a Companhia e suas controladas mani-
festarem intenção e capacidade financeira para mantê-los até 
o vencimento. Após a avaliação inicial, esses ativos são avalia-
dos ao custo amortizado utilizando o método da taxa de juros 
efetiva, menos perdas por redução ao valor recuperável.

Ativos financeiros disponíveis para venda

Os ativos financeiros disponíveis para venda são aqueles 
ativos financeiros não derivativos que não são classificados 
como: (a) empréstimos e recebíveis, (b) investimentos man-
tidos até o vencimento ou (c) ativos financeiros pelo valor 
justo por meio do resultado.

Após mensuração inicial, ativos financeiros disponíveis para 
venda são mensurados a valor justo, com ganhos e perdas 
não realizados reconhecidos diretamente dentro dos ou-
tros resultados abrangentes até a baixa do investimento, 
com exceção das perdas por redução ao valor recuperável, 
dos juros calculados utilizando o método de juros efetivos 
e dos ganhos ou perdas com variação cambial sobre ativos 
monetários que são reconhecidos diretamente no resultado 
do exercício.

Passivos financeiros pelo custo amortizado

Fornecedores - são mensurados pelos valores conhecidos ou 
calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos corresponden-
tes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridos 
até a data do balanço, sendo o seu valor contábil aproxima-
do de seu valor justo.
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Empréstimos, financiamentos, encargos de dívidas e de-
bêntures – Os instrumentos financeiros estão classificados 
como passivos financeiros ao custo amortizado. Os valores 
contábeis dos empréstimos e financiamentos vinculados 
aos investimentos das distribuidoras e a construção de Pe-
quenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) e Parques Eólicos, ob-
tidos em moeda nacional, junto a Eletrobrás, BnB, BnDES, 
BDMG, Finep e empréstimos com bancos comerciais, se 
aproximam de seus respectivos valores justos, já que opera-
ções similares não estão disponíveis no mercado financeiro, 
com vencimentos e taxas de juros comparáveis. O valor jus-
to dos passivos financeiros que são negociados em merca-
dos ativos é determinado com base nos preços observados 
nesses mercados (fonte: CEtiP), sendo esses 5ª e 6ª emissão 
de debêntures da controladora, 1ª emissão de debêntures 
(EtO), 7ª emissão de debêntures (EMS) e a 2ª e 5ª emissão 
de debêntures (EMt). Para os instrumentos financeiros sem 
mercado ativo, sendo esses, o FiDC (iii e iV), as notas promis-
sórias da controladora e da EMS, a 3ª emissão de Debêntures 
(ESE) e a 1ª emissão da tangará, a Companhia estabeleceu 
o seu valor justo como sendo equivalente ao valor contábil 
do instrumento.

Derivativos

O valor justo estimado de ativos e passivos financeiros foi 
determinado por meio de informações disponíveis no mer-
cado e por metodologias apropriadas de avaliação.

A Companhia e suas controladas têm como política o geren-
ciamento dos riscos, evitando assumir posições relevantes 
expostas a flutuações de valor justo. nesse sentido, buscam 
operar instrumentos que permitam maior controle de ris-
cos. Os contratos de derivativos são efetuados com opera-
ções de swap e opções envolvendo juros e taxa de câmbio, 
visando eliminar a exposição à variação do dólar além de 
adequação do custo das dívidas de acordo com o direciona-
mento do mercado. 

As operações de proteção contra variações cambiais adver-
sas requerem monitoramento constante, de forma a preser-
var a eficiência das suas estruturas. As operações vigentes 
são passíveis de reestruturação a qualquer tempo e podem 
ser objeto de operações complementares ou reversas, visan-
do reduzir eventuais riscos de perdas relevantes. 

 incertezas
Os valores foram estimados na data do balanço, ba-
seados em informações disponíveis no mercado e por 
metodologias apropriadas de avaliações. Entretanto, 
considerável julgamento foi requerido na interpretação 
dos dados de mercado para produzir a estimativa mais 
adequada do valor justo. Como consequência, as esti-
mativas utilizadas e apresentadas a seguir não indicam, 
necessariamente, os montantes que poderão ser reali-
zados no mercado de troca corrente. 

 Administração financeira de risco
O Conselho de Administração tem responsabilidade 
geral pelo estabelecimento e supervisão do modelo de 
administração de risco da Companhia e suas contro-
ladas. Assim, fixou limites de atuação da Companhia 
com montantes e indicadores preestabelecidos na 
“Política de Gestão de riscos decorrentes do Mercado 
Financeiro” (revista a cada dois anos e disponível na 
web site da Companhia, tendo sido a última revisão em 
23/12/2014) e nos regimentos internos da diretoria da 
Companhia e suas controladas.
 
O Comitê de Gestão de riscos, composto pela Diretoria 
Financeira e Consultor externo especializado, acompa-
nha, através do relatório trimestral de Gestão de riscos, 
a adequação das operações à “Política de Gestão de ris-
cos decorrentes do Mercado Financeiro”.

Adicionalmente, a gestão de risco da Companhia e de 
suas controladas visa identificar, analisar e monitorar ris-
cos enfrentados, para estabelecer limites e mesmo checar 
a aderência aos mesmos. Para tanto,a Companhia e suas 
controladas contam com serviços de empresa especiali-
zada e independente na gestão de risco de caixa e dívida, 
de modo que é procedido monitoramento diário sobre o 
comportamento dos principais indicadores macroeconô-
micos e seus impactos nos resultados, em especial nas 
operações de derivativos. Este trabalho permite definir 
estratégias de contratação e reposicionamento, visando 
menores riscos e melhor resultado financeiro.

GEStãO DE riSCO DE CAPitAl 

O índice de endividamento no final do período de relatório é o seguinte:
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 (a) A dívida é definida como empréstimos, financiamentos e debêntures de curto e longo prazos (excluindo derivativos 
e contratos de garantia financeira), conforme detalhado nas notas explicativas nº 21 e nº 22.

 (b) O patrimônio líquido inclui todo o capital e as reservas do Grupo, gerenciados como capital.

a) risco de liquidez

A administração, através do fluxo de caixa projetado, programa suas obrigações que geram passivos financeiros ao fluxo de 
seus recebimentos ou de fontes de financiamentos, de forma a garantir o máximo possível a liquidez, para cumprir com suas 
obrigações, evitando inadimplências que prejudiquem o andamento das operações da Companhia e de suas controladas.

