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CACHOEIRA PAULISTA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010
(Em milhares de reais)

ATIVO Nota 31/12/2010 31/12/2009 01/01/2009

CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa 5 7.619            632                2.592        
Concessionárias e permissionárias 6 5.999            5.645             3.984        
Contas a receber - ativo financeiro 7 32.340          31.674           30.482      
Impostos a recuperar 732               500                359           
Estoque 1.543            1.509             385           
Outros créditos 684               485                533           
Total do ativo circulante 48.917          40.445           38.335      

NÃO CIRCULANTE
Realizável a longo prazo:

Contas a receber - ativo financeiro 7 184.263         186.439         188.780    
Títulos e valores mobiliários 8 8.735            9.021             9.275        

Imobilizado, líquido 58                 73                  85             
Total do ativo não circulante 193.056         195.533         198.140    

TOTAL DO ATIVO 241.973         235.978         236.475    

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE
Fornecedores 459               354                317           
Empréstimos e financiamentos 9 12.461          12.573           13.136      
Impostos e contribuições sociais 17.a 7.983            279                118           
Taxas regulamentares 1.360            1.243             1.258        
Dividendos propostos 11 10.793          13.458           8.471        
Outras contas a pagar 64                 130                62             
Total do passivo circulante 33.120          28.037           23.362      

NÃO CIRCULANTE
PIS e COFINS diferidos 15.a 26.795          26.851           26.893      
Imposto de renda e contribuição social diferidos 17.c 5.637            4.411             2.791        
Empréstimos e financiamentos 9 66.555          79.008           94.830      
Outras provisões - medidas compensatórias 12 2.597            2.538             2.289        
Provisão para riscos fiscais 13 560               -                    -                
Total do passivo não circulante 102.144         112.808         126.803    

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
Capital social 11 64.582          64.582           64.582      
Reservas de lucros 9.314            8.531             8.263        
Dividendos retidos 32.813          13.458           8.046        
Lucros acumulados -                    8.562             5.419        
Total do patrimônio líquido 106.709         95.133           86.310      

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 241.973         235.978         236.475    

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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CACHOEIRA PAULISTA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010
(Em milhares de reais, exceto o lucro líquido por ação)

Nota 31/12/2010 31/12/2009

RECEITA LÍQUIDA 14 47.895      46.140      
Custo dos bens construídos e serviços prestados (4.035)       (3.256)       

LUCRO BRUTO 43.860      42.884      

DESPESAS OPERACIONAIS
Gerais e administrativas (1.064)       (707)          

LUCRO OPERACIONAL 42.796      42.177      

RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS
Receitas financeiras 16 870           1.214        
Despesas financeiras 16 (9.011)       (6.794)       
Total do resultado financeiro líquido (8.141)       (5.580)       

LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA 
    CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 34.655      36.597      

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 17.b (11.933)     (5.123)       

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 22.722      31.474      

Lucro líquido por lote de mil ações – R$        351,83 487,35      

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Além do lucro líquido do exercíco, não existiram outros resultados abrangentes. Dessa forma, a Companhia não
está apresentando a demonstração do resultado abrangente.
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CACHOEIRA PAULISTA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010
(Em milhares de reais)

Capital Dividendos Lucros

Nota social Legal Para investimentos retidos acumulados Total

SALDOS EM 1 DE JANEIRO DE 2009 64.582       2.906       5.357                       8.046          5.419                 86.310       

Dividendos propostos de lucros de exercício anterior -                 -               (1.147)                      (8.046)         -                        (9.193)        
Lucro líquido do exercício -                 -               -                              -                 31.474               31.474       
Destinação do lucro do exercício:

Reserva legal -                 1.415       -                              -                 (1.415)               -                 
Dividendos propostos 11 -                 -               -                              -                 (13.458)             (13.458)      
Dividendos retidos -                 -               -                              13.458        (13.458)             -                 

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 64.582       4.321       4.210                       13.458        8.562                 95.133       

