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DIÁRIO

OFICIAL

PUBLICAÇÕES A PEDIDO

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Centrais Eólicas de Caetité Participações S.A. e Empresas Controladas
CNPJ: 09.341.337/0001-37

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO - Em milhares de reais
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
Passivo e Patrimônio Líquido
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
Circulante
Fornecedores e outras obrigações (Nota 17)
15
129 28.180
2.344
1.467
74.748
3.910
76.823
Obrigações fiscais (Nota 18)
34
1.315
208
1.399
–
–
5.511
–
Empréstimos e financiamentos (Nota 19)
– 160.855
7.074 160.855
47
163
294
342
Partes relacionadas (Nota 16)
–
–
140
–
–
–
416
509
Dividendos a pagar
26
26
26
26
1.155
929
1.369
929
68
96
502
96
–
–
1.728
–
Outros passivos e provisões
143 162.421 36.130 164.720
Total do circulante
2
–
2
–
Não circulante
2.671
75.840
13.230
78.603
Empréstimos e financiamentos (Nota 19)
34.917
– 170.816
–
Não Circulante
Partes relacionadas (Nota 12)
461
–
7
–
Realizável a longo prazo
Adiantamento para futuro aumento
Partes relacionadas (Nota 12)
2.581
171
88
171
de capital
48.051 134.575
–
–
147
129
147
125
Adiantamento para investimento
50.632 134.746
88
171
35.525
129 170.970
125
Investimentos (Nota 13)
85.153
41.968
–
–
35.668 162.550 207.100 164.845
Total do passivo
Imobilziado (Nota 14)
11.990
1.691 308.560 177.766
Patrimônio líquido (Nota 22)
Intangível (Nota 15)
407
331
407
331
Capital Social
128.321 99.240 128.321 99.240
97.550
43.990 308.967 178.097
Reserva de capital
82
82
82
82
150.853 254.576 322.285 256.871
Total do Ativo
Prejuízos acumulados
(13.218) (7.296) (13.218) (7.296)
As notas explicativas da administração são parte integrante
115.185 92.026 115.185 92.026
Total do Patrimônio Líquido
das demonstrações financeiras.
150.853 254.576 322.285 256.871
Total do Passivo e Patrimônio Líquido
Notas explicativas da administração às demonstrações Financeiras em 31 de
As notas explicativas da administração são parte integrante
dezembro 2015. Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma:
das demonstrações financeiras.
1. Informações gerais: Contexto operacional: A Centrais Eólicas de Caetité
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Participações S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações regida pelo Estatuto
Em Milhares de Reais
Social, Lei 6.404, de 15.12.1976 e constituída no Brasil em 28 de janeiro de 2008 e
Capital social
registrada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro em 23 de maio de 2013. A
Nota
Subs- A intePrejuízos
Companhia faz parte do grupo Rio Energy, uma plataforma de investimento fundada
explicativa
crito gralizar acumulados
Total
em 2012, com foco no desenvolvimento, construção e operação de ativos de geração Saldos em 01/01/2014
de energia renovável no Brasil e iniciou suas atividades como originadora dos projetos Capital social integralizado
22
99.240
–
– 99.240
que compõe o Complexo Eólico de Caetité. Atualmente, a Companhia possui três Reservas de lucros
22
–
82
–
82
subsidiárias integrais Eólica Caetité A S.A., Eólica Caetité B S.A., Eólica Caetité C S.A. Prejuízo do exercício
–
–
(7.296) (7.296)
22
(“Grupo’), constituídas sob a forma de sociedades de propósito específico, que juntas Saldos 31/12/2014
99.240
82
(7.296) 92.026
detêm o Complexo Eólico de Caetité, composto por 3 (três) parques eólicos com Capital social integralizado
22
29.081
–
– 29.081
capacidade instalada total de 54,4 MW, localizados no município de Caetité, no Lucro do exercício
22
–
–
–
–
Estado da Bahia. Em agosto de 2013 participou do 5º Leilão de Energia de Reserva Prejuízo do exercício
22
–
–
(5.922) (5.922)
(leilão 005/2013) e sagrou-se vencedora constituindo as companhias como Saldos 31/12/2015
128.321
82
(13.218) 115.185
sociedades para fins específicos (SPEs) as subsidiárias, Eólica Caetité A S.A., Eólica
As notas explicativas da administração são parte integrante
Caetité B S.A.. Em novembro de 2013 participou do 17º Leilão de Energia Nova em
das demonstrações financeiras.
18/11/2013 (leilão A-3/2013) e sagrou-se vencedora e constituiu a subsidiária Eólica
indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Uma perda por impairment é
Caetité C S.A., negociando um total de 54,4MW em contratos de 20 anos de
reconhecida quando o valor contábil do ativo excede seu valor recuperável, o qual
fornecimento da fonte. Em 31 de Dezembro de 2015 todos os projetos se encontram
representa o maior valor entre o valor justo de um ativo menos seus custos de
em operação comercial, iniciando a operação nos três casos em antecipação a data
alienação e o seu valor em uso. Para fins de avaliação do impairment, os ativos são
comprometida nos leilões. A realização dos seus ativos e a reversão do cenário de
agrupados nos níveis mais baixos para os quais existem fluxos de caixa identificáveis
prejuízos acumulados dependem do êxito na venda de eletricidade de parte da
separadamente (Unidades Geradoras de Caixa (UGCs)). 4.6 Contas a pagar aos
demanda por energia do país. As demonstrações financeiras não incluem quaisquer
fornecedores: As contas a pagar, principalmente compostas por contratos para a
ajustes em virtude dessa incerteza. A Administração do Grupo entende que não há
construção dos parques eólicos e incluem obras civis, aero geradores, subestações e
risco de continuidade da operação, pois os investimentos necessários ao projeto
linhas de transmissão. São obrigações a pagar por bens ou serviços que foram
serão suportados por aportes dos acionistas controladores ou financiamentos obtidos
adquiridos no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos
junto a instituições do mercado, neste contexto o Grupo estima entrada de caixa nas
circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano. De outra forma, as
subsidiárias no montante de R$ 15.100 ainda no primeiro semestre de 2016
contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante. Elas são, inicialmente,
proveniente dos recursos da linha FINEM do BNDES. A emissão dessas
reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo
demonstrações financeiras foi autorizada pelo Conselho de Administração, em 29 de
amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros. 4.7 Empréstimos e
abril de 2016. 2. Base de preparação: As demonstrações financeiras foram
financiamentos: Os empréstimos correspondem a operação de crédito com o Banco
preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e são reconhecidos,
Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos
inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação e são,
Contábeis (CPC). As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o
subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre
custo histórico como base de valor, que, no caso de alguns instrumentos financeiros
