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ANA CLARA DE MELO REIS

LETÍCIA RAMOS PEREIRA

RESUMO

A publicação da Icpe 01 (RI) provocou muitas mudanças no processo de evidenciação

dos ativos concessionados nas empresas de distribuição de energia elétrica, sobretudo o

processo de renovação das concessões. Os objetivos deste trabalho são: (i) estudar as

mudanças estabelecidas pela Lei 11.638/07 e pela lepC 01 (RI) - Contratos de

Concessão que alteram estrutura de registro contábil para os ativos concessionados

observando os critérios de reconhecimento, mensuração e divulgação promovendo uma

análise das práticas adotadas por algumas empresas de distribuição de energia elétrica;

(ii) Analisar o tratamento contábil dado aos ativos concessionados, evidenciados através

do balanço patrimonial e notas explicativas das companhias de distribuição de energia

elétrica selecionadas. Para isso, analisamos a composição do Balanço Patrimonial e as

notas explicativas de 3 (três) empresas de distribuição de energia elétrica: Cemig

Distribuição, Ampla e Light SESA.

Palavras-chave: lepC O1 (RI) RI; Concessões; Empresas de distribuição de energia

elétricas.
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~TRODUÇÃO

A Contabilidade, como ciência humana aplicada, é influenciada constantemente

p la sociedade, e com isso vem adaptando-se as necessidades e particularidades de cada

época. A globalização, a internacionalização dos mercados capitais e a expansão da

economia passam a exigir da contabilidade padrões que tomem as informações

contábeis transparentes, comparáveis e capazes de influenciar no processo de tomada de

decisão, causando impacto em diversos setores da economia.

Não cabendo a adoção de práticas contábeis aplicadas somente ao país em

questão, mas sim a adoção a nível internacional das práticas contábeis que viabilizem e

facilitem as transações entre diferentes países. Não se trata de abandonar os padrões

ntábeis, mas sim de torná-los harmônicos.

Nesse contexto surgem as IFRS (International FinanciaI Reporting Standarts), as

normas internacionais de contabilidade, que passaram a ser introduzidas no Brasil com a

promulgação da lei 11.638/2007. No ano de 2008, as empresas de todos os setores

foram obrigadas a apresentarem seus balanços à luz da IFRS (CIRCULAR 3.516-2010-

Bacen prorroga para 30-04-2011 o prazo para as instituições financeiras).

Com isso, surge em nós a inquietação de estudar os impactos das mudanças

. ntábeis no setor de energia elétrica. Assim como os demais, esse possui as suas

a icularidades e especificidades, por ser um ramo que demanda uma intensa captação

de recurso e alto grau de risco inerente a atividade.

Além disso, as mudanças ocorridas na legislação aplicável ao setor elétrico e à

nova realidade econômica do País, destacando principalmente aumento da iniciativa

privada na manutenção, operação e distribuição de redes elétricas, ocasionaram a

necessidade de reformulação nos procedimentos contábeis com o objetivo de

proporcionar mais transparência para o controle e o acompanhamento do serviço da
"'"concessao.

Com a promulgação da Lei no 9.427, em 26 de dezembro de 1996, foi instituída

a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, tendo como atribuições regular,

fiscalizar e diminuir conflitos, proporcionando condições propícias para que esse

ercado se estabeleça e desenvolva suas atividades em equilíbrio e em prol da

.edade.
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tualmente são consideradas pelo setor de Energia Elétrica as disposições e

.........................emanadas dos seguintes órgãos e entidades:

• Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL;

• Conselho Federal de Contabilidade - CFC;

• Instituto dos Auditores Independentes do Brasil - IBRACON;

• Comissão de Valores Mobiliários - CVM;

Surge então a seguinte questão problema: Qual o tratamento contábil dos

a · os concessionados foi implementado pelas empresas de distribuição de energia

, rica, após a adoção da ICPC 01 (RI)?

O objetivo desta pesquisa é verificar se o tratamento contábil dos ativos

oncessionados das empresas de distribuição de energia elétrica está aderente ao

disposto na Lei 11638-07 e à normatização estabelecida pela ICPC 01 (RI). Para

alcançar o objetivo proposto, serão analisados os demonstrativos contábeis observando

critérios de reconhecimento, mensuração e divulgação promovendo uma análise das

áticas adotadas por algumas empresas de distribuição de energia elétrica.

Para isso, realizou-se primeiramente uma pesquisa bibliográfica com o objetivo

ompreender e identificar as perspectivas teóricas acerca da composição dos ativos

n essionados. Em seguida, desenvolveu-se uma abordagem documental recorrendo

ao Balanços Patrimoniais, Demonstrações do Resultado do Exercício e Notas

E plicativas das empresas selecionadas.

12



tificativa

o setor de Energia Elétrica, assim como os demais, possui as suas

articularidades e especificidades, por ser um ramo que demanda um volume muito alto

e investimentos (intensa captação de recurso) e alto grau de risco inerente a atividade.

Este setor tem como agência reguladora, a ANEEL - Agencia Nacional de Energia

Elétrica, esta tem como atribuições regular, fiscalizar e diminuir conflitos,

proporcionando condições propícias para que esse mercado se estabeleça e desenvolva

suas atividades em equilíbrio e em prol da sociedade.

A relevância de se estudar a evidenciação dos ativos concessionados nas

mpresas de distribuição de energia elétrica justifica-se pelas mudanças ocorridas na

gislação aplicável ao setor, sobretudo pelas alterações causadas pela Lei n012.783/13.

Segundo o Manual de Contabilidade do Setor de Energia Elétrica - ANEEL

013), tais alterações criaram a necessidade das companhias destacar os dados e

informações referentes ao desempenho da concessão e permissão, considerando suas

características de prestadoras de serviço público e seus aspectos de natureza social.

...lém disso, atender os interesses dos diversos tipos de usuários de modo que as

informações que reflitam adequadamente e confiavelmente a situação econômico-

lnanceira das entidades, e sobretudo, que elas sejam relevantes e comparáveis.

Inserem-se então as normas internacionais de contabilidade - IFRS e à

legislação societária brasileira (CPCs), como ferramentas de melhoria na qualidade das

demonstrações contábeis, focada na transparência, relevância e comparabilidade.

Entender os benefícios trazidos por essa norma é fundamental para os usuários

das informações contábeis, para que de fato sua relevância e capacidades de influenciar

no processo de tomada de decisão sejam percebidas. E aliado a isso, os desafios e a

nova postura do contador nesse novo ambiente, exigindo do profissional novas

habilidades, competências e maior julgamento na escolha das melhores práticas

contábeis capazes de refletir fidedignamente a situação econômico-financeiras da

organização.

13



jetivo Geral

objetivo desta pesquisa é verificar se o tratamento contábil dos ativos

onados das empresas de distribuição de energia elétrica está aderente ao

na Lei 11638-07 e à normatização estabelecida pela ICPC 01 (RI) - Contratos

essão, que alteram estrutura de registro contábil para os ativos concessionados

~andoos critérios de reconhecimento, mensuração e divulgação.

Objetivos Específicos:

! aI' sar o tratamento contábil dado aos ativos concessionados, evidenciados

~ésBalanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício e Notas

licativas companhias de distribuição de energia elétrica selecionadas: Cemig

ribuição, Ampla e Light SESA.

~ . lcação das transferências entre ativos financeiros e intangíveis decorrente

ilização do bem com base no valor novo de reposição, determinado pelo

rEEL, dos ativos concessionados.

14



ODOLOGIA

Para este estudo realizou-se primeiramente uma pesquisa bibliográfica acerca

ntratos de concessões, com o objetivo de compreender o tratamento contábil dado

ativos concessionados das companhias de distribuição de energia elétrica

onadas.

Em seguida, desenvolveu-se uma abordagem documental recorrendo aos

alanços Patrimoniais, Demonstrações do Resultado do Exercício e Notas Explicativas

ompanhias de distribuição de energia elétrica selecionadas com um tratamento

'_ ....itativo e qualitativo dos dados coletados.

credita-se que aplicação da análise qualitativa sobre o problema permitirá a

=- ão das particularidades entre as empresas. Segundo Beuren (2004), assa

g m é utilizada quando se busca o entendimento sobre alguma questão, assim

I r ende numerar ou medir unidade afim de buscar maior profundidade dos-
a os.

á a abordagem quantitativa se caracteriza pelo emprego de métodos estatísticos

a coleta quanto no tratamento dos dados. (BEUREN, 2004).

.. coleta de dados ocorreu durante os meses de outubro e novembro de 2013 e

·radas no site das Companhias analisadas. Das 63 companhias que atuam no

de distribuição de energia elétrica, foram selecionadas as empresas de

. ão Cemig Distribuição, Ampla e Light SESA.

empresas foram escolhidas de acordo com a sua representatividade no

! a Cemig Distribuição por ser a responsável pela gestão da maior rede de

.ção de energia elétrica da América Latina, com cerca de 510.000 km

etros) de extensão. Já a Ampla e a Light são atuantes no Estado do Rio de

A Ampla com atuação em 65 munícipios e a Light em 31 municípios do
I

15



ERENCIAL TEÓRICO

setor de Energia Elétrica no Brasil

, egundo a ABRADE (2013), o setor de energia elétrica no Brasil pode ser

reendido através da sua evolução histórica observada em cinco períodos:

9 a 1930:

1945:

Processo de urbanização foi estimulado com o desenvolvimento da
indústria do café. Tal fato refletiu no consumo de energia elétrica
para a iluminação pública.

o Estado promoveu uma maior regulação do setor através da criação,
do Código de Aguas (em 1934) e também instituiu o sistema tarifário
sob o regime de "custo do serviço".