Dividendos propostos de lucros de exercício anterior -                 -               (353)                         -                 -                        (353)           
Lucro líquido do exercício -                 -               -                              -                 22.722               22.722       
Destinação do lucro líquido do exercício:

Reserva legal -                 1.136       -                              -                 (1.136)               -                 
Dividendos propostos 11 -                 -               -                              -                 (10.793)             (10.793)      
Dividendos retidos -                 -               -                              19.355        (19.355)             -                 

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 64.582       5.457       3.857                       32.813        -                        106.709     

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Reservas de lucros
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CACHOEIRA PAULISTA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010
(Em milhares de reais)

Nota 31/12/2010 31/12/2009

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro líquido do exercício 22.722      31.474           
Ajuste para reconciliar o prejuízo líquido do exercício com o
   caixa gerado pelas atividades operacionais:

Impostos diferidos 15.a e 17.b 1.170        1.578             
Depreciação 15             12                  
Provisão para riscos fiscais 13 560           -                     
Juros e variações monetárias do empréstimo 16 8.577        6.419             

(Aumento) redução nos ativos operacionais:
Concessionárias e permissionárias (354)          (1.661)            
Contas a receber - ativo financeiro 1.510        1.149             
Estoque (34)            (1.124)            
Impostos a recuperar (232)          (141)               
Outros créditos (199)          48                  

Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores 105           37                  
Impostos e contribuições sociais 7.704        161                
Taxas regulamentares 117           (15)                 
Outras contas a pagar (66)            317                

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 41.595      38.254           

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Títulos e valores mobiliários 286           254                
Partes relacionadas 100           -                     
Caixa líquido gerado pelas atividades investimento 386           254                

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO
Empréstimos e financiamentos pagos (21.185)     (22.804)          
Dividendos distribuídos pagos (13.809)     (17.664)          
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento (34.994)     (40.468)          

AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DO SALDO
DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 6.987        (1.960)            

Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa 632           2.592             
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa 7.619        632                

AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DO SALDO
DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 6.987        (1.960)            

INFORMAÇÃO SUPLEMENTAR:
Juros pagos 8.973        10.441           
Impostos pagos 2.564        2.592             

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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CACHOEIRA PAULISTA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 
 
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 
(Em milhares de reais) 
 
1. INFORMAÇÕES GERAIS 

 
1.1. Contexto Operacional 
 

A Cachoeira Paulista Transmissora de Energia S.A. (“CPTE” ou “Companhia”), 
sociedade anônima de capital fechado, foi constituída em 9 de outubro de 2002 e está 
estabelecida no Rio de Janeiro, com filial em São José dos Campos. A Companhia 
iniciou suas operações em 28 de novembro de 2004, e tem por objeto social a 
exploração de concessões de serviços públicos de transmissão de energia, prestados 
mediante implantação, operação e manutenção de instalações de transmissão e demais 
serviços complementares necessários à transmissão de energia elétrica. Essa atividade 
é regulamentada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), vinculada ao 
Ministério de Minas e Energia. 
 

1.2. Da Concessão 
 

Em 15 de agosto de 2002, o Consórcio constituído pela Elecnor S.A. e pela Isolux Wat 
S.A. foi declarado vencedor do Leilão Público nº 002/2002, realizado na Bolsa de 
Valores do Rio de Janeiro, para a aquisição da Concessão de Transmissão de Energia 
Elétrica referente ao lote E – linha Tijuco Preto–Cachoeira Paulista. O decreto de 
outorga da concessão, sem número, datado de 4 de dezembro de 2002, foi publicado 
no Diário Oficial da União de 5 de dezembro de 2002. 
 
No dia 20 de dezembro de 2002, a Companhia assinou com a União, por meio da 
ANEEL, o Contrato de Concessão nº 084/2002 – ANEEL, que regula a Concessão de 
Serviço Público de Transmissão, pelo prazo de 30 anos, distribuída em São Paulo, 
para implantação, operação e manutenção da instalação de linha de transmissão 500 
kV Tijuco Preto–Cachoeira Paulista, com extensão aproximada de 181 km, com 
origem na subestação 500 kV Tijuco Preto e término na subestação 500 kV Cachoeira 
Paulista. 
 