os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor total a pagar é
(inclusive instrumentos derivativos) é ajustado para refletir a mensuração ao valor
alocado como custo do parque eólico (capitalizado) durante o período em que os
justo. A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas
empréstimos estejam em aberto, utilizando o método de taxa efetiva de juros. Os
contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da administração do
empréstimos são classificados como passivo circulante, a menos que o Grupo tenha
Grupo no processo de aplicação das políticas contábeis do Grupo. As estimativas e os
um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses
julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência
após a data do balanço. Os custos de empréstimos gerais e específicos que são
histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um ativo qualificável,
razoáveis para as circunstâncias. Com base em premissas, o Grupo faz estimativas que é um ativo que, necessariamente, demanda um período de tempo substancial
com relação ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis resultantes raramente para ficar pronto para seu uso ou venda pretendidos, são capitalizados como parte do
serão iguais aos respectivos resultados reais. 2.1 Demonstrações financeiras custo do ativo quando for provável que eles irão resultar em benefícios econômicos
individuais e consolidadas: As demonstrações financeiras individuais e consolidadas futuros para a entidade e que tais custos possam ser mensurados com confiança.
foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis Demais custos de empréstimos são reconhecidos como despesa no período em que
adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de são incorridos. 4.8 Provisões: As provisões são reconhecidas quando: (i) o Grupo tem
Pronunciamentos Contábeis (CPC). 2.2 Consolidação: As empresas controladas uma obrigação presente ou não formalizada como resultado de eventos já ocorridos;
incluídas na consolidação estão descritas na nota 13. As seguintes políticas contábeis (ii) é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e
são aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras consolidadas. (a) (iii) o valor puder ser estimado com segurança. Quando houver uma série de
Controladas: Controladas são todas as entidades nas quais o Grupo detém o obrigações similares, a probabilidade de liquidá-las é determinada levando-se em
controle. As controladas são totalmente consolidadas a partir da data em que o consideração a classe de obrigações como um todo. Uma provisão é reconhecida
controle é transferido para o Grupo. A consolidação é interrompida a partir da data em mesmo que a probabilidade de liquidação relacionada com qualquer item individual
que o Grupo deixa de ter o controle. Transações, saldos e ganhos não realizados em incluído na mesma classe de obrigações seja pequena. As provisões são mensuradas
transações entre empresas do Grupo são eliminados. Os prejuízos não realizados pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários para liquidar a obrigação,
também são eliminados a menos que a operação forneça evidências de uma perda usando uma taxa antes dos efeitos tributários, a qual reflita as avaliações atuais de
(impairment) do ativo transferido. As políticas contábeis das controladas são alteradas, mercado do valor do dinheiro no tempo e dos riscos específicos da obrigação. O
quando necessário, para assegurar a consistência com as políticas adotadas pelo aumento da obrigação em decorrência da passagem do tempo é reconhecido como
Grupo. (b) Perda de controle em controladas: Quando o Grupo deixa de ter controle, despesa financeira. 4.9 Imposto de renda e contribuição social corrente: As
qualquer participação retida na entidade é remensurada ao seu valor justo, sendo a despesas de imposto de renda e contribuição social do período compreendem os
mudança no valor contábil reconhecida no resultado. Os valores reconhecidos impostos correntes e são reconhecidos na demonstração do resultado. O encargo de
previamente em outros resultados abrangentes são reclassificados para o resultado. imposto de renda e a contribuição social é calculado com base nas leis tributárias
2.3 Apresentação de informações por segmentos: As informações por segmentos promulgadas na data do balanço das Companhias, na medida em que apresentam
operacionais são apresentadas de modo consistente com o relatório interno fornecido lucro tributável. A administração avalia, periodicamente, as posições assumidas pelo
para o principal tomador de decisões operacionais. O principal tomador de decisões Grupo nas apurações de impostos sobre a renda com relação às situações em que a
operacionais, responsável pela alocação de recursos e pela avaliação de desempenho regulamentação fiscal aplicável dá margem a interpretações; e estabelece provisões,
dos segmentos operacionais, é a Diretoria Executiva, também responsável pela quando apropriado, com base nos valores estimados de pagamento às autoridades
tomada das decisões estratégicas do Grupo. A Companhia e suas controladas fiscais. O imposto de renda e a contribuição social corrente são apresentados líquidos,
possuem apenas um segmento, que é a sua unidade de negócio estratégico, geração no passivo quando houver montantes a pagar, ou no ativo quando os montantes
de energia. 3. Moeda funcional e moeda de apresentação: Os itens incluídos nas antecipadamente pagos excedem o total devido na data do relatório. 4.10 Capital
demonstrações financeiras são mensurados usando a moeda do principal ambiente social: Agrupa os valores designados a compor o capital social do Grupo, composto
econômico no qual a empresa atua (“a moeda funcional”). As demonstrações pelo capital subscrito e o capital a integralizar. As ações ordinárias e as preferenciais
financeiras individuais e consolidadas estão apresentadas em R$, que é a moeda são classificadas no patrimônio líquido. 4.11 Reconhecimento da receita: Receita
funcional do Grupo e, também, a moeda de apresentação do Grupo. (a) Transações de venda de energia: A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida
e saldos: As operações com moedas estrangeiras são convertidas para a moeda ou a receber pela geração e comercialização de energia elétrica no curso normal das
funcional, utilizando as taxas de câmbio vigentes nas datas das transações ou nas atividades do Grupo. A receita é apresentada líquida dos impostos. O Grupo
datas da avaliação, quando os itens são remensurados. Os ganhos e as perdas reconhece a receita quando o valor da receita pode ser mensurado com segurança, é
cambiais são apresentados na demonstração do resultado como receita ou despesa provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a entidade e quando critérios