As maturidades contratuais de passivos financeiros, incluindo pagamentos de juros estimados e excluindo o impacto de 
acordos de negociação de moedas pela posição líquida, são as seguintes:

risco de crédito

A Administração avalia que os riscos das aplicações finan-
ceiras de suas disponibilidades são reduzidos, em função 
de não haver concentração e as operações serem realizadas 
com bancos de percepção de risco aderentes à “Política de 
Gestão de riscos decorrentes do Mercado Financeiro”. Cons-
tituído no primeiro trimestre de 2010, o Comitê de Auditoria 
do Conselho de Administração tem a função de supervisio-
nar se a administração do grupo vem seguindo as regras e 
princípios estabelecidos na política.

O risco de crédito, principalmente das distribuidoras de ener-
gia elétrica do Grupo Energisa, é representado por contas 
a receber, o que, no entanto, é atenuado por vendas a uma 

base pulverizada de clientes e por prerrogativas legais para 
suspensão da prestação de serviços a clientes inadimplentes. 

Adicionalmente, parte dos valores a receber relativos às 
transações de venda, compra de energia e encargos de ser-
viço do sistema, realizados no âmbito da CCEE, está sujeita 
a modificações, dependendo de decisões de processos judi-
ciais ainda em andamento, movidos por algumas empresas 
do setor. Esses processos decorrem da interpretação de re-
gras do mercado, vigentes entre junho de 2001 e fevereiro 
de 2002, período do Programa Emergencial de redução de 
Energia Elétrica.

Exposição a riscos de crédito 

O valor contábil dos ativos financeiros representa a exposição máxima do crédito. A exposição máxima do risco do crédito 
na data das demonstrações financeiras é a seguinte:

Continua
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Continuação

O detalhamento desses créditos está apresentado nas notas explicativas nºs 6, 7, 8,16 e 35.

Parte dos empréstimos e financiamentos em moeda nacio-
nal, apresentados na nota explicativa nº 21, é composto de 
financiamentos obtidos junto a diversos agentes de fomen-
to nacional (Eletrobrás, Banco do nordeste, BnDES, BDMG e 
FinEP) e outras instituições do mercado de capitais. A taxa 
de juros é definida por estes agentes, levando em conta os 
juros básicos, o prêmio de risco compatível com as empresas 
financiadas, suas garantias e o setor no qual estão inseridas. 
na impossibilidade de buscar alternativas ou diferentes hi-
póteses de mercado e/ou metodologias para suas estimati-
vas, em face dos negócios das controladas e às peculiarida-
des setoriais, esses são mensurados pelo “método do custo 
amortizado” com base em suas taxas contratuais.

Os resultados da Companhia são suscetíveis a variações, em 
função dos efeitos da volatilidade da taxa de câmbio sobre 
as operações de vendas de opções vinculadas aos swaps dos 
passivos atrelados a moedas estrangeiras, principalmente 
ao dólar norte-americano. A taxa de câmbio do dólar norte-
-americano encerrou o período findo em 31 de dezembro de 
2014, com alta de 13,39% sobre 31 de dezembro de 2013, 
cotado a r$2,6562/uSD. A volatilidade do dólar norte-ame-
ricano em 31 de dezembro de 2014 era de 14,33%, enquanto 
em 31 de dezembro de 2013 era de 11,5%.

Do montante consolidado das dívidas bancárias e de 
emissões da Companhia em 31 de dezembro de 2014, 
de r$7.301.154 (r$2.837.112 em de 2013), r$1.593.629 
(r$1.001.552 em 2013) estão representados em dólares 

conforme nota explicativa nº 21. Desse montante, apenas 
3% não possui proteção contra variação cambial adversa por 
se tratar de uma operação de leasing cujo preço do ativo é 
denominado em dólar.

Os empréstimos em dólar norte americano têm vencimento 
de curto e longo prazo (último vencimento em 27 de Abril de 
2018) e custo máximo de uS$ mais 4,4% ao ano.

O balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2014 apre-
senta no ativo não circulante r$74.361 (r$18.469 em 31 
de dezembro de 2013) na controladora, r$59.705 no ativo 
circulante e r$157.398 (r$94.355 em 31 de dezembro de 
2013) no ativo não circulante, no consolidado, a título de 
marcação a mercado dos instrumentos financeiros deriva-
tivos atrelados ao câmbio e aos juros, originados da com-
binação de fatores usualmente adotados para precificação 
a mercado de instrumentos dessa natureza, como vola-
tilidade, cupom cambial, taxa de juros e cotação do dólar. 
não se tratam de valores materializados, pois refletem os 
valores da reversão dos derivativos na data de apuração, o 
que não corresponde ao objetivo de proteção das operações 
de hedge. À medida que os limitadores estabelecidos para 
as operações vigentes não forem ultrapassados, conforme 
abaixo descrito, deverá ocorrer a reversão dos lançamentos 
de marcação a mercado ora refletidos nas demonstrações 
financeiras. Por outro lado, o aumento da volatilidade, do 
cupom cambial e da cotação do dólar, poderá implicar no 
aumento dos valores ora contabilizados.

b) risco de mercado: taxa de juros e de câmbio

A Companhia e suas controladas possuem proteção contra variação cambial adversa de mais de 97% dos financiamentos 
atrelados ao dólar, protegendo o valor principal e dos juros até o vencimento. As proteções acima estão divididas nos ins-
trumentos descritos a seguir:
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Adicionalmente, a Companhia possui operações de swap de taxa de juros (taxas pré-fixadas, CDi, tJlP, dentre outras) asso-
ciada ao “notional” de seu endividamento em moeda local (reais). Segue as operações de swap de juros a seguir:

Continua
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A Administração da Companhia e de suas controladas permanece atenta aos movimentos de mercado, de forma que estas 
operações poderão ter sua proteção reestruturada e mesmo seus prazos alongados, a depender do comportamento do 
câmbio (r$/uS$), no que diz respeito à volatilidade e patamar de estabilização. A Administração da Companhia e de suas 
controladas procederam à substituição dos derivativos mais complexos por estruturas mais simples e de maior liquidez, 
buscando menor exposição ao risco.

De acordo com o CPC 40, apresentam-se abaixo os valores dos instrumentos financeiros derivativos da Companhia e suas 
controladas, vigentes em 31 de dezembro de 2014 e 31 de dezembro de 2013 que podem ser assim resumidos:

O Valor Justo dos derivativos contratados pelas controladas 
em 31 de dezembro de 2014 e 31 de dezembro de 2013 foi 
apurado com base nas cotações de mercado para contratos 
com condições similares. Suas variações estão diretamente 
associadas às variações dos saldos das dívidas relaciona-
das na nota explicativa nº 21 e 22 e ao bom desempenho 
dos mecanismos de proteção utilizados, descritos acima. A 
Companhia e suas controladas não têm por objetivo liqui-
dar esses contratos antes dos seus vencimentos, bem como 
possuem expectativa distinta quanto aos resultados apre-
sentados como Valor Justo - conforme abaixo demonstra-
do. Para uma perfeita gestão, é procedido monitoramento 
diário, com o intuito de preservar menores riscos e melhores 
resultados financeiros. 