970:

1990:

os

Período de criação de empresas estatais em todos os segmentos da
indústria.

Período marcado pela crise da dívida externa brasileira, as tarifas de
energia, que eram iguais para todo o país, foram mantidas baixas não
garantindo às empresas do setor uma remuneração suficiente. Tal
situação criou condições para a proposição de um novo modelo para
o setor elétrico.

Em meados da década de 1990, iniciou-se o projeto de reestruturação
do setor elétrico, denominado RESEB. Esse pautou-se na ideia do
Estado como agente regulador, responsável pelas políticas de
desenvolvimento e regulação do setor. Desta forma, muitas empresas
foram privatizadas e foram criadas autarquias de caráter público e
independente.

. órico do setor de Energia Elétrica no Brasil
DEE - www.abradee.com.br. Acessado em 12 de Dezembro de 2013.

acordo com a ABRADEE (2013), atualmente o setor e energia elétrica é

o por geradores, pelas linhas de transmissão e de distribuição de energia que

m um sistema eletricamente conectado, ou seja, uma indústria de rede. O

ai o apresenta uma conceituação para cada seguimento:

informações retiradas dos sites das respectivas empresas

16
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Seguimentos

-ao A geração é o segmento da indústria de eletricidade responsável por
produzir energia elétrica e injetá-la nos sistemas de transporte
(transmissão e distribuição) para que chegue aos consumidores.

. -mlssao

. -ulçao

o segmento de transmissão é aquele que se encarrega de transportar
grandes quantidades de energia provenientes das usinas geradoras.
Este seguimento é responsável pela administração e operação de mais
de cem mil quilômetros de linhas de transmissão espalhadas pelo
país, conectando os geradores às empresas distribuidoras.

o segmento de distribuição recebe grande quantidade de energia do
sistema de transmissão e a distribui de forma pulverizada para
consumidores médios e pequenos.

_: Seguimentos do setor de Energia Elétrica no Brasil
BRADEE - www.abradee.com.br. Acessado em 12 de Dezembro de 2013.

figura 1 ilustra a interação entre os três seguimentos apresentados:

,- ,"';., ...". -:.:

GERAÇÃO

NSUMO

guimentos do setor de Energia Elétrica no Brasil
DEE - www.abradee.com.br. Acessado em 12 de Dezembro de 2013.

17
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·stribuição de Energia Elétrica

o segmento de distribuição recebe a energia do sistema de transmissão e a

i para consumidores médios e pequenos. Assim como ressalta a ABRADEE

em sua definição:

"O sistema de distribuição de energia é aquele que se confunde com a própria
topografia das cidades, ramificado ao longo de ruas e avenidas para conectar
fisicamente o sistema de transmissão, ou mesmo unidades geradoras de
médio e pequeno porte, aos consumidores finais da energia elétrica."

~ distribuição de energia pode ocorrer por dois tipos de rede:

• Aérea: suportada por postes.

• Subterrânea: cabos ou fios localizados sob o solo dentro de dutos

subterrâneos.

egundo ABRADEE (2013), o setor privado é responsável pela distribuição de,

. adamente, 60% da energia, enquanto as empresas públicas cerca de 40%.

Resolução 414 de 20102 apresenta em sua redação as seguintes definições

tes para o seguimento de distribuição de energia:

"XVI - concessionária: agente titular de concessão federal para prestar o
serviço público de distribuição de energia elétrica, doravante denominado
"distribuidora.

XVII - consumidor: pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado,
legalmente representada, que solicite o fornecimento, a contratação de
energia ou o uso do sistema elétrico à distribuidora, assumindo as obrigações
decorrentes deste atendimento à(s) sua(s) unidade(s)consumidora(s), segundo
disposto nas normas e nos contratos ..

XXV - distribuidora: agente titular de concessão ou permissão federal para
prestar o serviço público de distribuição de energia elétrica;

XXIX - encargo de uso do sistema de distribuição: valor em Reais (R$)
devido pelo uso das instalações de distribuição, calculado pelo produto da
tarifa de uso pelos respectivos montantes de uso do sistema de distribuição e
de energia contratados ou verificados;

XXXII-A - estrutura tarifária: conjunto de tarifas, aplicadas ao faturamento
do mercado de distribuição de energia elétrica, que refletem a diferenciação
relativa dos custos regulatórios da distribuidora entre os subgrupos, classes e

o ~ rmati a n° 414/2010, de 9 de Setembro de 2010. Condições Gerais de Fornecimento de

- ;i . a. gência Nacional de Energia Elétrica. ANEEL. Brasília, DF.

18



subclasses tarifárias, de acordo com as modalidades e postos tarifários;"
(ANEEL, 2010)

Foi possível observar que, na Resolução 414 de 2010 as distribuidoras de

;:1 gia são concessionárias do serviço público, sendo assim não podem estabelecer

...::i"_ ..•.•••.~' próprios preços, pois são reguladas pela ANEEL. As companhias de distribuição

~ nergia elétrica estão submetidas aos seus contratos de concessão que preveem

lecimento de preços aos consumidores, no qual o órgão regulador estabelece os
, .s maXlmos.

Outro ponto importante a destacar é a revisão tarifária das distribuidoras de

~ gia. De acordo com ABRADEE (2013), o mecanismo de regulação de revisão

. ,ria ocorre de duas formas, uma periodicamente a cada três, quatro ou cinco anos,

rme o contrato de concessão, e outro anualmente para efeitos de correção

I tária e para fins de ganhos de produtividade.

19



ó ico Jurídico das Concessões do Setor de Energia Elétrica

egislação básica do setor elétrico se formou ao longo de quase 70 anos de

té 1995, o setor elétrico brasileiro apresentava um modelo estatal híbrido,

i como principal característica propriedade dos governos federal e estaduais.

. de 1995, o Estado iniciou a aplicação do sistema de licitação para as

_, ", •••--L •••••'.... - - es com a transição do modelo estatal verticalizado, para o privado. Vale

ue a competência da legislação do setor de energia elétrica no Brasil é de

·lidade da União. O quadro a seguir relata o histórico jurídico das leis básicas

,trico:

e 17 de julho de 2000 Dispõe sobre a expansão da oferta de
energia elétrica emergencial,

Dispõe sobre o regime de concessão e
7 de 13 de fevereiro de 1995. permissão da prestação de serviços

públicos previstos no Art. 175 da
Constituição FederaL' .

. 74, de 7 de julho de 1995. Estabelece normas para outorga e
prorrogações das concessões e permissões
de serviços públicos.

7, de 26 de dezembro de 1996. Institui a Agência Nacional de Energia
Elétrica - ANEEL disciplina o regime das
concessões de serviços públicos de
energia elétrica .

• I "-', de 8 de janeiro de 1997. Institui a Política Nacional de Recursos
Hídricos, cria o Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos,
regulamenta o inciso XIX do Art. 21 da
Constituição Federal, e altera o Art. 1° da
Lei 8.001, de 13 de março de 1990, que
modificou a Lei n° 7.990, de 28/12/1989 .

. de 27 de maio de 1998. Altera os dispositivos das Leis n°
9.074/1995 e 9.427/1996 e dá outras
providências (observar as alterações
estabelecidas pela edição da Lei nO
10.848, de 15 de março de 2004).
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o 10.847, de 15 de março de 2004.

~. o 10.848, de 15 de março de 2004.

Lei o 12.783, de 11 de janeiro de 2013.

recomposição tarifária extraordinária e
universalização do Serviço Público de
Energia Elétrica, cria o Programa de
Incentivo às Fontes Alternativas de
Energia Elétrica - PROINFA, a Conta de
Desenvolvimento Energético - CDE, dá
nova redação às Leis nO9.427 de 26 de
dezembro de 1996, 9.648 de 27 de maio
de 1998, 3.890-A de 25 de abril de 1961,
5.655 de 20 de maio de 1971, 5.899 de 5
de julho de 1973,9.991 de 24 de julho de
2000, prorroga o prazo para entrada em
operação das Usinas enquadradas no
Programa Prioritário de Termeletricidade
e dá outra providências.

Autoriza a criação da Empresa de
Pesquisa Energética

Trata do novo modelo do setor elétrico,
altera as Leis n° 9.074/1995,9.427/1996,
9.648/1998.

Dispõe sobre as concessões de geração,
transmissão e distribuição de energia
elétrica, sobre a redução dos encargos
setoriais e sobre a modicidade tarifária;
altera as Leis n° 10.438, de 26 de abril de
2002, 12.111, de 9 de dezembro de 2009,
9.648, de 27 de maio de 1998, 9.427, de
26 de dezembro de 1996, e 10.848, de 15
de março de 2004; revoga dispositivo da
Lei n° 8.631, de 4 de março de 1993.