financeira. 4. Resumo das principais políticas contábeis: 4.1 Caixa e equivalentes específicos tiverem sido atendidos para cada uma das atividades do Grupo, conforme
de caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e descrição a seguir. As vendas são registradas com base no preço especificado nos
outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até contratos de venda, líquidas dos descontos. 4.12 Receita financeira: A receita
três meses, e com risco insignificante de mudança de valor, sendo o saldo apresentado financeira é reconhecida conforme o prazo decorrido pelo regime de competência,
líquido de saldos de contas garantidas na demonstração dos fluxos de caixa. 4.2 usando o método da taxa efetiva de juros. 5. Estimativas e premissas contábeis
Ativos financeiros: 4.2.1 Classificação: O Grupo classifica seus ativos financeiros, críticos: As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e
no reconhecimento inicial, sob as seguintes categorias: mensurados ao valor justo por baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de
meio do resultado, empréstimos e recebíveis. A classificação depende da finalidade eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. Com base em
para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. Os derivativos também são premissas, o Grupo faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, as estimativas
classificados como mensurados ao valor justo por meio do resultado. Os ativos contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. Não há
financeiros são apresentados como ativo circulante, exceto aqueles com prazo de estimativas e premissas que apresentam um risco significativo, com probabilidade de
vencimento superior a 12 meses após a data do balanço. 4.2.2 Reconhecimento e causar um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo
mensuração: Os investimentos são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, exercício social. 6. Gestão de risco financeiro: 6.1 Fatores de risco financeiro: As
acrescidos dos custos da transação para todos os ativos financeiros não classificados atividades do Grupo a expõem a diversos riscos financeiros: risco de mercado
como ao valor justo por meio do resultado. Os ativos financeiros ao valor justo por (incluindo risco de taxa de juros, risco de inflação, risco de PLD), risco de crédito e
meio de resultado são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, e os custos da risco de liquidez. O programa de gestão de risco global do Grupo concentra-se na
transação são debitados à demonstração do resultado. Os ativos financeiros são imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca minimizar potenciais efeitos
baixados quando os direitos de receber fluxos de caixa tenham vencido ou tenham adversos no desempenho financeiro. A gestão de risco é realizada pela tesouraria
sido transferidos. 4.2.3 Compensação de instrumentos financeiros: Ativos e central do Grupo, segundo as políticas aprovadas pela Administração. A Tesouraria do
passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço Grupo identifica, avalia e protege o Grupo contra eventuais riscos financeiros em
patrimonial quando há um direito legal de compensar os valores reconhecidos e há a cooperação com as unidades operacionais do Grupo. A administração estabelece
intenção de liquidá-los em uma base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo princípios, para a gestão de risco global, bem como para áreas específicas, como
simultaneamente. O direito legal não deve ser contingente em eventos futuros e deve risco cambial, risco de taxa de juros, risco de crédito, uso de instrumentos financeiros
ser aplicável no curso normal dos negócios e no caso de inadimplência, insolvência ou derivativos e não derivativos e investimento de excedentes de caixa. (a) Risco de
falência da empresa ou da contraparte. 4.3 Contas a receber de clientes: As contas mercado: (i) Risco de taxa de juros: O Grupo está exposto ao risco de taxa de juros
a receber de clientes correspondem aos valores a receber pela venda de energia em decorrência de empréstimos de longo prazo por ele celebrados cujas obrigações
elétrica no curso normal das atividades do Grupo. Se o prazo de recebimento é financeiras estão atreladas a taxa flutuante denominada Taxa de Juros de Longo
equivalente a um ano ou menos, as contas a receber são classificadas no ativo Prazo (“TJLP”), definida pelo Conselho Monetário Nacional (“CMN”). Em 31 de
circulante. Caso contrário, estão apresentadas no ativo não circulante. 4.4 dezembro de 2015, o Grupo mantinha 100% de seus financiamentos atrelados à TJLP,
Imobilizado: O imobilizado é composto basicamente por gastos pela contratação de correspondendo a um valor total de R$ 177.890. A TJLP oficial no final dos exercícios
serviços, aquisição de equipamentos e materiais, assim como a capitalização de de 2014 e 2015 foram, no Brasil, de 5% e 7% ao ano, respectivamente, conforme
encargos financeiros de empréstimos adquiridos para viabilização do parque eólico. A estabelecido pelo CMN, e caso venha a aumentar as taxas de juros, ou tomar outras
depreciação do parque é feita de forma linear, considerando o prazo estabelecido no medidas de política monetária que resultem no aumento efetivo da TJLP, os encargos
leilão de energia elétrica, conforme início da geração e venda de energia em escala pagos pelas dívidas aumentarão, o que pode afetar adversamente os seus negócios e
comercial. Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se seus resultados. (ii) Risco de inflação: O Grupo está sujeito ao risco de inflação
apropriado, ao final de cada exercício. O valor contábil de um ativo é imediatamente devido ao fato de grande parte de suas receitas operacionais estarem atreladas ao
baixado ao seu valor recuperável quando o valor contábil do ativo é maior do que seu Índice de Preços ao Consumidor Amplo (“IPCA”). Em 31 de dezembro de 2015, o
valor recuperável estimado. 4.5 Impairment de ativos não financeiros: Os ativos que Grupo possuía 100% de suas receitas contratuais atreladas à IPCA. As taxas de
têm uma vida útil indefinida não estão sujeitos à amortização e são testados inflação no final dos exercícios de 2014 e 2015 foram, no Brasil, de 6,41% e, estimada,
anualmente para identificar eventual necessidade de redução ao valor recuperável 10,61% ao ano, respectivamente, conforme estabelecido pela IBGE. Caso haja
(impairment). Os ativos que estão sujeitos à amortização são revisados para a aumento da inflação, as receitas aumentarão o que poderá afetar positivamente os
verificação de impairment sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias seus negócios e seus resultados. (iii) Risco de PLD: O Grupo está sujeito ao risco do
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 8)
Contas a receber (Nota 9)
Adiantamento a fornecedores
Despesas antecipadas
Tributos a recuperar (Nota 11)
Partes relacionadas (Nota 12)
Adiantamentos a empregados