A marcação a mercado (MtM) das operações da Companhia 
e de suas controladas foi  calculada utilizando metodologia 
geralmente empregada e conhecida pelo mercado. A meto-
dologia consiste basicamente em calcular o valor futuro das 
operações, utilizando as taxas acordadas em cada contrato, 
descontando a valor presente pelas taxas de mercado. no 
caso das opções, é utilizado para cálculo do MtM uma va-
riante da fórmula de Black & Scholes, destinada ao cálcu-
lo do prêmio de opções sobre moeda. Os dados utilizados 
nesses cálculos foram obtidos de fontes consideradas con-
fiáveis. As taxas de mercado, como a taxa Pré e o Cupom de 
Dólar, foram obtidas diretamente do site da BM&F (taxas de 
Mercado para Swaps). A taxa de câmbio (Ptax) foi obtida do 
site do Banco Central. no caso das opções, as volatilidades 
implícitas de dólar também foram obtidas na BMF. 
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Análise de sensibilidade

De acordo com o CPC 40, a Companhia e suas controladas realizaram análise de sensibilidade dos principais riscos aos quais 
os instrumentos financeiros e derivativos estão expostos, como segue:

(3) Variação cambial

Considerando a manutenção da exposição cambial de 31 de dezembro de 2014, com a simulação dos efeitos nas demons-
trações financeiras futuras, por tipo de instrumento financeiro e para três cenários distintos, seriam obtidos os seguintes 
resultados (ajustados a valor presente para a data base das demonstrações financeiras):

Os derivativos no “Cenário Provável”, calculados com base 
na análise líquida das operações acima apresentadas até o 
vencimento das mesmas, ajustadas a valor presente pela 
taxa prefixada brasileira em reais para 31 de dezembro 
de 2014, o que é refletido no valor presente positivo de 
r$294.086, que serve para mostrar a efetividade da miti-
gação das variações cambiais adversas das dívidas existen-
tes. neste sentido, quanto maior a deterioração do câmbio 
(variável de risco considerada), e desde que os limitadores 

dos instrumentos financeiros derivativos não sejam ultra-
passados, o que faria com que a Companhia ficasse sem 
proteção, maiores serão os resultados positivos dos swaps. 
Por outro lado, com os cenários de deterioração do real 
frente ao dólar, de 25% e 50%, observaríamos períodos de 
ultrapassagem de alguns dos limitadores atualmente vi-
gentes, levando a valores presentes positivo de r$178.560 
e negativo de r$11.008, respectivamente.

(4) Variação das taxas de juros

Considerando a manutenção da exposição às taxas de juros de 31 de dezembro de 2014, com a simulação dos efeitos nas 
demonstrações financeiras futuras, por tipo de instrumento financeiro e para três cenários distintos, seriam obtidos os 
seguintes resultados (ajustados a valor presente para a data base das demonstrações financeiras):
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Considerando que o cenário de exposição dos instrumentos financeiros indexados às taxas de juros de 31 de dezembro de 
2014 seja mantido e que os respectivos indexadores anuais acumulados sejam (CDi = 11,0%, tJlP = 5,0% ao ano e FnE = 
8,0% ao ano) e caso ocorram oscilações nos índices de acordo com os três cenários definidos, o resultado financeiro liquido 
seria impactado em:

(1) Considera o CDi de 31 de dezembro de 2015 (12,5% ao ano), cotação das estimativas apresentadas pela recente Pesquisa do BACEn, datada de 31 de 

dezembro de 2014, tJlP 5% ao ano e FnE 8% ao ano.

(2) não incluem as demais operações em dólar no valor de r$1.593.629 e pré fixadas no valor de r$ 1.360.785. 

não inclui operações em dólar com swap para CDi, cujo nocional em reais equivale a r$ 1.385.426. Caso essas operações fossem incluídas, o resultado 

seria alterado em (r$152.396) no Cenário provável, (r$190.496) no Cenário ii e (r$228.595) no Cenário iii

Hierarquia de valor justo 

A tabela abaixo apresenta instrumentos financeiros registrados pelo valor justo, utilizando um método de avaliação.

Os diferentes níveis foram assim definidos: 

 nível 1 -Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos e idênticos.
 nível 2 -inputs, exceto preços cotados, incluídas no nível 1 que são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente 

(preços) ou indiretamente (derivado de preços).
 nível 3 -Premissas, para o ativo ou passivo, que não são baseadas em dados observáveis de mercado (inputs não observáveis).

Gerenciamento de risco de liquidez

O risco de liquidez representa o risco da Companhia enfrentar dificuldades para cumprir suas obrigações relacionadas aos 
passivos financeiros. A Companhia monitora o risco de liquidez mantendo investimentos prontamente conversíveis para 
atender suas obrigações e compromissos, e também se antecipando para futuras necessidades de caixa.
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36 BENEFÍCIOS A EMPREGADOS 

Segue a composição dos saldos do déficit atuarial dos planos de pensão:

Os planos de benefícios previdenciários mantidos pelas 
controladas Energisa PB (Funasa) e Energisa SE (inergus) na 
modalidade de beneficio definido, tiveram aprovação da Se-
cretaria de Previdência Privada as seguintes alterações dos 
referidos planos:

 Fechamento dos Planos de Benefícios Definido (BD) 
para novos participantes; 

 Criação dos Planos Saldados (PS) para o qual puderam 
migrar os atuais participantes ativos; e 

 Criação dos Planos de Contribuição Definida (CD)  para 
o qual poderão migrar todos os atuais participantes ati-
vos que tenham migrado concomitantemente para os 
planos (PS). 

Os participantes que optaram pela migração para os planos 
(PS) fazem jus, quando de sua aposentadoria, de um bene-
fício proporcional que foi calculado com base nas reservas 
matemáticas apuradas na data de migração e serão reajus-
tadas até a data da concessão dos benefícios. O total dos 
benefícios proporcionais apurados no momento da implan-
tação dos planos foi objeto de contrato de assunção de dívi-
da pelas patrocinadoras Energisa Sergipe e Energisa Paraíba 
com os respectivos fundos patrocinados – inergus e Funa-
sa, respectivamente, já totalmente liquidados.  Em função 
de suas características, os planos (PS) não serão objeto de 
contribuições mensais dos participantes ou patrocinadoras, 
sendo que qualquer eventual desequilíbrio atuarial deverá 
ser suportado pelas patrocinadoras.