"':Histórico jurídico das leis básicas do setor elétrico
~EEL- http://www.aneel.gov.br. Acessado em 04 de novembro de 2013.

marco da modernização deste segmento correu quando o Estado deixa atuar

idor e abre o setor para iniciativa privada. As principais diretrizes do

reestruturação do setor elétrico foram estabelecidas a partir da aprovação

Leis:

. .9 7/95 (Lei das Concessões), de 14 de fevereiro de 1995;

,4/95 (Lei de Outorga e Prorrogações das Concessões e Permissões);
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_ Lei 8.987/95 (Lei das Concessões) regulamenta a artigo 175 da Constituição

. onsiderada marco na legislação sobre serviços públicos no Brasil. A Lei

a inclusão de uma cláusula de prorrogação, esta passa a ser a regra em todo

concessão.

ei das Concessões foi regulamentada pela Lei 9074/95. Esta permitiu a

,ão do contrato de concessão, permissão e autorização de exploração de

e instalações de energia elétrica e de aproveitamento energético dos cursos de

ítulo oneroso, em favor da União.

om a promulgação da Lei no 9.427, em 26 de dezembro de 1996, foi instituída

.a Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, tendo como atribuições regular,

e diminuir conflitos, proporcionando condições propicias para que esse

e estabeleça e desenvolva suas atividade em equilíbrio e em prol da

Em 2004, o regime jurídico das concessões foi alterado pela Lei 10.848, de 21

de 2004. Segundo esse Novo Modelo, a privatização de ativos existentes

de ser opção do processo de reestruturação do sistema elétrico. O regime

das concessões passou a estabelecer novos prazos para prorrogações de

a os de concessões. Como ressalta o artigo 8° da 0, Lei 10.848/04 de 21 de

2004:

" Os arts. 4°, 11, 12, 15 e 17 da Lei n° 9.074, de 7 de julho de 1995,
passam a vigorar com as seguintes alterações:
Art. 4.° - As concessões, permissões e autorizações de exploração de
serviços e instalações de energia elétrica e de aproveitamento
energético dos cursos de água serão contratadas, prorrogadas ou
outorgadas nos termos desta e da Lei n° 8.987, e das demais. (...)
§2° As concessões de geração de energia elétrica anteriores a 11 de
dezembro de 2003 terão o prazo necessário à amortização dos
investimentos, limitado a 35 (trinta e cinco) anos, contado da data de
assinatura do imprescindível contrato, podendo ser prorrogado por até
20 (vinte) anos, a critério do Poder Concedente, observadas as
condições estabelecidas nos contratos." (BRASIL, 2004).

ara Nivaldo, Brandão e Júnior (2011), as principais mudanças do Novo Modelo

o objetivo não mais possibilitar a prorrogação de novas concessões, e também

ao investidor a recuperação do seu investimento, vedando a concessão

••••,L.JO .••4.-.J~ ar o prazo de 35 anos.
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A última alteração no prazo de prorrogação das concessões ocorreu com a Lei nO

12.783, de 11 de janeiro de 2013. Esta estabeleceu que a partir de 12 de setembro de

2012, as concessões de geração de energia hidrelétrica alcançadas pelo art. 19 da Lei n°

9.074, de 7 de julho de 1995, as concessões de distribuição de energia elétrica

alcançadas pelo art. 22 da Lei n° 9.074, de 1995, e concessões de transmissão de

energia elétrica alcançadas pelo § 5° do art. 17 da Lei n° 9.074, de 1995, poderão ser

prorrogadas, a critério do poder concedente, uma única vez, pelo prazo de até 30 (trinta)

anos, de forma a assegurar a continuidade, a eficiência da prestação do serviço e a

modicidade tarifária.

23



3.4 Breve Histórico da Contabilidade no Setor de Energia Elétrica

o Plano de Contas do setor de energia elétrica, "Classificação de Contas para

Empresas de Energia Elétrica", foi instituído pelo Decreto n° 28.545, em 1950, e

permaneceu em vigor até 31 de dezembro de 1978.

Segundo o Manual de Contabilidade do Setor de Energia Elétrica (2013), a

primeira reformulação do conjunto de normas e dos procedimentos contábeis adotados

pelas empresas do setor de energia elétrica ocorreu com o advento da Lei das

Sociedades por Ações, Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, devido as constantes

alterações nas normas e procedimentos contábeis foram introduzidas adaptações e

melhorias no Plano de Contas de modo que este permaneça sempre atualizado.

Com a promulgação da Lei no 9.427, em 26 de dezembro de 1996, foi instituída

a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, tendo como atribuições regular,

fiscalizar e diminuir conflitos, proporcionando condições propicias para que esse

mercado se estabeleça e desenvolva suas atividade em equilíbrio e em prol da

sociedade.

Atualmente são consideradas pelo setor de Energia Elétrica as disposições e

normas emanadas dos seguintes órgãos e entidades:

• Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL;

• Conselho Federal de Contabilidade - CFC;

• Instituto dos Auditores Independentes do Brasil - IBRACON;

• Comissão de Valores Mobiliários - CVM;

As tabelas a seguir demonstram as correlações das normas contábeis inerentes

ao setor de energia elétrica:
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CORRELAÇÃO
CVM CFC ANEEL

Data da Data da Delibera
Orientação Técnica Aprovação Divuleação IASB ção Resolução Despacho

CTG04

OCPC 1.318/1O
05 Contratos de Concessão 03/12/2010 29/12/2010 - 654/10 CTG05 -

CORRELAÇÃO
CVM ANEEL

Data da Data da Delibera CFC
Interpretação Técnica Aprovação Divulgação IASB ção Resolução Despacho

ICPC 01 IFRIC 1.261/09
(RI) Contratos de Concessão 02/12/2011 15/12/2011 12 677/11 ITGOl -

CORRELAÇÃO
Data da Data da CVM CFC ANEEL

Pronunciamento Técnico Aprovação Divulgação IASB Delibera Resolução Despacho
1.303/10

CPC 04 NBCTG
(RI) Ativo Intangível 05/11/2010 02/12/2010 IAS 38 644/10 04 -

Quadro 4: Normas contábeis inerentes ao setor de energia elétrica.
Fonte: www.cpc.org.br. Acessado 02 em outubro de 2013, tabela adaptada.

A ANEEL através de seu despacho n. 4796 (ANEEL, 2008) tomou obrigatório,

a todas as concessionárias de setor de energia elétrica, os Pronunciamentos Técnicos

emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC abaixo relacionados:

• Pronunciamento Conceitual Básico - Estrutura Conceitual;

• Pronunciamento Técnico CPC-OI - Redução ao Valor Recuperável de

Ativos;

• Pronunciamento Técnico CPC-02 - Efeitos das mudanças nas taxas de

câmbio e conversão de demonstrações contábeis;

• Pronunciamento Técnico CPC-03 - Demonstração do Fluxo de Caixa;

• Pronunciamento Técnico CPC-04 - Ativo Intangível;

• Pronunciamento Técnico CPC-05 Divulgação sobre Partes Relacionadas;

• Pronunciamento Técnico CPC-06 - Operações de Arrendamento

Mercantil;

• Pronunciamento Técnico CPC-07 Subvenção e Assistência

Governamentais;
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• Pronunciamento Técnico CPC-08 - Custos de Transação e Prêmios na

Emissão de Títulos e Valores Mobiliários;

• Pronunciamento Técnico CPC-09 - Demonstração do Valor Adicionado;

• Pronunciamento Técnico CPC-l O - Pagamentos Baseado em Ação;

• Pronunciamento Técnico CPC-12 - Ajuste a Valor Presente;

• Pronunciamento Técnico CPC-13 - Adoção Inicial da Lei nO11.638/07;

• Pronunciamento Técnico CPC-14 Instrumentos Financeiros:

Reconhecimento, Mensuração e Evidenciação;

A contabilidade aplicada ao setor de energia elétrica no Brasil sofreu diversas

alterações normativas e de procedimentos contábeis em decorrência da adoção das

normas internacionais. Destacam-se neste estudo as mudanças da legislação aplicável ao

setor sobre o processo de reconhecimento e mensuração das concessões.

Para isso, será abordado a interpretação ICPC 01 (RI) - Contrato de Concessões

e a Orientação OCP 05 emitidas pela Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Este é

responsável dos Pronunciamentos Técnicos sobre procedimentos de Contabilidade,

assim como ressalta a Resolução CFC n° 1.055/05:

"o estudo, o preparo e a emissão de Pronunciamentos Técnicos sobre
procedimentos de Contabilidade e a divulgação de informações dessa
natureza, para permitir a emissão de normas pela entidade reguladora
brasileira, visando à centralização e uniformização do seu processo de
produção, levando sempre em conta a convergência da Contabilidade
Brasileira aos padrões internacionais".
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3.5 ICPC 01 (RI)

o ICPC 01 (RI)3 - Contrato de Concessões, foi emitido pelo CPC no dia 6 de

novembro de 2009 com o objetivo de estabelecer os princípios gerais sobre o

reconhecimento e mensuração das obrigações e os respectivos direitos dos contratos de

concessão.