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - Exercícios findos em 31 de dezembro
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
Controladora
Consolidado
2015
2014
2015
2014
Receita líquida de vendas
–
– 12.997
–
–
– (6.870)
–
Custo das vendas (Nota 24)
–
–
6.127
–
Prejuízo Bruto
Despesas administrativas (Nota 24)
(1.166)
(650) (5.641) (4.975)
Participação nos resultados de controladas
(6.963) (3.711)
–
–
(Nota 13)
(8.129) (4.361)
486 (4.975)
Prejuízo operacional
Receitas financeiras (Nota 26)
3.087
6.102
3.123
6.102
(880) (6.987) (9.357) (7.018)
Despesas financeiras (Nota 26)
Resultado financeiro
2.207
(885) (6.234)
(916)
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e
da contribuição social
(5.922) (5.246) (5.748) (5.891)
Imposto de renda e contribuição soical (Nota 27)
Corrente
– (2.050)
(174) (2.051)
Prejuízo líquido do exercício atribuível aos
(5.922) (7.296) (5.922) (7.942)
acionistas da companhia
(0,05) (0,07) (0,05) (0,08)
Prejuízo por ação - R$
As notas explicativas da administração são parte integrante
das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Em milhares de reais
Controladora
Consolidado
Fluxo de caixa das atividades
2015
2014
2015
2014
operacionais
Prejuízo do período
(5.922) (7.296) (5.922) (7.942)
Ajustes em:
Depreciação e amortização
46
36
4.643
36
Despesas financeiras
–
–
4.914
–
Equivalência Patrimonial
6.963
(4.170)
–
–
(Aumento) redução nos ativos
operacionais:
Contas a receber
–
–
(5.511)
–
Adiantamento à empregados
(2)
–
(2)
–
Adiantamento à fornecedores
115
178
47
6.663
Despesas antecipadas
–
–
93
(353)
Tributos a recuperar
(222)
(931)
(435)
(931)
Contas a receber de partes relacionadas
(2.411)
(171) (18.419)
(171)
Aumento (redução) nos passivos
operacionais:
Fornecedores e outras obrigações
(142)
225
6.880
2.440
Obrigações fiscais
(1.281)
1.227
(757)
1.311
Contas a pagar partes relacionadas
461
– 16.782
–
(2.395) (10.902)
2.313
1.053
Caixa gerado pelas atividades operacionais
Fluxo de caixa das atividades de
investimento
Aquisição de imobilizado e intangível
(121) (1.019) (104.193) (177.094)
Adiantamento para futuro investimento
86.524 (126.601) 86.524 (126.601)
(60.450) (37.795) (60.450) (41.965)
Investimento
Caixa líquido aplicado nas atividades de
(25.953) (165.415) (78.119) (345.660)
investimento
Fluxo de caixa das atividades de
financiamento
Empréstimos
–
– 136.107
–
Integralização de capital
29.081 77.010 79.229 119.624
Adiantamento para futuro aumento de
capital
18
6 (86.505) 127.754
Liquidação de debêntuers
(160.855) 160.855 (160.855) 160.855
34.917
– 34.917
–
Emissão de debêntures
Caixa líquido gerado pelas atividades de
(96.839) 237.871
2.893 408.233
financiamento
Aumento (redução) líquido(a) do saldo de
(73.281) 61.554 (72.913) 63.626
caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do
exercício
74.748 13.194 76.823 13.197
Caixa e equivalentes de caixa no fim do
1.467 74.748
3.910 76.823
exercício
(Redução) aumento líquida(o) do saldo de
73.281 (61.554) 72.913 (63.626)
caixa e equivalentes de caixa
As notas explicativas da administração são parte integrante
das demonstrações financeiras.
PLD. Os contratos de compra e venda de energia celebrados pelo Grupo preveem
mecanismos onde geração de energia é apurada anualmente e em ciclos de quatro
anos. Quando a geração acumulada em determinado ano estiver acima da banda
superior estabelecida, liquida-se o excedente a esta banda com base no preço de
liquidação das diferenças (“PLD”). Analogamente, quando a geração acumulada em
determinado ano estiver abaixo da banda inferior, liquida-se o montante inferior a essa
banda ao máximo entre o valor de contrato e o PLD médio do período. (b) Risco de
crédito: O Grupo está exposto à possibilidade de não receber os valores que lhe são
devidos, seja dos seus clientes ou aqueles relacionados às aplicações financeiras. O
Grupo mantém operações com instrumentos financeiros, sendo que a administração
de referidos instrumentos é efetuada por meio de estratégias operacionais, visando a
liquidez, rentabilidade e segurança. Os resultados obtidos com estas operações estão
de acordo com as práticas adotadas pela administração do Grupo. O Grupo não
efetua aplicações em caráter especulativo. O Grupo gerencia seus riscos de forma
contínua, avaliando se as práticas adotadas na condução das suas atividades estão
em linha com as políticas adotadas pela sua administração. A política de controle
consiste em acompanhamento permanente das condições contratadas vis-à-vis
condições vigentes no mercado. Em 31 de dezembro de 2015, o Grupo não efetuou
aplicações de caráter especulativo, em derivativos ou quaisquer outros ativos de risco.
(c) Risco de liquidez: O Grupo está exposto à capacidade de sua controladora de
liquidar as obrigações assumidas. Para determinar a capacidade de pagamento, a
previsão de fluxo de caixa é realizada pelo Grupo que monitorada continuamente, a
fim de garantir e assegurar um caixa suficiente para atender aos compromissos do
Grupo. A tabela a seguir analisa os passivos financeiros do Grupo. Os valores
divulgados na tabela são os fluxos de caixa não descontados contratados.
Consolidado
Menos de um ano Acima de um ano
Em 31 de dezembro de 2015
Fornecedores e outras obrigações
28.180
–
Empréstimos e Financiamentos
7.074
170.816
Parte Relacionadas
140
7
Em 31 de dezembro de 2014
Fornecedores e outras obrigações
2.344
–
Empréstimos e Financiamentos
160.855
–
7. Gestão de capital: Os objetivos do Grupo ao administrar seu capital são os de
salvaguardar a capacidade de continuidade do Grupo para oferecer retorno aos
acionistas e benefícios às outras partes interessadas, além de manter uma estrutura
de capital ideal para reduzir esse custo. Condizente com outras companhias do setor,
o Grupo monitora o capital com base no índice de alavancagem financeira. Esse
índice corresponde à dívida líquida expressa como percentual do capital total. A dívida
líquida, por sua vez, corresponde ao total de empréstimos (incluindo empréstimos de
curto e longo prazos, conforme demonstrado no balanço patrimonial consolidado),
subtraído do montante de caixa e equivalentes de caixa. O capital total é apurado
através da soma do patrimônio líquido, conforme demonstrado no balanço patrimonial
consolidado, com a dívida líquida. O Grupo considera que índices de alavancagem
financeiro em torno de 60 para projetos de infraestrutura são adequados.
Controladora
Consolidado
8. Caixa e equivalentes de caixa:
2015
2014
2015
2014
Recursos em banco e em caixa
1.467
235
2.401
2.310
Depósitos bancários de curto prazo
–
74.513
1.509
74.513
1.467
74.748
3.910
76.823
As aplicações financeiras referem-se a certificados de depósitos bancários (CDB)
com liquidez diária, sem perda de valor em caso de resgate antecipado e indexado
à 100% do CDI. 9. Conta a receber - Clientes: Valores a receber referente a venda
de energia elétrica
Controladora Consolidado
2015
2015
Contas a receber de clientes
–
5.511
–
5.511
10. Despesas Antecipadas: A empresa possui um programa de gerenciamento de
riscos com o objetivo de delimitá-los, contratando no mercado coberturas compatíveis
com o seu porte e operação, considerando a natureza da sua atividade, os riscos
envolvidos em suas operações e a orientação de seus consultores de seguros.
11. Tributos a recuperar: Os valores de impostos a recuperar, referem-se em sua
maior parte, a valores de IRRF retidos pelos bancos, sobre as receitas de aplicação
financeira. Esses créditos tributários poderão ser compensado contra débitos
tributários federais.
Controladora
Consolidado
2015
2014
2015
2014
IRPJ - Estimativa
–
–
66
–
CSLL - Estimativa
–
–
45
–
IRRF sobre aplicação financeira
894
896
897
896
Saldo negativo de IRPJ e CSLL
37
32
37
32
224
1
324
1
Impostos pagos a maior
1.155
929
1.369
929
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12. Partes Relacionadas:
Controladora
2015
2014