Os planos (CD) se caracterizam por serem conhecidos os 
valores das contribuições, sendo que o valor dos benefícios 
dependerá do acúmulo da poupança realizada pelos partici-
pantes e pelas patrocinadoras e dos resultados financeiros 
obtidos dos investimentos realizados pelos administradores 
dos planos. Dessa forma, os planos nessa modalidade não 
geram para as patrocinadoras, passivos em razão de dese-
quilíbrio atuarial. 

A controlada Energisa MG, também possui plano de bene-
fícios definidos, sendo vedado o ingresso de novos partici-
pantes a partir de seu fechamento em 19/11/1997. Atual-
mente, somente 22 participantes permanecem inscritos na 
condição de assistidos e pensionistas. Esse plano é adminis-
trado pelo HSBC e encontra-se superavitário.

Os colaboradores da Energisa BO participam do fundo de 
beneficio definido administrado pela Brasil Previdência que 
sempre demonstrou ser superavitário. 

PlAnO DE SuPlEMEntAçãO DE APOSEntADOriA E PEnSõES
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PlAnO DE COntriBuiçõES DEFiniDAS 

A Energisa, Energisa Soluções, Energisa MG e Energisa nF, possuem plano de contribuição definida, bem como as controla-
das Energisa PB e Energisa SE após a reestruturação apresentada acima.

Abaixo demonstrativo dos planos de pensões e aposentadoria:

As reservas técnicas para fins de atendimento às normas 
estabelecidas pela SPC - Secretaria de Previdência Comple-
mentar, são determinadas por atuários externos, os quais 
emitiram pareceres, sem apresentar comentários que re-
presentem qualquer risco adicional ou ressalva aos procedi-
mentos adotados pelas administrações dos planos.

A seguir está demonstrada a posição atuarial dos ativos e 
passivos relacionados aos planos de aposentadorias, em 31 
de dezembro de 2014 e 2013, de acordo com as regras, apro-
vada pela Deliberação 695 da CVM. O Método da unidade 
de Crédito Projetada foi utilizado para apuração da obriga-
ção atuarial:

Plano de Benefício definido:
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Plano Saldado:

Demonstração das despesas para o exercício de 2015, segundo critérios da Deliberação 695 da CVM:

Demonstração da movimentação do passivo da patrocinadora líquido do exercício:
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Os ativos dos planos são:

A movimentação do valor justo dos ativos é apresentada como segue:
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A movimentação do valor presente das obrigações é demonstrada como segue:

A seguir, estão descritas as premissas utilizadas na avaliação atuarial:

Hipóteses Econômicas
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Hipóteses Demográficas

A seguir, apresenta-se um resumo dos dados que foram utilizados para a avaliação atuarial dos planos de benefícios ofere-
cidos pela Energisa SE, Energisa PB, Energisa BO e Energisa MG aos seus empregados:

PlAnO DE APOSEntADOriA E PEnSãO – EMPrESAS ADquiriDAS EM 11 DE ABril DE 2014

As controladas são patrocinadoras de planos de benefícios previdenciários aos seus empregados, na modalidade de contri-
buição definida e de benefício definido, sendo para este último vedado o ingresso de novos participantes e os atuais neles 
inscritos, estão na condição de assistidos. O plano de benefício definido é avaliado atuarialmente ao final de cada exercício, 
visando verificar se as taxas de contribuição estão sendo suficientes para a formação de reservas necessárias aos compro-
missos de pagamento atuais e futuros.

Em 31 de dezembro de 2014, a despesa de patrocínio a esses planos foi de r$8.575.

A controladas patrocinam, em conjunto com seus empregados em atividade, ex-empregados e respectivos beneficiários, 
planos de benefícios de aposentadoria e pensão, com o objetivo de complementar e suplementar os benefícios pagos pelo 
sistema oficial da previdência social, cuja administração é feita por meio da redeprev - Fundação rede de Previdência, 
entidade fechada de previdência complementar, multipatrocinada, constituída como fundação, sem fins lucrativos, com 
autonomia administrativa e financeira.

Os planos de benefício instituídos pela Companhia junto à redeprev são:

a. Plano de Benefícios BD-i: 

instituído em 01/01/1994, está estruturado na forma de Benefício Definido e é custeado pelos participantes ativos, parti-
cipantes assistidos e patrocinadora. O plano encontra-se em extinção para novas adesões desde 01/01/1999. Asseguram 
benefícios suplementares à aposentadoria por tempo de serviço/velhice, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, pen-
são por morte e pecúlio por morte.
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b. Plano de Benefícios - r: 

Obteve autorização e aprovação para a aplicação do seu regulamento por meio da Portaria nº 880, de 12/01/2007, emitida 
pelo Departamento de Análise técnica da Secretaria de Previdência Complementar do MPS. O referido plano é resultante 
da fusão dos extintos Planos de Benefícios CElPA-r, EMt-r e ElétriCAS-r, cujos regulamentos foram condensados em um 
único regulamento, sem solução de continuidade. O plano está estruturado na forma de Benefício Definido.

Assegura os seguintes benefícios de risco estruturado: suplementação da aposentadoria por invalidez, suplementação do auxí-
lio-doença, suplementação da pensão por morte e pecúlio por morte.

Os benefícios são custeados exclusivamente pelas controladas e de forma solidária com as demais patrocinadoras, CElPA - Cen-
trais Elétricas do Pará S.A. – em “recuperação Judicial” e as empresas do grupo rede Energia S.A. – em “recuperação Judicial”.

Antes da fusão os planos eram contabilizados em separado, e a partir de então as contas são prestadas de forma comum, 
em um único balancete, por conta da legislação que regula as entidades de previdência complementar. todavia, especifi-
camente para efeitos desta Avaliação e para o cumprimento do CPC 33 (r1) - Benefício a empregados, impõe-se a aferição 
compartimentada dos compromissos atuariais, das despesas com contribuições, dos custos e do Ativo do Plano de Benefí-
cios r, por empresa patrocinadora.

c. Plano de Benefício -OP: 

instituído em 1/1/1999 assegura o benefício de renda Mensal Vitalícia, após o prazo de diferimento.

Durante o prazo de diferimento do benefício, este plano está estruturado na modalidade de Contribuição Definida e o valor da 
renda Mensal Vitalícia está sempre vinculado ao montante financeiro das contribuições acumuladas a favor do participante. 

A renda Mensal Vitalícia, uma vez iniciada, é atualizada monetariamente anualmente, sendo nesta fase considerada Be-
nefício Definido. 

O custeio do plano é feito pelos participantes ativos e pela patrocinadora. Os participantes contribuem, a sua escolha, com 
um percentual de 2% a 20% do salário contribuição e a patrocinadora, por sua vez, contribui com um adicional de 10% sobre 
o valor contribuído pelos participantes.