As empresas do setor de Energia Elétrica podem ser classificadas em: Geração,

Transmissão e Distribuição. Os contratos de concessão das companhias desse setor

estão sob a Interpretação do ICPC 01 (RI).

De acordo com Iudícibus et al.,(20 1O), modelo contábil proposto pela

Interpretação do ICPC 01 (RI) permitiu ao Setor de Energia Elétrica refletir os eventos

econômicos que são específicos do Setor à medida que o foco passa ser a essência

econômica das transações realizadas e não mais a forma.

Os contratos que estão sob alcance da Interpretação ICPC 01 (RI) envolvem

uma entidade privada que constrói ou melhora a infraestrutura usada para prestar os

serviços públicos, e também é responsável pela operação e manutenção durante um

prazo determinado. As 4 (quatro) principais características apresentadas por essa

interpretação são:

(a) a parte que concede o acordo de prestação de serviços (o Concedente) é um

órgão público, inclusive por meio de uma autarquia ou agência, ou uma entidade

privada para a qual foi delegado o serviço.

(b) o Concessionário é responsável ao menos por parte da gestão da infra-

estrutura e serviços relacionados, não atuando apenas como mero agente, em nome do

Concedente.

(c) o contrato estabelece o preço inicial a ser cobrado pelo Concessionário,

regulamentando suas revisões durante a vigência do acordo de prestação de serviços.

(d) o Concessionário fica obrigado a entregar a infraestrutura ao Concedente em

eterminadas condições especificadas no final do acordo, por um pequeno ou nenhum

Taloradicional, independentemente de quem tenha sido o seu financiador.

Segundo Iudícibus et aI., (2010), o Estado é o concedente que possui o controle

bre os ativos públicos de infraestrutura enquanto que a entidade concessionária é

penas a administradora desses ativos. Desta forma, nota-se que a companhia
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administradora pode ser compreendida apenas como uma prestadora de serviço, já que o

concedente retém a propriedade e o controle dos ativos públicos de infraestrutura.

Segundo a Interpretação ICPC 01 (RI), as seguintes condições devem ser

atendidas em conjunto para que as concessões públicas estejam sob sua interpretação:

(a) - o concedente controla ou regulamenta quais serviços o concessionário deve

prestar com a infraestrutura, a quem os serviços devem ser prestados e o seu preço;

(b) - o concedente controla, por meio de titularidade, usufruto ou de outra forma

qualquer, participação residual significativa na infraestrutura no final do prazo

da concessão.

A figura a seguir apresenta um esquema para a verificação se a concessão está

sob da interpretação técnica ICPC 01 (RI)4.:

3 INTERPRETAÇÃO TÉCNICA ICPC 01 (Rl) - CONTRATOS DE CONCESSÃO
4 ICPC O1 (RI) - Nota informativa 1: Estrutura contábil básica para contratos de prestação de serviço
público-privado
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Figura 2: Classificação dos Contratos de Concessão pelo lCPC O1 (R 1)
Fonte: CPC (2009, lCPC 01 (RI))

o controle sobre o preço da tarifa cobrada aos usuários no seguimento de

distribuição de energia elétrica é estabelecido pela agência reguladora, ANEEL. Esta

leva em consideração os seguintes fatores: custo de prestação do serviço e capital

investido no empreendimento.
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As empresas de distribuição de energia elétrica apresentam um modelo

bifurcado de remuneração, isto é, seus contratos podem gerar dois tipos de ativo:

financeiro e intangível. No caso da concessão de energia elétrica, "há a receita da

energia, também dependente dos consumidores e preço administrado pelo governo, mas

também pode haver a uma parte da proveniente de uma indenização pela entrega dos
,

ativos ao final da concessão." (IUDICIBUS et aI., 2010, p. 452).

Segundo a interpretação ICPC 01 (RI), a remuneração recebida ou a receber

correspondente aos serviços de construção ou de melhoria, deve ser registrada pelo seu

valor justo. Essa remuneração pode corresponder a direitos sobre:

Ativo Reconhecimento

Ativo financeiro

Ativo intangível

Quadro 5: Ativo Financeiro x Ativo Intangível.

Fonte: ICPC 01 (RI)

o concessionário deve reconhecer um

ativo financeiro à medida que tem o

direito contratual incondicional de receber

caixa ou outro ativo financeiro do

concedente pelos serviços de construção.

Reconhecimento do ativo intangível

ocorre à medida que recebe o direito

(autorização) de cobrar os usuários dos

serviços públicos, esses valores são

referentes à utilização do serviço pelo

público.
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3.6 OCPC 05

o Comitê de Pronunciamentos Contábeis elaborou a Orientação OCPC 05 com o

objetivo esclarecer assuntos que têm gerado dúvidas quanto à adoção da Interpretação

Técnica ICPC 01 (RI) - Contratos de Concessão.

De acordo com a orientação OCPC 05, os contratos de concessão de distribuição

no Brasil são denominados contratos de concessão para distribuição de energia elétrica,

e as principais características desses contratos costumam ser:

(a) as empresas de distribuição têm a obrigação contratual de construir, operar e

manter a infraestrutura. A obrigação de construção da infraestrutura pode estar

de forma implícita ou explícita no contrato de concessão;

(b) a maioria dos contratos tem o prazo de concessão de 30 anos;

(c) na média, a vida útil-econômica estimada dos bens integrantes da

infraestrutura é admitida como superior ao prazo de concessão;

(d) a atividade de distribuição envolve duas atividades básicas: de rede (ou de

fio) e de comercialização;

(e) a atividade de distribuição de rede é não competitiva. Na atividade de

distribuição de comercialização com grandes consumidores a atividade é

competitiva;

(f) a concessionária (distribuidora! operadora) é interposta entre o poder

concedente e os consumidores finais dos serviços (usuários);

(g) a atividade está sujeita à condição de generalidade e de continuidade;

(h) o contrato tem garantia de manutenção do seu equilíbrio econômico

financeiro;

(i) o contrato estabelece quais os serviços e para quem (área geográfica de

atendimento e classe de consumidores) os serviços devem ser prestados;

U) o preço é regulado por meio do mecanismo de tarifa estabelecido nos

contratos de concessão com base em fórmula paramétrica (com base no que são

denominadas parcelas A e B), bem como são definidas as modalidades de

revisão tarifária;

(k) os bens são reversíveis no final da concessão para o poder concedente,

com direito de recebimento de indenização desse poder concedente, ou por

entidade que venha a assumir a concessão, sobre os investimentos com
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determinadas condições de operação remanescentes, normalmente ainda não

depreciados ou amortizados. O que não está totalmente definido por legislação é

o critério de avaliação desses investimentos para efeitos de determinação do

valor da indenização;

(1)as modalidades de revisão tarifária incluem, como regra geral:

(i) reajuste anual;

(ii) revisão periódica a cada quatro ou cinco;

(iii) revisão extraordinária para situações de desequilíbrio econômico-

financeiro do contrato;

Segundo a orientação OCPC05, a infraestrutura recebida ou construída da

atividade de distribuição é recuperada por meio de dois fluxos de caixa:

(a) parte por meio do consumo de energia efetuado pelos consumidores (emissão

do faturamento mensal da medição de energia consumida/vendida) durante o prazo da
-concessao;

(b) parte como indenização dos bens reversíveis no final do prazo da concessão,

a ser recebida.

De acordo com a orientação OCPC05, os contratos de concessão de distribuição

de energia elétrica garantem aos concessionários o direito de receber indenização ao

final da concessão ou em casos previstos na extinção da concessão. A base dessa

indenização encontra-se nos investimentos realizados com o objetivo de garantir a

continuidade e a atualidade do serviço concedido.

Para a orientação OCPC05, as principais características do modelo bifurcado de

remuneração dos serviços prestados pelas empresas de distribuição de energia elétrica
-sao:

• (a) a parcela estimada dos investimentos realizados e não amortizados ou

depreciados até o final da concessão que deve ser classificada como ativo

financeiro por ser um direito incondicional de receber caixa ou outro

ativo financeiro diretamente do poder concedente; e

• (b) a parcela remanescente à determinação do ativo financeiro (valor

residual) que deve ser classificada como ativo intangível em virtude de

a sua recuperação estar condicionada à utilização do serviço público,

neste caso, pelo consumo de energia pelos consumidores.
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A figura a seguir ilustra o modo de tratamento bifurcado dos ativos relacionados

as atividades de distribuição de energia elétrica segundo o oepe 05:

Ativo
,..---------_ .., os na

. .

:;iil~~~l_.iil,
Ativo

-------._--
----------'.

-------------------------------------"~~-

Figura 2: Modelo Bifurcado
Fonte: Autoras

Usaremos um exemplo para facilitar a compreensão. Suponhamos que o contrato

de concessão tem o período de vigência de 2000 até 2030. Em 2020, a empresa

construiu um ativo, com vida útil definida de 15 anos, no valor de R$500.000.
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Figura 3: Exemplo
Fonte: Autoras

A parte que vai para o ativo financeiro é referente ao período de vida útil do bem

que extrapola o prazo de concessão, neste período não haverá remuneração da tarifa.