A Receita Anual Permitida (RAP) foi determinada em R$27.840 (valor histórico). A 
RAP é corrigida anualmente pelo IGP-M e será válida pelos primeiros 15 anos, 
contados a partir do início da operação comercial. No período restante, perfazendo o 
total de 30 anos de concessão, a receita anual permitida será reduzida a 50% do seu 
valor original.  
 
Em 25 de junho de 2009, a ANEEL, de acordo com a Resolução Homologatória 
nº 843 estabeleceu a receita anual da Companhia em R$52.175 para o período de 1º de 
julho de 2009 a 30 de junho de 2010. 
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Em 29 de junho de 2010, a ANEEL, de acordo com a Resolução Homologatória 
nº 1.021, estabeleceu a receita anual da Companhia em R$54.357 para o período de 
1º de julho de 2010 a 30 de junho de 2011. 
 
A receita faturada aos usuários do sistema elétrico (distribuidoras e grandes 
consumidores) está garantida por um esquema de contas reservas e de garantias, cujos 
termos são estabelecidos ao se firmar o Contrato de Usos do Sistema de Transmissão 
(CUST) entre o usuário e o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). 

 
 
2. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS 
 

2.1. Declaração de conformidade 
 

As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
 
As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação 
societária brasileira e os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados pelo Conselho Federal 
de Contabilidade (“CFC”). 

 
2.2. Base de Elaboração 
 

As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico, exceto 
por determinados instrumentos financeiros mensurados pelos seus valores justos, 
conforme descrito nas práticas contábeis a seguir. O custo histórico geralmente é 
baseado no valor justo das contraprestações pagas em troca de ativos. 
 
Na elaboração das demonstrações financeiras, a Companhia adotou as mudanças nas 
práticas contábeis adotadas no Brasil introduzidas pelos pronunciamentos técnicos 
CPC 15 a 40. Os efeitos da adoção dos novos pronunciamentos emitidos pelo CPC 
estão apresentados na nota explicativa nº 4. 
 
O resumo das principais políticas contábeis adotadas pela Companhia é como segue: 
 
a) Moeda Funcional e de Apresentação: os itens incluídos nas demonstrações 

financeiras são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico no 
qual a Companhia atua (“moeda funcional”) e apresentadas em reais, sua moeda 

funcional. 
 

b) Instrumentos Financeiros: Os instrumentos financeiros somente são reconhecidos 
a partir da data em que a Companhia se torna parte das disposições contratuais dos 
instrumentos financeiros. Quando reconhecidos, são inicialmente registrados ao 
seu valor justo acrescido dos custos de transação que sejam diretamente 
atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Em 31 de dezembro de 2010 e 2009 a 
Companhia não possui qualquer tipo de instrumentos financeiros derivativos.  
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Ativos financeiros são classificados nas seguintes categorias específicas: ativos 
financeiros a valor justo por meio do resultado, investimentos mantidos até o 
vencimento, ativos financeiros disponíveis para venda e empréstimos e recebíveis. 
Quando um instrumento de patrimônio não é cotado em um mercado ativo e seu 
valor justo não pode ser mensurado com confiança, este é mensurado ao custo e 
testado para impairment. 

 
A classificação depende da finalidade dos ativos financeiros e é determinada na 
data do reconhecimento inicial. Todas as aquisições ou alienações normais de 
ativos financeiros são reconhecidas ou baixadas com base na data de negociação. 
As aquisições ou alienações normais correspondem a aquisições ou alienações de 
ativos financeiros que requerem a entrega de ativos dentro do prazo estabelecido 
por meio de norma ou prática de mercado. 