A contribuição da patrocinadora durante o exercício de 2014 foi de r$243.

Situação financeira dos planos de benefícios – avaliação atuarial – data base 31/12/2014

Com base na avaliação atuarial elaborada por atuários independentes da Companhia em 31 de dezembro de 2014, os 
planos de benefícios definidos, seguindo os critérios requeridos pelo CPC 33 (r1) - Beneficio a empregados, apresentam a 
seguinte situação:

d. Premissas utilizadas nesta avaliação atuarial:

Continua
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Continuação

As premissas atuariais adotadas são imparciais e mutuamente compatíveis. A taxa de desconto é baseada no rendimento 
do título público ntn-B, indexado ao iPCA. O título foi utilizado pois apresenta características condizentes com as caracte-
rísticas dos benefícios. A taxa de rendimento esperado sobre os ativos do plano reflete as expectativas de mercado relativas 
a rendimentos dos ativos do plano. A taxa de crescimento salarial real é baseada na experiência histórica da Companhia.

Para a apuração do valor presente das obrigações de benefício definido é empregado o método do crédito unitário projeta-
do. Esse método é obrigatório segundo a deliberação CVM 695/2012.
 
Eventuais diferenças atuariais são reconhecidas como “remensurações” em outros resultados abrangentes. quando o saldo da 
obrigação se mostrar superior ao valor justo dos ativos do plano, o déficit deve ser reconhecido no passivo da patrocinadora. 

Conciliação da posição dos fundos de benefício definido

Continua
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Alocação percentual do valor justo dos ativos dos planos

PrêMiO APOSEntADOriA

A Companhia e suas controladas Energisa MG, Energisa 
nF, Energisa Soluções, Energisa Comercializadora, Energi-
sa Planejamento, em Acordo Coletivo de trabalho, conce-
deram aos seus colaboradores, um prêmio aposentadoria 
a ser pago quando do requerimento das aposentadorias 
do instituto nacional da Seguridade Social (inSS).

O referido Prêmio varia de 1,5 a 15 salários base, em ra-
zão do tempo de serviço prestado (mínimo de 6 anos e 
teto de 25 anos), quando do direito do benefício – apo-
sentadoria requerida.

Os participantes do Plano CD que na data da aposenta-
doria requerida, apresentarem valores depositados pela 
patrocinadora em suas contas individuais, montantes su-
periores aos 15 salários base, não fazem jus ao prêmio.

Para o exercício de 2014 a despesa de manutenção do 
plano é de r$255 (r$270 em 2014) na controladora, 
r$545 (r$534 em 2014) na Energisa Soluções, r$301 
(r$351 em 2014) na Energisa MG e r$58 (r$99 em 2014) 
na Energisa nF.

Abaixo são apresentados a conciliação dos ativos e pas-
sivos reconhecidos no balanço, um demonstrativo da 
movimentação do passivo (ativo) atuarial líquido, no pe-
ríodo, e o total da despesa reconhecida na demonstra-
ção do resultado da Energisa S.A e consolidado.
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A seguir está demonstrada a posição atuarial dos ativos e passivos reconhecidos no balanço:

A seguir está demonstrada a movimentação do passivo atuarial líquido:

Conciliação do valor presente das obrigações em 31 de dezembro de 2014
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Demonstração das despesas para o exercício de 2015, segundo critérios da Deliberação 695 da CVM:

a) Plano de saúde

As controladas Energisa SE, Energisa PB, Energisa BO e Energisa nF participam do custeio de planos de saúde a seus 
empregados, administrados por operadoras reguladas pela AnS. no caso de rescisão e ou aposentadoria, os emprega-
dos podem permanecer no plano desde que assumam a totalidade do custeio, não cabendo as controladas, qualquer 
vínculo e ou obrigação pós-emprego com esses empregados.

A Companhia, Energia MG e a Energisa Soluções, tem política própria de reembolso de despesas médicas a seus fun-
cionários, a razão de 60% do custo efetivo.  O desligamento e ou aposentadoria dos empregados automaticamente 
cessa esse benefício.

no exercício de 2014 as despesas com esse benefício foram de r$803 (r$675 em 2013) na controladora e r$24.220 
(r$10.510 em 2013) no consolidado.

37 COMPROMISSOS – CONSOLIDADOS

As controladas possuem os seguintes compromissos relacionados a contratos de longo prazo com a venda de energia:
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As controladas possuem os seguintes compromissos relacionados a contratos de longo prazo com a compra de energia:

Os valores relativos aos contratos de compra de energia, com vigência de 8 a 30 anos, representam o volume contratado 
pelo preço médio corrente no final de dezembro de 2014 e foram homologados pela AnEEl.

38 CONCESSÃO DO SERVIÇO PúBLICO DE ENERGIA ELéTRICA -CONSOLIDADO

Distribuição:

Continua
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Geração:

(1) Prazo de exploração por 20 anos.

(2)  Pedido de outorga em processo de liberação junto ao Poder Concedente.

(3) reclassificado para disponível para venda.

39 MEIO AMBIENTE 

A Companhia e suas controladas tratam os impactos sociais e ambientais de seus produtos, serviços, processos 
e instalações, através de programas e práticas que evidenciam a sua preocupação e responsabilidade para com o 
meio ambiente. no exercício de 2014, os montantes investidos nesses programas e práticas totalizaram r$74.744 
(r$55.721 em 2013), sendo r$63.653 (r$50.073 em 2013) alocados no ativo imobilizado e r$6.304 (r$5.648 em 
2013) despesas operacionais, no consolidado.

inclui informação das empresas reclassificadas para disponível para venda.

As informações não financeiras não foram auditadas pelos auditores independentes.

40 INFORMAÇÕES ADICIONAIS AOS FLUXOS DE CAIXA

Em 31 de dezembro de 2014 e 31 de dezembro de 2013, as movimentações patrimoniais que não afetaram os fluxos de 
caixa consolidado da Companhia, referentes à combinação de negócios, são como seguem:
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41  ATIVOS DISPONÍVEIS PARA VENDA

A Companhia concluiu em 18 de novembro de 2014, ne-
gociação com a São João Energética S.A., FiP investimentos 
Sustentáveis e Brookfield Energia renovável SA, empresas 
indiretamente controladas pela Brookfield renewable Ener-
gy Partners, para venda dos ativos de geração de energia elé-
trica em operação e em construção. A negociação envolve 
488 MW de capacidade instalada em unidades como Peque-
nas Centrais Hidrelétricas - PCHs (43 MW), localizadas em 
Minas Gerais e no rio de Janeiro, um parque eólico no rio 
Grande do norte (150 MW), usinas de cogeração a base de 
biomassa de cana de açúcar em São Paulo e Mato Grosso 
do Sul (175 MW, dos quais 115 MW em construção) e uma 
usina hidrelétrica no Mato Grosso (120 MW). 