Logo, esse ativo será remunerado através de uma indenização por parte do concedente.

Já a parte correspondente ao ativo intangível equivale a utilização do ativo

durante o prazo da concessão remunerado por meio da cobrança de tarifas.
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Valor do bem R$ 2.250.000,00

Vida útil 15

Amortização Anual R$ 150.000,00

Amortização Mensal R$ 12.500,00

Taxa amortização Anual 7%

Ativo Intangível 150000 x 10 = 1500000

Ativo Financeiro 150000 x 5 = 750000

Quadro 6: Exemplo de cálculo de concessão.

Fonte: Autoras.

Segundo a orientação OCPC05, o método de amortização utilizado nas empresas

distribuidoras de energia elétrica deve refletir o padrão de consumo em relação aos

benefícios econômicos esperados. A agência reguladora é responsável por estabelecer a

vida útil econômica de cada infraestrutura. Essa estimativa é utilizada para efeito de

determinação da tarifa e também para apuração do valor da indenização dos bens
, .reverSlvelS.

A orientação OCPC05 esclarece que o registro contábil das adições por

substituição e das baixas ao ativo intangível deve coincidir com o mecanismo de tarifa,

já que este reflete a forma de recuperação desses bens através da indenização pelos bens
, .reverSlvelS.

3.6.1 Apresentação e Divulgação

A orientação OCPC 05 aborda os aspectos quanto à apresentação e à divulgação

que devem ser seguidas pelas entidades. Segundo essa orientação, o Concessionário

deve divulgar o seguinte ao fim de cada período:

(i) principais características dos contratos de concessão e dos contratos de

arrendamento mercantil assinados com o poder concedente;

(ii) especificidades inerentes à outorga da concessão, ou seja, se fixa ou variável,

critérios de reajuste, indexadores, prazos, entre outros;

(iii) os investimentos futuros contratados com o poder concedente indicando o

tipo e o montante estimado de cada um deles na data do balanço, as datas previstas de

realização;

(iv) o aumento (se houver) de receita em função da realização das obras.
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4 APRESENTAÇÃO DAS EMPRESAS

4.1 Light SESA

A Light Serviços de Eletricidade S.A. (Companhia ou "Light SESA"), sociedade

por ações de capital aberto, com sede na cidade do Rio de Janeiro/RJ - Brasil é uma

concessionária de serviço público de energia elétrica. Suas principais características

são:

Objeto social: A distribuição de energia elétrica.
Contrato de Concessão de Distribuição: Julho de 1996 com vencimento em julho

de 2026.,
Area de atuação:

Companhia controladora:

Abrange 31 municípios do Estado do Rio
de Janeiro, incluindo a capital, atendendo
a cerca de 4,2 milhões de unidades
consumidoras faturadas, correspondentes
a uma população de cerca de 1Omilhões
de pessoas.
Light S.A.

Quadro 7: Apresentação Light SESA
Fonte: http://www.light.com.br. Acesso em 15Novembro. 2013.

4.2 Cemig Distribuição

A Cemig Distribuição S.A. ("Companhia" ou "Cemig Distribuição"), sociedade

de capital aberto, surgiu a partir de um processo de desmembramento das atividades da
,

Cemig. E uma concessionária de serviço público de energia elétrica. Suas principais

Objeto social: Estudar, planejar, projetar, construir,
operar e explorar Sistemas de Distribuição
e Comercialização de energia elétrica e
serviços correlatos que lhe tenham sido,
ou venham a ser, concedidos, por qualquer
título de direito.

Contrato de Concessão de Distribuição: Abril de 1997 com vencimento em
fevereiro de 2016.,

Area de atuação: A Cemig Distribuição tem como área de
concessão 97% do Estado de Minas
Gerais, atendendo a 7.535. 160
consumidores em 31 de dezembro de
2012.

,. ""caracterlstlcas sao:
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Controladora: . Companhia Energética de Minas Gerais
("Cemig")

Quadro 8: Apresentação Cemig Distribuição
Fonte: http://www.cemig.com.br. Acesso em 15Novembro. 2013.

4.3 Ampla

A Ampla Energia e Serviços S.A, sociedade por ações de capital aberto

registrada na BM&FBOVESP A S.A, é uma concessionária de serviço público de

energia elétrica. Suas principais características são:

Objetivo social: Destinada a explorar os sistemas de
distribuição e comercialização de energia
elétrica e participar de pesquisas
vinculadas ao setor energético, sendo tais
atividades regulamentadas pela Agência
Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
("ANEEL"), vinculada ao Ministério de
Minas e Energia.

Contrato de Concessão de Distribuição: Dezembro de 1996, da ANEEL, com
vencimento para dezembro de 2026.,

Area de concessão: 66 municípios, sendo 65 no Estado do Rio
de Janeiro e 1 no Estado de Minas Gerais.

Companhia controladora: Endesa Brasil S.A.

Quadro 9: Apresentação AMPLA
Fonte: http://www.ampla.com. Acesso em 15Novembro. 2013.
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,
5 ANALISE DAS EMPRESAS

5.1 Análise das práticas adotadas dos Ativos Concessionados

5.1.1 Ampla

Nota explicativa - Principais Políticas Contábeis: 5

• Divulgação dos impactos da Lei n° 12.783 que dispõe sobre a

prorrogação e licitação das concessões de geração, transmissão e

distribuição de energia elétrica, sobre a redução dos encargos setoriais,

sobre a modicidade tarifária, e dá outras providências.

• Divulgação da mudança no método que determina a indenização do valor

dos investimentos dos bens reversíveis ainda não amortizados, os quais

passam ter como base o Valor Novo de Reposição, estipulada pela

própria ANEEL ao invés do valor residual contábil (custo histórico).

• E também, a reclassificação dos ativos financeiros indenizatórios (ativos

concessionados) classificado anteriormente como "empréstimos e

recebíveis" e que por força da Lei n° 12.783/13 passou a ser classificado

como "disponível para venda".

Nota explicativa - Ativo Indenizável (concessão) 6:

• A empresa reportou o atendimento ao lepe 01 (RI) e do oepe 05.

• Quanto ao modo de contabilização:

Parcela estimada dos investimentos realizados e não

amortizados ou depreciados até o final da concessão classificada

como um ativo financeiro por ser um direito incondicional de

5 Texto adaptado - extraído das demonstrações contábeis da empresa Ampla referente ao exercício de
2012
6 Texto adaptado - extraído das demonstrações contábeis da empresa Ampla referente ao exercício de
2012
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receber caixa ou outro ativo financeiro diretamente do poder

concedente; e

- Parcela remanescente à determinação do ativo financeiro (valor

residual) classificada como um ativo intangível em virtude de a

sua recuperação estar condicionada à utilização do serviço

público, neste caso, do consumo de energia pelos consumidores.

• Corroborando a informação do método de contabilização a empresa

explica o seu fluxo de caixa decorrente da infraestrutura recebida ou

construída da atividade de distribuição, a qual procede da seguinte
.maneIra:

- Parte através do consumo de energia efetuado pelos

consumidores (emissão do faturamento mensal da medição de

energia consumida/vendida) durante o prazo da concessão; e

- Parte como indenização dos bens reversíveis no final do prazo

da concessão, esta a ser recebida diretamente do Poder

Concedente ou para quem ele delegar essa tarefa.

• Ainda fazendo referência a explicativa Ativo Indenizável (concessão) a

empresa mostra o impacto no resultado decorrente do recálculo do ativo

indenizável levando em consideração o VNR (Valor Novo de Reposição)

dos bens ao final da concessão. O efeito da atualização do cálculo ao

final do exercício findo em 31 de dezembro de 2012 foi reconhecido em

contrapartida ao resultado do exercício na rubrica de resultado financeiro

no montante de R$ 307.410.
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Saldo em 31 de dezembro de 2010

Transferências do ativo intangível

Receita financeira - ativo indenizável

416.918

129.500

15.118

561.536

163.117

307.410

1.032.063

Saldo em 31 de dezembro de 2011

Transferências do ativo intangível

Receita financeira - ativo indenizável

Saldo em 31 de dezembro de 2012

Quadro 10: Movimentação dos Saldos - Ampla 2012.
Fonte: Demonstrações Financeiras Ampla 2012.

5.1.2 Cemig Distribuição

Nota Explicativa - Principais Políticas Contábeis7

• Quanto à contabilização, a parcela dos ativos da concessão que será

integralmente utilizada durante a concessão é registrada como um ativo

intangível e amortizada integralmente durante o período de vigência do

contrato de concessão.

• Quanto ao método de amortização, este é calculado pelo método linear

tendo como base a aplicação das taxas determinadas pela ANEEL para a

atividade de distribuição de energia elétrica.

• Quanto à mensuração, a parcela dos ativos que é registrada no ativo

financeiro é avaliada com base no valor novo de reposição, tendo como

referência os valores homologados pela Aneel da Base de Remuneração

de Ativos nos processos de revisão tarifária. O valor contábil dos bens

substituídos é baixado em contrapartida ao resultado do exercício.