Consolidado
2015
2014

Adiantamento para futuro
aumento de capital
48.051 134.575
–
–
Compartilhamento de despesas
2.581
171
–
171
Outras contas a receber
–
–
88
–
Total de contas a receber
50.632 134.746
88
171
Adiantamento para futuro aumento de capital
147
129
147
125
461
–
7
–
Outros contas a pagar
Total contas a pagar
608
129
154
125
(a) Adiantamento para Investimento
Os valores de adiantamento para futuro aumento de capital referem-se a desembolsos
financeiros e pagamentos pela aquisição de equipamentos e serviços para as
empresas controladas, assim como realizados por sua controladora. Sobre esses
valores não incidem juros e os mesmos serão convertidos em capital social.
2015
2014
Ativo
Eólica Caetité A S.A.
32.893
63.693
Eólica Caetité B S.A.
9.929
51.230
Eólica Caetité C S.A.
5.229
19.652
48.051
134.575
(b) Compartilhamento de despesas
Os saldos de valores a receber são principalmente relacionados ao contrato de
compartilhamento de gastos administrativos com as controladas.
2015
2014
Eólica Caetité A S.A. - Compartilhamento de despesas
1.126
–
Eólica Caetité B S.A. - Compartilhamento de despesas
992
–
Eólica Caetité B S.A. - Compartilhamento de despesas
375
–
Lagoa Geração de Energia e Participações S.A.
–
94
Rio Energy Projetos de Energia LTDA
89
74
Itarema Geração de Energia S.A.
–
3
2.581
171

(b) Valores a pagar
Eólica Caetité C S.A.

2015
461
461

2014
–

Passivo
Lagoa Geração de Energia e Participações S.A.