Os ativos que foram adquiridos pela Brookfield são: SPE 
Cristina, Energisa Centrais Eólicas e suas subsidiárias de ge-
ração eólica, Energisa Bioeletricidade e suas subsidiárias de 
geração termelétrica, Pequena Central Hidrelétrica zé tunin, 
Energisa Geração rio Grande, as novas expansões de plan-
tas de cogeração Energisa Geração Vista Alegre ii e Energisa 
Geração Santa Cândida ii e tangará Energia.

O valor da negociação, sujeito a ajustes usuais do balanço 
a ser levantado na concretização da operação, é de cerca 
de r$1.428.100. Esse montante vai proporcionar à Energisa 
uma redução da dívida líquida consolidada de r$2.607.900, 
além de uma redução nos compromissos de investimentos 
de r$200.000 até o início de 2016. A venda está sujeita ao 
cumprimento ou renúncia de determinadas condições pre-
cedentes usuais para operações de compra e venda de ati-
vos, destacando - se a necessidade de anuência prévia da 
Agência nacional de Energia Elétrica (Aneel), para os empre-
endimentos hídricos, aprovação pelo CADE – Conselho Ad-
ministrativo de Defesa Econômica, já ocorrida em 11 de de-
zembro de 2014, disponibilizar balanço especial que servirá 
como base para a definição do preço de compra, obtenção 
dos consentimentos de todos os beneficiários das garantias 
junto as instituições financeiras, aprovação das instituições 
financeiras das transferências dos contratos de financia-
mentos dos projetos alienados, cumprimento de todos os 
requisitos legais para concessão do direito de preferência 
aos acionistas da Energisa conforme artigo 253, inciso i, da 
lei das S.A., em decorrência da alienação indireta ou dire-

ta das Ações de emissão da SPE Cristina e Centrais Eólicas,  
transferência das propriedades nas quais estão localizadas 
as PCHs, assinatura do termo de Entrega das Obras de Ex-
pansão da usina termoelétrica Vista Alegre i e de implan-
tação da usina termoelétrica Vista Alegre ii, entrega de 
certidões atualizadas emitidas em nome das Companhias 
alienadas, rescisão dos contratos de natureza ambiental.

Com base no pronunciamento técnico CPC 31, na data base 
de 30 de setembro de 2014, a Companhia reclassificou esses 
ativos e passivos que foram destinados à venda, sem que 
houvesse qualquer impacto no resultado.

Em dezembro de 2014 os ativos de geração destinados a 
alienação foram capitalizados em fundo de investimentos, 
pelo valor de mercado, conforme segue: (i) no Fundo FiP 
rEDE GErAçÂO HiDrElétriCA, ações correspondentes a 
95,07% do capital social de que possui na tangará Energia 
S/A, pelo valor de r$229.594; (ii) no Fundo FiP EnErGiSA 
GErAçãO HiDrElétriCA, ações correspondentes a 92,2% 
do capital social da sociedade SPE Cristina Energia S/A, pelo 
valor de r$23.788 e ações correspondentes 100% do capi-
tal social da sociedade Energisa Geração rio Grande S/A 
no valor de r$221.800 e da Pequena Central Hidrelétrica 
zetunin no valor de r$68.600; (iii) no Fundo FiP EnErGiSA 
GErAçãO EÓliCA FunDO DE inVEStiMEntO EM PArtiCi-
PAçõES, ações correspondentes a 92,2% do capital social da 
sociedade Energisa Geração Centrais Eólicas rn, pelo valor 
de r$485.894 e (iv) no Fundo FiP EnErGiSA GErAçãO BiO-
MASSA, ações correspondentes a 100% do capital social da 
sociedade Energisa Bioeletricidade, pelo valor de r$436.800.

A transferências dos ativos destinados a alienação aos Fun-
dos de investimentos pelo valor de mercado foi consumada 
em dezembro de 2014 tendo sido apurado ganho de capital  
de r$657.469 que em atendimento ao CPC 30 e em face de 
ainda não terem sido satisfeitos todo os critérios que pos-
sibilite o reconhecimento do ganho apurado na alienação 
dos ativos a Companhia não reconheceu os valores em sua 
demonstração de resultado e espera concluir a negociação 
até o final do 1º trimestre de 2015.
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AtiVOS E PASSiVOS rEClASSiFiCADOS PArA DiSPOníVEiS PArA VEnDA SAlDO EM 31 
DE DEzEMBrO DE 2014:

Continua
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Para fins de comparabilidade, esta sendo reapresentado a demonstração de resultado, demonstração de fluxo de caixa e 
demonstração do valor adicionado, individuais e consolidados, referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2013.

Segue quadro comparativo das demonstrações financeiras reapresentadas:

Continua
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42 EVENTOS SUBSEQUENTES

a. BAnDEirAS tAriFáriAS

A partir de 2015, as contas de energia terão a aplicação do Sistema de Bandeiras tarifárias. O acionamento da bandei-
ra tarifária será sinalizado mensalmente pela AnEEl, de acordo com as informações prestadas pelo Operador nacional 
do Sistema – OnS, conforme a capacidade de geração de energia elétrica no país.

As bandeiras verde, amarela e vermelha indicarão se a energia custará mais ou menos, em função das condições de 
geração de eletricidade.

Bandeira verde: condições favoráveis de geração de energia. A tarifa não sofre nenhum acréscimo;

Bandeira amarela: condições de geração menos favoráveis. A tarifa sofre acréscimo de r$0,025 para cada  quilowatt-hora 
(kWh) consumidos;

Bandeira vermelha: condições mais custosas de geração. A tarifa sobre acréscimo de r$0,055 para cada quilowatt-hora 
(kWh) consumidos.

A distribuidora de energia divulgará, na conta de energia, a aplicação das bandeiras para que o consumidor possa 
compreender então, qual bandeira estaria valendo no mês atual.