Nota Explicativa - Ativos Financeiros da Concessão:8

• A empresa divulga o atendimento ao lCPC 01 (IFRlC 12), e a lei na Lei

12.783, mencionando novamente a forma de mensuração.

7 Texto adaptado - extraído das demonstrações contábeis da empresa Cemig Distribuição referente ao
exercício de 2012

8 Texto adaptado - extraído das demonstrações contábeis da empresa Cemig Distribuição referente ao
exercício de 2012
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• Também é apresentado um quadro com a mutação dos ativos financeiros

da concessão decorrentes da mudança da lei acima mencionada

Saldo em O1 de janeiro de 2011

Saldo em 31 de dezembro de 2011

Adições

Provisão para perdas

Baixas

2.387.093,00

3.118.126,00

1.710.398,00

Saldo em 31 de dezembro de 2012

(70.789,00)

4.757.735,00

Quadro 11: Movimentação dos Saldos - Cemig Distribuição 2012
Fonte: Demonstrações Financeiras Cemig 2012.

5.1.3 Light SESA

Nota Explicativa - Aprovação Das Demonstrações Financeiras E Sumário

Das Principais Práticas Contábeis Adotadas Na Sua Preparação 9:

• Quanto ao reconhecimento, ocorre quando a entidade possui um direito

incondicional de receber caixa ou outro ativo financeiro do Poder

Concedente ou da parte por ele indicada ao final da concessão, conforme

previsto em contrato, a título de indenização pelos serviços de

construção efetuados e não recebidos por meio da prestação de serviços

relacionados à concessão.

• Quanto à mensuração, tais ativos financeiros são mensurados ao valor

justo no reconhecimento inicia e classificados como disponíveis para

venda. A Companhia adotou o modelo bifurcado para reconhecimento

do ativo financeiro decorrente da indenização pelo poder concedente e o

direito de exploração da concessão, que é classificado no intangível.

9 Texto adaptado - extraído das demonstrações contábeis da empresa Light SESA referente ao exercício
de 2012
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Nota Explicativa - Ativo Financeiro de Concessões:10

• Quanto à amortização, a empresa utiliza as novas taxas de depreciação

para os ativos em serviço outorgados no setor elétrico, estipuladas pela

ANEEL a qual ocasionou a alteração na vida útil-econômica dos bens

integrantes da infraestrutura de distribuição.

• Quanto aos efeitos das novas taxas de amortização, implicou em um

alongamento da vida útil dos referidos bens, houve uma diminuição da

despesa de amortização do ativo intangível e um aumento da parcela

residual da infraestrutura que a Companhia espera receber como

indenização ao final do período da Concessão. Como consequência,

houve uma rebifurcação da infraestrutura que é classificada no ativo

intangível e no ativo financeiro, em decorrência da adoção do IFRIC

12/0CPC 5 - Contratos de Concessão.

• Quanto à reclassificação do saldo do Intangível, a Companhia realizou os

cálculos para determinar a nova estimativa de valor da indenização dos

bens reversíveis no vencimento do prazo da Concessão em junho de 2026

e do montante atribuível ao ativo intangível. Resultando na

reclassificação de R$118.288 da conta de ativo intangível para o ativo

financeiro, sem alterar os demais procedimentos contábeis decorrentes da

adoção do IFRIC 12/0CPC 5 - Contratos de Concessão.

• A movimentação dos saldos, líquidos de obrigações especiais, referentes

ao ativo indenizável (Concessão), nos exercícios de 2012 e 2011, está

assim apresentada:

10 Texto adaptado - extraído das demonstrações contábeis da empresa Light SESAreferente ao exercício
de 2012
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Saldo em O1 de janeiro de 2011

Adições

Saldo em 3 1 de dezembro de 2011

Adições

Atualização a VNR

Reclassificação Resolução ANEEL n° 474/12

Saldo em 3 1 de dezembro de 2012

469.030

187.443

656.473

390.430

408.158

118.288

1.573.349

Quadro 12: Movimentação dos Saldos - Light SESA 2012.
Fonte: Demonstrações Financeiras Light SESA 2012

5.2 ANÁLISE DAS PRÁTICAS ADOTADAS NO INTANGÍVEL

5.2.1 Ampla

Nota Explicativa - Principais Políticas Contábeis 11

• Quanto ao reconhecimento, a empresa reconhece o ativo intangível

quando há o direito de uso da infraestrutura, construída ou adquirida

pelo operador ou fornecida para ser utilizada pela outorgante como

parte do contrato de concessão do serviço público de energia elétrica

(direito de cobrar dos usuários do serviço público por ela prestado), de

acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 04 (RI) - Ativo intangível

("CPC 04"), a ICPC 01 e a OCPC 05.

• Quanto ao método de avaliação, os ativos intangíveis são avaliado ao

custo de aquisição, deduzido da amortização acumulada e das perdas

por redução ao valor recuperável, quando aplicável.

• Quanto à amortização, o ativo é amortizado de forma não linear e

limitado ao prazo remanescente do contrato de concessão da

Companhia ou vida útil do bem relacionado, dos dois o menor.

11 Texto adaptado - extraído das demonstrações contábeis da empresa Ampla referente ao exercício de
2012
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Nota Explicativa - Intangível: 12

• Divulgação da movimentação da conta no período bem como suas explicações.

31/12/2012 31/12/2011

Custo Amortização Obrigações Valor Valor
Acumulada Especiais Líquido Líquido

Em service

Direito de uso da concessão 3.943.725 (1.639.572) (252.569) 2.051.584 2.153.846

Software 88.111 (78.452) 9.659 17.416

Em curso

Direito de uso da concessão 586.460 (38.761) 547.699 374.289

Software 24.133 24.133 19.955

Total 4.642.429 (1.718.024) (291.330) 2.633.075 2.565.506

Quadro 13: Composição Intangível- Ampla 2012.

Em serviço Em curso

Custo
Amortização Obrigações Valor Custo Obrigações Valor TotalAcumulada Especiais Líquido Especiais Líquido

Saldo em 31 de dezembro de 2010 3.787.813 (1.360.413) (279.008) 2.148.392 287.115 (4.171) 282.944 2.431.336

Adições 457.220 (8.589) 448.631 448.631

Baixas (22.434) 14.932 (7.502) (7.502)

Amortização (190.910) 13.451 (177.459) (177.459)

Transferências 337.438 (107) 337.331 (337.438) 107 (337.331)

Transferências para o ativo indenizável (129.500) (129.500) (129.500)

Saldo em 31 de dezembro de 2011 3.973.317 (1.536.391 ) (265.664)
2.171.262

406.897 (12.653) 394.244 2.565.506

Adições 430.119 (26.473) 403.646 403.646

Baixas (4.787) 3.766 (1.021) (1.021)

Amortização (185.399) 13.460 (171.939) (171.939)

Transferências 226.423 (365) 226.058 (226.423) 365 (226.058)

Transferências para o ativo indenizável (163.117) (163.117) (163.117)

Saldo em 31 de dezembro de 2012 4.031.836 (1.718.024) (252.569) 2.061.243 610.593 (38.761)
571.832 2.633.075

Quadro 14: Movimentação Intangível- Ampla 2012.

12 Texto adaptado - extraído das demonstrações contábeis da empresa Ampla referente ao exercício de
2012
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• Quanto à amortização, administração da Companhia entende que a amortização

do ativo intangível deve respeitar a vida útil estimada de cada bem integrante do

conjunto de bens tangíveis contidos na infraestrutura de distribuição. Assim

sendo, esses bens devem ser amortizados individualmente, respeitando a vida

útil de cada um deles, limitada ao prazo de vencimento da concessão. Como

resultado da utilização desse critério de amortização, o total do ativo intangível

será amortizado de forma não linear.

• Quanto a vida útil dos ativos, a Resolução Normativa ANEEL nO474, de 7 de

fevereiro de 2012, estabeleceu novas taxas de depreciação para os ativos em

serviço outorgado no setor elétrico, com vigência a partir de 1° de janeiro de

2012, determinando alteração na vida útil econômica dos bens integrantes da

infraestrutura de distribuição. Anteriormente à edição desta resolução, a vida

útil média do conjunto de ativos da Companhia era em tomo de 22 anos, e

passou a ser em tomo de 25 anos (o que corresponde a um acréscimo de 3 anos

em relação à vida útil econômica média anterior).

• Quanto à reclassificação do ativo intangível:

- Houve uma diminuição da amortização e o consequente aumento da

parcela residual da infraestrutura que a Companhia espera receber como

indenização ao final do período da Concessão.

- Houve uma redistribuição da infraestrutura que é classificada no ativo

intangível e no ativo financeiro, em decorrência da adoção da ICPC 01

(RI) e da OCPC05.

- Realizou os cálculos para determinar a nova estimativa de valor da

indenização dos bens reversíveis no vencimento do prazo da Concessão e

do montante atribuível ao ativo intangível. Considerando os aspectos

econômicos, regulatórios e o melhor entendimento técnico-contábil, essa

remensuração da infraestrutura resultou, em 31 de dezembro de 2012, na

reclassificação de R$ 103.020 da conta de ativo intangível para o ativo

indenizável.
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5.2.2 Cemig Distribuição

Nota Explicativa - Principais Práticas Contábeis: 13

Os ativos intangíveis compreendem os ativos referentes aos contratos de

concessão de serviços e softwares.