147
129
147
129
Consolidado: O Grupo é controlado pela Lagoa Geração de energia e Participações
S.A. (constituída no Brasil), que detém 100% das ações da Centrais Eólicas de
Caetité Participações S.A.. A controladora final do Grupo é o Rio Energy Fundo de
Investimento em Participações (constituída no Brasil). As seguintes transações foram
conduzidas com partes relacionadas: (a) Saldos do fim do exercício, decorrentes
das transações entre a controladora e as controladas: Em 31 de dezembro de
2014 e 2013, a controladora Centrais Eólicas de Caetité, efetuou junto às suas
controladas adiantamento para futuro aumento de capital, que foi capitalizado em abril
e setembro do ano de 2015. Em 31 de dezembro de 2015, a Controladora tem saldo a
receber com as controladas de compartilhamento de despesas administrativas.
13. Investimentos: (a) Movimentação dos investimentos:
Controladora
2015
2014
2013
Em 1° de janeiro
41.965
1
–
Integralização de capital
50.148
42.616
1
Participação nos resultados de controladas
(6.962)
(652)
–
85.151
41.965
1
Em 31 de dezembro
Os encargos financeiros referentes as debêntures emitidas foram capitalizados como
investimento, uma vez que a operação de financiamento realizada está diretamente
vinculada ao projeto do parque eólico do consórcio Caetité. (b) Participação
societária nos investimentos:
Percentual de participação no capital votante e total
2015
2014
Eólica Caetité A S.A. Brasil
100%
100%
Eólica Caetité B S.A. Brasil
100%
100%
Eólica Caetité C S.A. Brasil
100%
100%
O investimento é composto pela integralização de capital nas empresas Eólica
Caetité A, Eólica Caetité B e Eólica Caetité C, identificadas no quadro anterior, onde a
Companhia possui total controle acionário das mesmas.

(c) Resumo das informações financeiras: O quadro abaixo apresenta um resumo das informações financeiras das controladas.
2015
2014
Patrimônio
Patrimônio
Nome
líquido Lucro/ Prejuízo
líquido Lucro/ Prejuízo
Ativo
Passivo
Ativo
Passivo
Eólica Caetité A S.A.
150.371
118.533
31.838
(5.238)
83.559
64.744
18.815
(313)
Eólica Caetité B S.A.
121.354
82.172
39.183
(3.241)
69.366
52.140
17.226
(232)
Eólica Caetité C S.A.
49.684
35.553
14.131
865
25.913
19.989
5.924
(107)
14. Imobilizado: Os valores alocados nessa rubrica referem-se aos gastos de implementação e construção do parque eólico, que compreendem: construção da linha de
transmissão, obras civis e elétricas e estudos técnicos e outras prestações de serviços necessários para a realização do projeto. A depreciação é calculada de forma linear,
pelo prazo de 20 anos.
Imobilizado em serviço
Infraestruturas
Linha de
Acessos
Outros
Obras em
Total
Elétricas
transmissão
Externos
imobilizados
andamento
Imobilizado
Aerogerador
Outros
Em 31 de dezembro de 2013
–
–
–
–
–
–
1.039
1.039
Adições
–
–
–
–
–
–
684
684
–
–
–
–
–
–
(32)
(32)
–
–
–
–
–
–
1.691
1.691
Em 31 de dezembro de 2014
Adições
–
1.036
273
642
669
10.299
Transferências
Depreciação
–
–
–
–
–
–
–
–
Baixas
–
–
–
–
–
–
–
–
Em 31 de dezembro de 2015
7.679
1.036
273
642
669
–
1.691
11.990
Consolidado
Imobilizado em serviço
Infraestruturas
Linha de
Acessos
Outros
Obras em
Total
Elétricas
transmissão
Externos
imobilizados
andamento
Imobilizado
Aerogerador
Outros
Em 31 de dezembro de 2013
–
–
–
–
–
–
1.039
1.039
Adições
–
–
–
–
–
176.075
684
684
–
–
–
–
–
–
(32)
(32)
–
–
–
–
–
176.075
1.691
1.691
Em 31 de dezembro de 2014
Adições
102.033
14.010
5.622
8.633
8.608
686
139.591
Transferências
130.198
17.298
2.718
10.762
11.582
(172.558)
–
–
Depreciação
(3.408)
(433)
(205)
(269)
(279)
(34)
(4.629)
Baixas
–
–
–
–
–
(4.168)
–
(4.168)
Em 31 de dezembro de 2015
228.822
30.875
8.135
19.125
19.910
(651)
2.343
308.560
Os custos financeiros correspondem ao empréstimo com o BNDES até início
de operação do parque eólico em agosto de 2015. A partir de setembro de 2015
os custos de financiamentos estão alocados no resultado financeiro do Grupo.
15. Intangível: O valor do intangível referem-se a contratos de servidão de passagem,
contratados com indivíduos proprietários de imóveis por onde passam estruturas dos
parques eólicos. Tais valores são amortizados linearmente pelo prazo de 30 anos e os
custos alocados mensalmente à resultado do exercício.
Adições Amortização
Total
–
–
–
Em 31 de dezembro de 2013
Servidão de Passagem
335
(4)
331
Em 31 de dezembro de 2014
335
(4)
331
Servidão de Passagem
87
(12)
75
422
(15)
407
Em 31 de dezembro de 2015
16. Salários e Provisões: A provisão de férias é feita com base na remuneração dos
funcionários registrados em folha de pagamento, acrescida do adicional de 1/3 sobre
a remuneração base, conforme legislação previdenciária. Adicionalmente ao valor
das férias, também são provisionados os encargos de FGTS e INSS, com base nas
alíquotas vigentes na época de elaboração das demonstrações. 17. Fornecedores e
outras obrigações: Em 31 de dezembro de 2015 e 2014, o saldo de fornecedores
consolidado corresponde a saldos de compra de bens e serviços para a construção
dos parques eólicos. As contas a pagar são em moeda nacional. (a) Os valores
abaixo descritos referem-se principalmente a aquisição de serviços, materiais e
equipamentos, aplicados na construção do parque eólico.
Controladora
Consolidado
2015
2014
2015
2014
Inova Serviços de Engenharia Ltda
–
71
–
71
General Electric Energy do Brasil
–
–
1.492
1.525
Lomacon Locação e Construção LTDA
–
–
683
373
Deloitte Touche Outsourcing
15
–
30
–
–
58
54
375
Outros
15
129
2.259
2.344
(b) As provisões referem-se a prestação de serviços e aquisição de materiais e
equipamentos ainda não faturados aplicados na construção do parque eólico. O
quadro abaixo, detalha a natureza da provisão, realizada pela administração do Grupo,
na sua melhor estimativa, com base nos contratos assumidos com os fornecedores.
Controladora
Consolidado
2015
2014
2015
2014
BOP CIVIL
–
–
285
–
BOP ELÉTRICO
–
–
25.059
–
BOP LINHA DE TRANSMISSÃO
–
–
193
–
–
–
384
–
Outros
–
–
25.921
–
18. Obrigações fiscais: O saldo de obrigações fiscais a pagar em 31 de dezembro
era de R$ 34 e em 31 de dezembro de 2014 R$1.315 principalmente referente a
Imposto de renda e Contribuição social. 19. Empréstimos e Financiamentos: O
Grupo emitiu debêntures simples em 16 de junho de 2014, não conversíveis em
ações, cuja colocação foi feita por meio de oferta privada com esforços restritos de
distribuição. As debêntures venceram em junho de 2015 e foram amortizadas em
parcela única. Sobre o valor nominal incidirão juros remuneratórios correspondentes
a 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI –
Depósitos Interfinanceiros de um dia, over extra grupo, denominada “Taxa DI over extra
grupo”, expressa na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois)
dias úteis, calculada e divulgada diariamente pela CETIP (“taxaDI”), capitalizada de
uma sobretaxa de 2,2% expressa na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e
cinquenta e dois) dias úteis (“remuneração”). A remuneração seria calculada de forma
exponencial e cumulativa, pro rata temporis por dias úteis decorridos, incidentes sobre
o valor nominal unitário, desde a data de emissão até a data de vencimento, ou do
vencimento antecipado da debênture. Em 30 de dezembro de 2015 o Grupo adquiriu
novas debêntures no valor de 33.500, não conversíveis em ações, cuja colocação foi
feita por meio de oferta privada com esforços restritos de distribuição. As debêntures
possuem vencimento em dezembro de 2028 com amortizações semestrais a partir