O período de aplicação da bandeira tarifária será o primeiro dia do mês posterior à data de divulgação.
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b. AltErAçãO DA DEnOMinAçãO SOCiAl

Em 02 de fevereiro de 2015, em Assembleia Geral Extraordinária, foi deliberada a alteração da razão social das controladas 
Centrais Elétricas Matogrossenses S/A (“CEMAt”) para Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A. (“EMt”), Com-
panhia de Energia Elétrica do Estado de tocantins (“CEltinS”) para Energisa tocantins – Distribuidora de Energia S/A (“EtO”) 
e Empresa Energética de Mato Grosso do Sul S/A (“EnErSul”) para Energisa Mato Grosso do Sul – Distribuidora de Energia 
S/A (“EMS”).

c. rEViSãO tAriFáriA ExtrAOrDináriA

A Aneel (Agência nacional de Energia Elétrica), em reunião realizada em 27/02/2015, deliberou por conceder, a partir de 
02/03/2015, revisão tarifária extraordinária (rtE) diferenciada para todas as concessionárias de distribuição de energia 
elétrica do país. As concessionárias que compõem o Grupo Energisa tiveram os seguintes efeitos médios:

Efeito médio da rtE por distribuidora

A revisão tarifária extraordinária (rtE) aplicada tem por objetivo adequar a cobertura tarifária dos custos atuais com 
Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) e compra de energia.

d. EMPréStiMOS COntrOlADOrA

 Em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 23 de fevereiro de 2015, foram aprovadas a 
seguinte contratação:

 Contrato de empréstimo nos termos da lei nº 4.131 de 03 de setembro de 1962, no valor de r$20.000, com vencimen-
to em 24 de agosto de 2015 e taxa de juros anual equivalente a CDi + 3,50% a.a.;

 Em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 13 de março de 2015, foram aprovadas as 
seguintes contratações:

 Cédula de Crédito Bancário no montante de r$105.000 a ser celebrada com o Banco itaú BBA S/A, com prazo de 20 
(vinte) dias renovável por mais 40 (quarenta) dias e taxa de remuneração equivalente ao CDi + 1,90% a.a.

 Cédula de Crédito Bancário no montante de r$40.000 a ser celebrada com o Banco Pine S/A, com prazo de 60 (sessen-
ta) dias e taxa de remuneração equivalente ao CDi + 3,50% a.a.
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e. EMPréStiMOS COntrOlADA EnF

Em ata de reunião do Conselho de Administração no dia 23 de fevereiro de 2015, foi aprovada a contratação de emprésti-
mo nos termos da lei nº 4.131 de 03 de setembro de 1962, no valor de r$22.000, com vencimento em 25 de fevereiro de 
2016, com taxa de juros anual equivalente a CDi + 2,35% a.a., bem como prestar garantia real a sim mesmo, vinculado ao 
empréstimo (loan).

f. EMPréStiMOS COntrOlADA EPB

Em ata de reunião do Conselho de Administração no dia 13 de março de 2015, foi aprovada a ratificação de empréstimo 
contratado pela Companhia em 27 de fevereiro de 2015 nos termos da lei nº 4.131 de 03 de setembro de 1962, no valor de 
r$15.800, com o Banco Citibank, pelo prazo de 4 anos, com taxa de juros anual equivalente a CDi + 1,80%.

g. DEBênturES 6ª EMiSSãO:

Em 25 de fevereiro de 2015, foi deliberado em assembleia geral de debenturistas a postergação do primeiro pagamento de 
juros e amortização da 6ª emissão de debêntures da Energisa S.A. O pagamento de juros e a amortização de 33% do valor 
nominal unitário se dará, portanto, em 1º de maio de 2015. Adicionalmente, foi deliberada a postergação da obrigação de 
realizar o aumento de capital, de pelo menos r$500.000 para até 30 de junho de 2015.

Em 6 de março de 2015, foi deliberado em assembleia geral de debenturistas a alteração da espécie das Debêntures de 
“quirografária” para com “garantia real”, de acordo com as obrigações da escritura. As Debêntures passaram a contar com 
a garantia de alienação fiduciária das ações de emissão da Energisa Borborema, Empresa de Distribuição de Energia Vale 
Paranapanema, Caiuá, Bragantina e Companhia Força e luz do Oeste detidas pela Energisa S.A e pelo rede Energia S.A.
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RELATóRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONTRA-
ÇÕES FINANCEIRAS

Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores da
Energisa S.A.
Cataguases - MG

Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Energisa S.A. (“Companhia”), identificadas como 
controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2014 e as 
respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de cai-
xa, para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

rESPOnSABiliDADE DA ADMiniStrAçãO SOBrE AS DEMOnStrAçõES FinAnCEirAS

A Administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras in-
dividuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e de acordo com as normas internacionais 
de relatório financeiro (iFrS), emitidas pelo international Accounting Standards Board - iASB, assim como pelos controles 
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações financeiras livres de dis-
torção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

rESPOnSABiliDADE DOS AuDitOrES inDEPEnDEntES

nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, 
conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de 
exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável 
de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante.

uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e 
divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do 
auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se cau-
sada por fraude ou erro. nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração 
e adequada apresentação das demonstrações financeiras da Companhia para planejar os procedimentos de auditoria que 
são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos 
da Companhia. uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade 
das estimativas contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financei-
ras tomadas em conjunto. 

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva. 

BASE PArA OPiniãO COM rESSAlVA

A controlada indireta Energisa tocantins – Distribuidora de Energia S.A. possui créditos a receber do Governo do Estado de 
tocantins nos montantes de r$88.045 mil e r$18.283 mil, referentes ao programa reluz tocantins e ao convênio firmado 
para a implementação de linhas de transmissão interligando tocantinópolis a xambioá, respectivamente. Em 31 de dezem-
bro de 2014, devido à ausência de análises e documentação suporte que demonstrem a valorização e, principalmente, as 
condições de realização do ativo, não foi possível nos satisfazermos quanto à adequação dos referidos créditos. 

OPiniãO COM rESSAlVA

Em nossa opinião, exceto pelos possíveis efeitos do assunto descrito no parágrafo “Base para a opinião com ressalva”, se 
houver,  as demonstrações financeiras individuais e consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos 
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da Energisa S.A. em 31 de dezembro de 
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2014, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela 
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (iFrS) 
emitidas pelo international Accounting Standards Board (iASB). 