Os seguintes critérios são aplicados em caso de ocorrência:

• Quanto à mensuração, os ativos intangíveis adquiridos de terceiros são

mensurados pelo custo total de aquisição, menos as despesas de amortização. Já

os ativos gerados internamente são mensurados pelo custo, deduzidos da

amortização acumulada e perdas por redução ao valor recuperável.

• Quanto ao reconhecimento, ativos intangíveis gerados internamente são

reconhecidos como ativos na fase de desenvolvimento desde que seja

demonstrada a sua viabilidade técnica de utilização e se os benefícios

econômicos futuros forem prováveis.

• Quanto à contabilização, a parcela dos ativos da concessão que será

integralmente utilizada durante as concessões é registrada como um ativo

intangível e amortizada considerando o padrão de consumo dos direitos

adquiridos pela Companhia no período da construção da infraestrutura a ser

utilizada na prestação do serviço público, por um prazo não superior ao prazo

das respectivas concessões.

13 Texto adaptado - extraído das demonstrações contábeis da empresa Cemig Distribuição referente ao
exercício de 2012
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Nota E ·cativa - Intangível14

• Composição de saldo em 31 de dezembro de 2012 e 2011

2012 2011 01/01/2011

Custo Amortização Valor Custo Amortização Valor Valor
Residual Residual ResidualAcumulada Acumulada

Ativos da Concessão
Líquidos 6.501.119 (5.392.078) 1.109.041 6.895.430 (5.393.087) 1.502.343 1.154.205

Intangível em Curso 669.776 669.776 1.201.344 1.201.344 1.498.009

Total Intangível 7.170.895 (5.392.078) 1.778.817 8.096.774 (5.393.087) 2.703.687 2.652.214

Quadro 15: Composição do Saldo do Intangível - Cemig Distribuição 2012

• Mutação do Ativo Intangível em 31 de dezembro de 2012 e 2011

Saldo em
01/01/2011

Saldo em
31/12/2011 Adições Baixas

Transferências Amortização
Saldo em

31/12/2012

Intangível em Curso 2.652.214 2.703.687 1.228.483 (1.710.398) (49.422) (393.533) 1.778.817

Quadro 16: Mutação do Intangível - Cemig Distribuição 2013

• A Companhia não identificou indícios de perda do valor recuperável de seus

Ativos Intangíveis, que são de vida útil definida. A Companhia não possui

ativos intangíveis com vida útil indefinida.

• Em conformidade a Interpretação Técnica ICPC 01, contabilidade de

concessões, foi registrado no ativo intangível a parcela da infraestrutura de

distribuição que será utilizada durante a concessão, composta pelos ativos de

distribuição.

• Quanto à revisão de vida útil, a ANEEL através da Resolução Normativa nO474,

de 07 de fevereiro de 2012, estabeleceu novas taxas anuais de depreciação para

os ativos "em serviço" outorgados no setor elétrico, com base na revisão da

14 Texto adaptado - extraído das demonstrações contábeis da empresa Cemig Distribuição referente ao
exercício de 2012
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vida útil dos ativos. A aplicação das novas taxas ocorreu em 1° de janeiro de

2012.

• Quanto à taxa de amortização média anual, na atividade Distribuição, é de

3,63%. As principais taxas anuais de amortização, para os exercícios de 2012 e

2011, de acordo com a Resolução Normativa da ANEEL nO474, de 07 de

fevereiro de 2012, são as seguintes:

Distribuição (%)

Chave Sistema 6,67
Condutor do
Sistema 3,57
Estrutura do
Sistema 3,57

Transformador 3,57

Disjuntor 3,03
Banco de
Capacitores 6,67
Regulador de
Tensão 4,35

Quadro 17: Taxas de Amortização Média - Cemig Distribuição 2012

• Quanto à capitalização dos encargos financeiros, a Companhia transferiu para o

Ativo Intangível os encargos dos empréstimos e financiamentos vinculados a

obras, conforme abaixo:

Encargos de Empréstimos e Financiamentos

Encargos Financeiros Transferidos para o Intangível

2012

354.789

(17.684)

2011

346.420

(46.643)

Efeito Líquido no Resultado 337.105 299.777

Quadro 18: Transferências para Ativo Intangível - Cemig Distribuição 2012

5.2.3 Light SESA

Nota Explicativa: Aprovação das Demonstrações Financeiras e Sumário das

Principais Práticas Contábeis Adotadas Na Sua Preparação15

• Quanto ao reconhecimento, a Companhia reconhece um ativo intangível

decorrente de um contrato de concessão quando ela tem direito de cobrar pelo

uso da infraestrutura da concessão ou explorá-la.

15 Texto adaptado - extraído das demonstrações contábeis da empresa Light SESAreferente ao exercício
de 2012.
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ração, o ativo intangível de um contrato de concessão é

alor justo no reconhecimento inicial. Subseqüente ao

· icial, o ativo intangível é mensurado ao custo, o qual inclui

, imos capitalizados, menos amortização acumulada.

ú il de um ativo intangível em um contrato de concessão é o

a partir de quando a Companhia toma-se apta a cobrar os

o da infraestrutura ou exploração da concessão até o final do
,."ssao.

, el16o gl

31/12/2012 31/12/2011 01/01/2011

Custo Amortização Valor Valor Valor

Intan_ . Histórico Acumulada Líquido Líquido Líquido

Dir . 6.654.788 (3.699.954) 2.954.834 2.756.674 2.676.451

Outr 523.634 (427.826) 95.808 94.655 82.132

Em 7.178.422 (4.127.780) 3.050.642
2.851.329 2.758.583f\

Direito 601.235 601.235 845.618 584.724

Outro 59.561 59.561 118.012 135.346

EmCu o 660.796 660.796 963.630 720.070

TOTAL T. GI lia 7.839.218 (4.127.780) 3.711.438 3.814.959 3.478.653

Quadro 1 . o tação do Intangível-Light SESA 2012.

• a Líq id de obrigações especiais, que representam as contribuições da União,

do E ado, dos Municípios e dos Consumidores, bem como as doações não

condicionadas a qualquer retomo em favor do doador e as subvenções

destinadas a investimentos na concessão do serviço público de energia elétrica

na ati idade de distribuição. O saldo das obrigações especiais em 31 de

dezembro de 2012 totalizava R$153.288 (R$150.892 em 31 de dezembro de

2011 ).

• Quanto à contabilização, os investimentos na rede de distribuição são

inicialmente registrados no intangível em curso, durante o período de

construção. Quando finalizados e em conformidade com o ICPC 01, os

16 Texto adaptado - extraído das demonstrações contábeis da empresa Light SESAreferente ao exercício
de 2012.
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in? im nto são bifurcados e parte do valor é registrada no intangível em

~ren rente ao valor que será amortizado durante o prazo de concessão, e a

I a e' transferida para o ativo financeiro da concessão e será recebida

.zação ao final da concessão.

• apitalização dos encargos financeiros, no exercício de 2012, foi
.lnc a ti o Intangível, a título de capitalização de juros, o montante

20.692 em 31 de dezembro de 2011).

Saldos em Adições Baixas Transferências Saldos em
Em Serviço 31/12/2011 entre contas * 31/12/2012

Direito de u a 6.215.296 (13.201) 452.693 6.654.788

Outro 495.302 28.332 523.634

Total o In angl . 6.710.598 (13.201) 481.025 7.178.422

(-) Amortiza ~

Direito (3.458.622) (243.575) 2.243 (3.699.954)

Outro (400.647) (27.179) (427.826)

Total do In gl I epreciação (3.859.269) (270.754) 2.243 (4.127.780)

EmCu

Direito 845.618 663.246 (907.629) 601.235

Outro- 118.012 23.663 (82.114) 59.561

Total do I ~j ~I C 963.630 686.909 (989.743) 660.796

TOTAL l 3.814.959 416.155 (10.958) (508.718) 3.711.438

Qua r - Intangí el- Light SESSA 2012

e R 118.288 referente à Resolução Normativa Aneel n° 474/12 (vide nota 09), e transferência
iro a Conce são proveniente da bifurcação dos ativos quando da entrada em serviço, conforme
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Saldos em Adições Baixas Transferências Saldos em
0110112011 entre contas 31/12/2011

Em

Dir io 5.895.252 (9.516) 329.560 6.215.296

Outro- 443.795 (40) 5l.547 495.302

To aI 6.339.047 (9.556) 38l.107 6.710.598

(- D

Dir io (3.218.801) (246.821) 7.000 (3.458.622)

Outro (36l.663) (38.984) (400.647)

Total d I fvi olDepreciação (3.580.464) (285.805) 7.000 (3.859.269)

EmCu o

Direito d u-o o ão 584.724 786.272 (525.378) 845.618

Outro 135.346 25.797 (43.131) 118.012

Total d Int gi 'el m Cur o 720.070 812.069 (568.509) 963.630

TOTAL DO. TI O T TGÍVEL 3.4 78.653 526.264 (2.556) (187.402) 3.814.959

Quadro 21: o imentação Intangível- Light SESSA 2012

• Quanto à vida útil, a agência reguladora Aneel é responsável por estabelecer

a vida útil-econômica estimada de cada bem integrante da infraestrutura de

distribuição, para efeitos de determinação da tarifa, bem como para apuração

do valor da indenização no vencimento da concessão. Essa estimativa é

revisada periodicamente e aceita pelo mercado como uma estimativa

adequada para efeitos contábeis e regulatórios e que representa a melhor

estimativa de vida útil dos bens.