de dezembro de 2015. O valor das debêntures será atualizado a partir da data de
emissão pela variação acumulada do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA,
calculada e divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, sobre
o qual incidirão juros remuneratórios de 9,3128%, base 252 (duzentos e cinquenta e
dois) dias úteis.
Controladora
Consolidado
2015
2014
2015
2014
Circulante
Empréstimos - BNDES
–
–
7.074
–
– 160.855
– 160.855
Debêntures e outros empréstimos
– 160.855
7.074 160.855
Não circulante
–
–
–
Empréstimos - BNDES
–
– 135.899
–
Debêntures e outros empréstimos
34.917
–
34.917
–
–
– 170.816
–
– 160.855 177.890 160.855
Total dos empréstimos
20. Dividendos a pagar: O estatuto social da Companhia determina a distribuição de
um dividendo mínimo de 25% do lucro líquido do exercício, ajustado na forma do art.
202 da Lei nº 6.404/76.
2015
2014
26
26
Dividendos a pagar
26
26
21. Provisões: Passivo contingente: O Grupo não tem ações de naturezas tributária,
cível e trabalhista, envolvendo riscos de perda classificados pela administração como
provável, com base na avaliação de seus assessores legais, para as quais não há
provisão constituída. Perdas possíveis, não provisionadas no balanço: O Grupo
não tem ações de naturezas tributária, cível e trabalhista, envolvendo riscos de
perda classificados pela administração como possíveis, com base na avaliação de
seus assessores legais, para as quais não há provisão constituída. Não é esperado
nenhum passivo resultante dos passivos contingentes. 22. Patrimônio Líquido:
Capital Social: A quantidade total de ações ordinárias era de R$ 99.240 (noventa
e nove milhões, duzentos e quarenta mil) em 2014, com valor nominal de R$ 1,00
(um real) cada ação, sendo a empresa Lagoa Geração de Energia e Participações
S.A. detentora de 100% das ações e sendo sua controladora integral. Todas as ações
emitidas estão integralizadas e têm os mesmos direitos de voto em assembleias e de
recebimento de dividendos. Em 30 de junho de 2015 a controladora Lagoa Geração
de Energia e Participações S.A. integralizou o montante de R$ 29.081 (Vinte e nove
milhões, e oitenta e um mil) com a emissão de novas ações e consolidando nesta data
um aumento de capital. Em 31 de dezembro de 2015, o capital social integralizado
da Companhia é de R$ 128.321 (cento e vinte e oito milhões, trezentos e vinte e
um mil), divido em 128.321 (cento e vinte e oito milhões, trezentos e vinte e um mil)
ações, sendo a empresa Centrais Eólicas de Caetité Participações S.A. detentora de
100% das ações e sendo sua controladora integral. Todas as ações emitidas estão
integralizadas e têm os mesmos direitos de voto em assembleias e de recebimento
de dividendos. Reservas: Em 31 de dezembro de 2013 houve distribuição de Lucro,
correspondente ao período de 2013. R$ 82 e R$ 26 comporão as Reservas (PL) e
os Dividendos a pagar (PA), respectivamente. Prejuízos acumulados: Em 31 de
dezembro de 2015 os prejuízos acumulados do Grupo é de R$ 13.218, correspondente
aos prejuízos de 2014 no valor de 11.468 e 2015 no valor de 1.750. 23. Receitas de
vendas: A receita líquida para o exercício findo em 31 de dezembro é como segue:
Controladora Consolidado
Receita Líquida
–
12.997
O Grupo iniciou operações em agosto 2015, gerando além da receita contratual
receita de venda de energia liquidada no mercado de curto prazo ao PLD. 24. Custos
de venda por natureza:
Consolidado
2015
2014
Depreciação
4.596
–
Custo com serviços de operação e manutenção
1.781
–
493
–
Custo de transmissão de energia
Custos Operacionais
6.870
–