ênFASES

 Fim da intervenção administrativa AnEEl nas Distribuidoras do Grupo rede Energia

Conforme mencionado na nota explicativa nº 1 às demonstrações financeiras individuais e consolidadas, em 8 de abril 
de 2014 a AnEEl determinou o fim da intervenção administrativa nas Distribuidoras: EMt (antiga CEMAt), EtO (antiga 
CEltinS), EMS (antiga EnErSul), CFlO, Cauiá, EBB, EDEVP e CnEE. A conclusão do processo estava condicionada trans-
ferência de controle da controladora final. Com o fim da intervenção, passou a vigorar regime excepcional de sanções 
aprovado pela AnEEl, que inclui, entre outros, a obrigatoriedade de aporte de recursos pelo novo controlador final, e ou-
tras obrigações mencionadas nas referidas notas. nossa opinião não contém modificação relacionada a esse assunto.

 transferência de controle acionário das empresas do Grupo rede Energia

Conforme mencionado na nota explicativa nº 1 às demonstrações financeiras individuais e consolidadas, em 11 de 
julho de 2013 foi celebrado compromisso de investimento, Compra e Venda de Ações e Outras Avenças entre o Sr. Jorge 
queiroz de Moraes Junior e a Energisa S.A., para a transferência à Companhia de 90,91% das ações da J.q.M.J. Participa-
ções S.A., 65,68% das ações da BBPM Participações S.A., 20,11% das ações da Denerge Desenvolvimento Energético S.A. 
e 0,03% das ações da rede Energia S.A., mediante o cumprimento de algumas condições precedentes. Em 11 de abril de 
2014, após terem sido cumpridas ou dispensadas as condições precedentes, foi formalizada a transferência do controle 
indireto da rede Energia S.A. para a Energisa S.A. nossa opinião não contém modificação relacionada a esse assunto.

 Continuidade operacional da Companhia

Conforme descrito nas notas explicativas nos 1 e 42 às demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a Com-
panhia apresenta passivos circulantes em excesso aos seus ativos circulantes no montante de r$378.541 mil na con-
troladora (r$1.165.777 mil desconsiderando a reclassificação de ativos disponíveis para venda). Para cumprir com os 
compromissos de curto prazo, especialmente a primeira parcela de r$500.000 mil da 6ª emissão de debêntures, que 
vence em 1 de maio de 2015 (conforme Primeiro Aditamento do instrumento Particular de Escritura Pública da 6ª emis-
são de debêntures), a Administração espera cumprir com as condições precedentes e concluir a venda dos ativos de 
geração classificados como disponíveis para venda. Adicionalmente, a Administração espera que o fluxo de dividendos 
oriundo das operações de suas controladas e o sucesso no processo de alongamento e substituição das dívidas de curto 
prazo irão prover os recursos financeiros para fazer frente aos compromissos de curto prazo e restabelecer o capital 
circulante líquido. Em 31 de dezembro de 2014, a manutenção das operações depende da Administração concluir com 
êxito as referidas estratégias, já que a não confirmação das mesmas indica a existência de incerteza significativa que 
pode levantar dúvida quanto à capacidade de continuidade operacional da Companhia. nossa opinião não contém 
modificação relacionada a esse assunto.

 Continuidade operacional das controladas que possuem concessão vencendo em 2015

Conforme mencionado na nota explicativa nº 1 às demonstrações financeiras individuais e consolidadas, as respectivas 
concessões para exploração da atividade de distribuição de energia elétrica das controladas EMG, EnF, CFlO, Cauiá, EBB, 
EDEVP e CnEE expira em 7 de julho de 2015. As controladas protocolaram, em 2012, o pedido de prorrogação do prazo 
da concessão junto a Agência nacional de Energia Elétrica (“AnEEl”). Até o presente momento, o pedido de prorrogação 
está sob análise, cabendo ao Poder Concedente a decisão final sobre a aprovação. Esta situação indica a existência de in-
certeza que pode levantar dúvida significativa quanto a capacidade de continuidade normal das operações das contro-
ladas, pois a prorrogação do contrato de concessão depende da decisão final pelo Poder Concedente. As demonstrações 
financeiras das controladas incluídas na consolidação foram preparadas com base no pressuposto de continuidade das 
operações, a qual contempla a realização de ativos e o pagamento de obrigações e compromissos no curso normal de 
suas atividades. nossa opinião não contém modificação relacionada a esse assunto.
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 repasses de recursos da Conta de Desenvolvimento Energético – CDE

Conforme mencionado na nota explicativa nº 30 às demonstrações financeiras individuais e consolidadas, as contro-
ladas contabilizaram, como redução do custo com energia elétrica, repasses de recursos diretos da Conta de Desenvol-
vimento Energético - CDE e através da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE referentes aos meses de 
janeiro a outubro de 2014. nossa opinião não contém modificação relacionada a esse assunto.

OutrOS ASSuntOS

Demonstrações do valor adicionado 

Examinamos, também, as demonstrações individual e consolidada do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo 
em 31 de dezembro de 2014, elaboradas sob a responsabilidade da Administração da Companhia, cuja apresentação é 
requerida pela legislação societária brasileira para companhias abertas, e como informação suplementar pelas iFrSs que 
não requerem a apresentação da DVA. Essas demonstrações foram submetidas aos mesmos procedimentos de auditoria 
descritos anteriormente e, em nossa opinião, estão adequadamente apresentadas, em todos os seus aspectos relevantes, 
em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

rio de Janeiro, 19 de março de 2015

Antônio Carlos Brandão de Sousa
Contador
CrC 1rJ 065.976/O-4

DElOittE tOuCHE tOHMAtSu
Auditores independentes
CrC 2SP 011.609/O-8 “F” rJ
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DECLARAÇÃO DOS DIRETORES DA ENERGISA S.A. SOBRE O PARECER DOS 
AUDITORES INDEPENDENTES

Os diretores da Energisa S.A. abaixo assinados declaram, nos termos do art. 25, § 1º, V, da instrução CVM nº 480/09, que, 
em reunião realizada nesta data, revisaram, discutiram e concordam, ressalvados os limites específicos das respectivas 
competências, com as opiniões expressas no parecer dos auditores independentes, tendo aprovado o referido documento.

Cataguases, 19 de março de 2015.

ricardo Perez Botelho
Diretor-Presidente

Danilo de Souza Dias
Diretor de Assuntos regulatórios e Estratégia 

Daniele Araújo Salomão Castelo
Diretor de Gestão de Pessoas 

Maurício Perez Botelho
Diretor Financeiro e de relações com investidores

José Marcelo Gonçalves reis
Diretor de Suprimentos e logística

DECLARAÇÃO DOS DIRETORES DA ENERGISA S.A. (“COMPANhIA”) SOBRE 
AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO DE 2014

Os diretores da Energisa S.A. abaixo assinados declaram, nos termos do art. 25, § 1º, Vi, da instrução CVM nº 480/09, que, 
em reunião realizada nesta data, revisaram, discutiram e concordam, ressalvados os limites específicos das respectivas 
competências, com as Demonstrações Financeiras da Companhia, tendo aprovado o referido documento.

Cataguases, 19 de março de 2015.

ricardo Perez Botelho
Diretor-Presidente

Danilo de Souza Dias
Diretor de Assuntos regulatórios e Estratégia 

Daniele Araújo Salomão Castelo
Diretor de Gestão de Pessoas 

Maurício Perez Botelho
Diretor Financeiro e de relações com investidores

José Marcelo Gonçalves reis
Diretor de Suprimentos e logística
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