• Quanto à amortização, a Administração entende que a amortização do direito

de uso da concessão deve respeitar o retomo esperado de cada bem da

infraestrutura, via tarifa. Assim sendo, o intangível é amortizado pelo prazo

esperado desse retomo, limitado ao prazo de vencimento da concessão.

• Quanto à reclassificação do ativo intangível, as principais taxas de

amortização, com base na estimativa de vida útil dos bens foram alteradas

pela Resolução Normativa nO474. Tal alteração resultou na reclassificação

de R$118.288 da conta de ativo intangível para o ativo financeiro, sem
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alterar os demais procedimentos contábeis decorrentes da adoção do IFRIC

12/0CPC 5 - Contratos de Concessão.

s principais taxas de amortização, de acordo com a Resolução Aneel n° 474 de

07 de fe ereiro de 2012, são as seguintes:

Itens
Banco de
capacitores 6,67
Chave de
distribuição 6,67
Condutor do sistema 3,57
Disjuntor 3,03
Edificações 3,33
Estrutura do
sistema 3,57
Medidor 6,77
Regulador de tensão 4,35
Religador 4,00
Transformador 4,00
Quadro 22: Taxas de Armotização-
Light SESA 2012
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6 RESULTADO

o analisar o ativo financeiro das empresas observadas, notou-se uma equidade

quanto a mensuração, evidenciação, reconhecimento. Os resultados percebidos são:

Todas as empresas estudadas contabilizam em seu ativo financeiro, a parcela dos

ativos da concessão que será integralmente utilizada durante a concessão é registrada

como um ati o intangível e amortizada integralmente durante o período de vigência do

contrato de concessão.

Todas as empresas estudadas utilizam o método de amortização linear tendo

como base a aplicação das taxas determinadas pela ANEEL para a atividade de

distribuição de energia elétrica.

Todas as empresas estudadas mensuram a parcela do valor dos ativos que não

estará integralmente amortizada até o final da concessão.

Totou-se que todas as empresas divulgaram em nota explicativa os efeitos da

Lei 12.783 as quais promoveram o prolongando da vida útil dos bens de infraestrutura,

ocasionando a redução da despesa com amortização e por consequência aumentando a

parcela do ativo a ser indenizado.

Ao analisar o ativo intangível das empresas observadas, percebeu-se uma

equidade quanto à mensuração, evidenciação, reconhecimento. Porém foram

encontradas diferenças entre o método de amortização aplicado ao ativo intangível pelas

empresas. Os resultados percebidos são:

Todas as empresas estudadas reconhecem o ativo intangível quando há o direito

de uso da infraestrutura, construída ou adquirida pelo operador ou fornecida para ser

utilizada pela outorgante como parte do contrato de concessão do serviço público de

energia elétrica (direito de cobrar dos usuários do serviço público por ela prestado).

Todas as empresas estudadas mensuram seus ativos intangíveis com base no

custo de aquisição, deduzido da amortização acumulada e das perdas por redução ao

valor recuperável, quando aplicável.

As Companhias Light SESA e Cemig Distribuição utilizam o método de

amortização linear. Porém, a Companhia Ampla utiliza o método de amortização de

forma não linear e limitado ao prazo remanescente do contrato de concessão da

Companhia ou vida útil do bem relacionado, dos dois o menor.
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Observou-se que as Companhias Ampla e Light SESA capitalizaram os encargos

de empréstimos e financiamentos referente aos ativos em construção.

Além disso, foi possível a visualização das transferências entre os ativos

financeiros e intangíveis. Como seguem quadros abaixo:

AMPLA

2011 2012

Transferências
do ativo intangível

Receita fmanceira
ativo indenizável

Transferências
do ativo intangível

Receita frnanceira
ativo indenizável

Ativo Intangível
Ativo Indenizável
Receita Financeira

129.500
(129.500)

15.118 163.117
(163.117)

307.410

15.118 307.410

Quadro 23: Transferências entre os ativos financeiros e intangíveis - AMPLA.

I

CEMIG DISTRIBUIÇÃO

2012

Adições
Provisão para

Perdas Baixas

Ativo Intangível
Ativo Indenizável
Receita Financeira *
* não foram identificadas contrapartidas em receitas referente as baixas no
Intangível

1.710.398
(1.710.398)

(70.789)

Quadro 24: Transferências entre os ativos financeiros - CEMIG DISTRIBUIÇÃO.

I

LIGHT SESA

2012

Adições Atualização a VNR
Reclassificação

Resolução ANEEL nO 474/12

Ativo Financeiro
Ativo Intangível
Outras Receitas
Operacionais
*Inclui reclassificação no montante de R$118.288 e de R$390.430

390.430

(508.718)*

408.158 118.288

408.158**

** Conforme nota explicativa 29

Quadro 25: Transferências entre os ativos financeiros - Light SESA.
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a Ampla foi possível identificar facilmente as transferências entre os ativos

intan~í T is e financeiros que tiveram como motivo o reconhecimento da parcela não

amortizá Tel. Já a quantia referente a receita financeira teve como origem a atualização

do cál o do alar novo de reposição imposto pela Lei n012.783/13 .

...Ta Cemig Distribuição foram identificadas as transferências entre os ativos

intaneÍ "i e financeiros que tiveram como motivo o reconhecimento da parcela não

amortiz' Tel. Porém não sendo possível identificar o motivo referente a baixa do ativo e

tam ' a contrapartida.

a Light SESA também foram identificadas as transferências entre os ativos

intan_Í 1 e financeiros que tiveram como motivo o reconhecimento da parcela não

am z". á a quantia referente a receita financeira teve como origem a atualização

do á o ,alar novo de reposição imposto pela Lei n012.783/13.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo teve como objetivo geral explorar as mudanças estabelecidas pelo

ICPC 01 (RI) - Contratos de Concessão, que altera a estrutura do registro contábil para

os ativos concessionados observando os critérios de reconhecimento, mensuração e

divulgação adotados pelas empresas de distribuição de energia elétrica. Considera-se

que o objetivo geral desta pesquisa foi atingido, uma vez que com base na análise do

Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício e Notas Explicativas foi

possível examinar os critérios de reconhecimento, mensuração e divulgação adotados

pelas empresas selecionadas.

Considera-se que este trabalho atingiu o objetivo específico I, expondo-se que,

ao comparar as práticas contábeis adotadas pelas empresas de distribuição de energia

elétrica selecionadas, observou-se como resultado da pesquisa que essas adotam os

critérios estabelecidos pelo ICPC 01 (RI).

Foi percebido que o objetivo específico II não foi atingindo devido ao fato das

empresas estudadas não publicarem de maneira detalhada a composição e

movimentação dos ativos intangíveis e financeiros. O acesso as informações dos ativos

concessionados permitiria com base no valor novo de reposição, determinado pela

ANEEL, a verificação das transferências entre ativos financeiros e intangíveis

decorrente da utilização do bem.

Os serviços de distribuição de energia elétrica concessionados tem um caráter de

prestação de serviço público. Desta forma, o Estado fica como agente regulador e

designa a ANEEL, autarquia independente, a responsabilidade de fiscalizar e diminuir

conflitos, proporcionando condições propícias para que esse mercado se estabeleça e

desenvolva suas atividades em equilíbrio e em prol da sociedade.

Percebeu-se que a presença da Agência Reguladora, neste caso ANELL,

influencia nas políticas e práticas contábeis, uma vez que essas determinam padrões a

serem cumpridos. Apesar das empresas do setor elétrico adotarem em paralelo a

contabilidade societária e a contabilidade regulatória não foi encontrado exceções

quanto a subsunção das normas internacionais de contabilidade

Assim conclui-se que, ao comparar as práticas contábeis adotas pelas empresas

com o arcabouço teórico normativo, percebesse que as empresas selecionadas adotam

os critérios estabelecidos pelo ICPC O1 (RI).
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Espera-se que, a partir deste estudo, sejam iniciadas discussões acadêmicas

sobre o tema, que objetive a aplicação do lCPC 01 (RI) em todos os seguimentos de

conces ão do setor de energia elétrica: geração, transmissão e distribuição. E também

sobre os impactos e benefícios trazidos pela aplicação do lCPC 01 (RI) para os usuários

das informações contábeis, para que de fato sua relevância e capacidade de influenciar

no processo de tomada de decisão sejam percebidas. E aliado a isso, os desafios e a

nova postura do contador nesse novo ambiente, exigindo do profissional novas

habilidades, competências e maior julgamento na escolha das melhores práticas

contábeis capazes de refletir fidedignamente a situação econômico-financeiras da

organização.
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