25. Despesas por natureza

Controladora
2015
2014
(6.963)
(650)
(695)
(2.882)
(242)
(690)
(178)
(40)
(46)
(36)
(5)
(63)
(8.129)
(4.361)
Consolidado
2015
2014
Despesa gerais e administrativas
(3.487)
(3.404)
Despesa com pessoal
(1.160)
(690)
Despesa com impostos e taxas
(515)
(131)
Despesa com depreciação e amortização
(46)
(36)
(433)
(63)
Outras despesas
(5.641)
(4.324)
Total de despesas administrativas
26. Resultado Financeiro: As receitas financeiras incluem principalmente receita
de juros sobre aplicações financeiras e atualização monetária de créditos fiscais. As
despesas financeiras incluem juros e multas sobre tributos pagos em atraso, tarifas
bancárias, IOF, PIS e COFINS apurados sobre as receitas financeiras.
Controladora
Consolidado
2015
2014
2015
2014
Impostos e Variação monetária sobre
opção de compra de moeda
(808)
–
(808)
(3.518)
Juros e Variação Monetária sobre
empréstimos
(34)
(6.937)
(8.466)
(3.423)
Outros Juros, Tarifa e Impostos
(38)
(50)
(83)
(77)
Despesas financeiras
(880)
(6.987)
(9.357)
(7.018)
Receitas sobre aplicação financeira
3.066
6.095
3.123
6.102
Variação monetária ativa
e descontos obtidos
21
7
–
–
3.087
6.102
3.123
6.102
Receitas financeiras
Resultado financeiro, líquido
2.207
(885)
(6.234)
(916)
As receitas e despesas financeiras foram reconhecidas utilizando como base o regime
de competência de acordo com as normas contábeis vigentes. 27. Imposto de renda
e contribuição social sobre o lucro: A companhia adotou a sistemática de apuração
do imposto de renda com base no lucro presumido para o ano de 2014 e no lucro real
para o ano de 2015. Lucro presumido – exercício de 2014: O imposto de renda e
contribuição social foram apurados de acordo com a sistemática denominada “Lucro
Presumido”, para o exercício de 2014, de forma que o imposto de renda foi calculado
sobre a presunção de 34% da receita não operacional pela alíquota de 15%, acrescido
do adicional de 10% para os lucros que excederem a R$ 240 no período de 12 meses,
enquanto que a contribuição social, foi computada sobre a presunção de 32% sobre a
alíquota de 9%, reconhecidos pelo regime de competência.
Receitas - Não operacionais
6.101
34%
Lucro presumido
Imposto de renda e contribuição social pela alíquota fiscal combinada
(2.074)
Outros itens:
Ajuste de 10% sobre excedente
(24)
Imposto de renda e contribuição social correntes
(2.050)
Lucro real – exercício 2015: Em 2015 a companhia adotou a companhia adotou
a sistemática de apuração do imposto de renda com base no lucro real, apurando
prejuízo fiscal no período. 28. Seguros (Não auditado): O Grupo possui um programa
de gerenciamento de riscos com o objetivo de delimitá-los, contratando no mercado
coberturas compatíveis com o seu porte e operação. As coberturas foram contratadas
por montantes considerados suficientes pela administração para cobrir eventuais
sinistros, considerando a natureza da sua atividade, os riscos envolvidos em suas
operações e a orientação de seus consultores de seguros. Em 31 de dezembro
de 2015, o Grupo apresentava as seguintes principais apólices de seguro contratadas
com terceiros:
Montante da
Bens segurados
Riscos cobertos
cobertura
Patrimônio
272.959.758,06
Risco Operacional
Responsabilidade Civil Geral
10.000.000,00
29. Reconciliação para USGAAP (não auditado): As demonstrações financeiras
foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis
adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC). A administração entende que as práticas
contábeis adotadas pelo Grupo não geram diferenças em relação aos princípios
geralmente aceitos nos Estados Unidos (USGAAP). 30. Outras divulgações sobre os
fluxos de caixa: Transações não monetárias: A principal transação não monetária
é a capitalização de encargos por financiamentos mencionada na Nota 14 e 19.
Equivalência patrimonial
Despesa gerais e administrativas
Despesa com pessoal
Despesa com impostos e taxas
Despesa com depreciação e amortização
Outras despesas
Total de despesas administrativas
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Relatório dos auditores independentes
sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas
Aos Administradores e Acionistas Centrais Eólicas de Caetité Participações S.A. e
empresas controladas. Examinamos as demonstrações financeiras individuais da
Centrais Eólicas de Caetité Participações S.A. (a “Companhia” ou “Controladora”)
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2015 e as
respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as demonstrações
financeiras consolidadas da Centrais Eólicas de Caetité Participações S.A. e suas
controladas (“Consolidado”) que compreendem o balanço patrimonial consolidado
em 31 de dezembro de 2015 e as respectivas demonstrações consolidadas
do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para
o exercício findo nessa data, assim como o resumo das principais políticas
contábeis e as demais notas explicativas. Responsabilidade da administração
sobre as demonstrações financeiras: A administração da Companhia é responsável
pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que
ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações
financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
por 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 pelo auditor
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 das 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 causada por fraude ou por 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
expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Companhia. Uma
auditoria inclui também a avaliação da adequação das políticas contábeis utilizadas
e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a
avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião. Opinião: Em nossa opinião, as demonstrações financeiras
acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a
posição patrimonial e financeira da Centrais Eólicas de Caetité Participações S.A.
e da Centrais Eólicas de Caetité Participações S.A. e suas controladas em 31 de
dezembro de 2015, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa,
bem como o desempenho consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa
consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil. Ênfase: Chamamos a atenção para a Nota 1 às demonstrações
financeiras, que descreve que a Companhia tem apurado prejuízos repetitivos em
suas operações e apresentou excesso de passivos sobre ativos circulantes no
consolidado no encerramento do exercício no montante de R$ 22.900. Essa situação,
entre outras descritas na Nota 1, suscita dúvida substancial sobre sua continuidade
operacional. As demonstrações financeiras não incluem quaisquer ajustes em virtude
dessas incertezas. Nossa opinião não está ressalvada em virtude desse assunto. Rio
de Janeiro, 29 de abril de 2016. PricewaterhouseCoopers - Auditores Independentes
- CRC 2SP000160/O-5”F” RJ. Edson Teixera - Contador CRC 1SP202636/O-4 “S” RJ.
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