 

O método de juros efetivos é utilizado para calcular o custo amortizado de um 
instrumento da dívida e alocar sua receita de juros ao longo do período 
correspondente. A taxa de juros efetiva é a taxa que desconta exatamente os 
recebimentos de caixa futuros estimados durante a vida estimada do instrumento 
da dívida ou, quando apropriado, durante um período menor, para o valor contábil 
líquido na data do reconhecimento inicial. A receita é reconhecida com base nos 
juros efetivos para os instrumentos de dívida não caracterizados como ativos 
financeiros ao valor justo por meio do resultado. 

 
Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é reportado no 
balanço patrimonial quando há um direito legalmente aplicável de compensar os 
valores reconhecidos e há a intenção de liquidá-los em uma base líquida, ou 
realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. 

 
 

i) Ativos financeiros ao valor justo por meio de resultado 
 

Os ativos financeiros são classificados ao valor justo por meio do resultado 
quando são mantidos para negociação ou designados pelo valor justo por 
meio de resultado. Os ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado 
são demonstrados ao valor justo, e quaisquer ganhos ou perdas resultantes são 
reconhecidos no resultado. Ganhos ou perdas líquidos reconhecidos no 
resultado incorporam os dividendos ou juros auferidos pelo ativo financeiro, 
sendo incluídos na rubrica “Outros ganhos e perdas”, na demonstração do 

resultado abrangente. 
 
Um ativo financeiro é classificado como mantido para negociação se (i) for 
adquirido principalmente para ser vendido a curto prazo; ou (ii) no 
reconhecimento inicial é parte de uma carteira de instrumentos financeiros 
identificados que a Companhia administra em conjunto e possui um padrão 
real recente de obtenção de lucros a curto prazo; ou (iii) for um derivativo que 
não tenha sido designado como um instrumento de “hedge” efetivo. 
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Um ativo financeiro além dos mantidos para negociação pode ser designado 
ao valor justo por meio do resultado no reconhecimento inicial se (i) tal 
designação eliminar ou reduzir significativamente uma inconsistência de 
mensuração ou reconhecimento que, de outra forma, surgiria; ou (ii) o ativo 
financeiro for parte de um grupo gerenciado de ativos ou passivos financeiros 
ou ambos, e seu desempenho for avaliado com base no valor justo, de acordo 
com a estratégia documentada de gerenciamento de risco ou de investimento 
da Companhia, e quando as informações sobre o agrupamento forem 
fornecidas internamente com a mesma base; ou (iii) fizer parte de um contrato 
contendo um ou mais derivativos embutidos e o CPC 38 permitir que o 
contrato combinado seja totalmente designado ao valor justo por meio do 
resultado. 
 
Em 31 de dezembro de 2010, de 2009 e em 1° de janeiro de 2009 a 
Companhia possuía saldo de caixa e equivalentes de caixa classificados ao 
valor justo por meio de resultado. 
 

ii) Ativos financeiros mantidos até o vencimento 
 

Os investimentos mantidos até o vencimento correspondem a ativos 
financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis e data de 
vencimento fixa que a Companhia tem a intenção positiva e a capacidade de 
manter até o vencimento. Após o reconhecimento inicial, os investimentos 
mantidos até o vencimento são mensurados ao custo amortizado utilizando o 
método de juros efetivos, menos eventual perda por redução ao valor 
recuperável. 
 
Em 31 de dezembro de 2010, de 2009 e em 1° de janeiro de 2009 a 
Companhia não possuía ativos financeiros classificados como mantidos até o 
vencimento. 
 

iii) Ativos financeiros disponíveis para venda 
 

Os ativos financeiros disponíveis para venda correspondem a ativos 
financeiros não derivativos designados como “disponíveis para venda” ou não 

são classificados como: (a) empréstimos e recebíveis, (b) investimentos 
mantidos até o vencimento, ou (c) ativos financeiros ao valor justo por meio 
do resultado. 
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Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor justo de ativos 
financeiros classificados como disponíveis para venda, quando aplicável, são 
registrados na rubrica “Outros resultados abrangentes”, no patrimônio líquido, 

até o momento da liquidação do ativo financeiro, quando, por fim, são 
reclassificadas para o resultado do exercício. 
 
Em 31 de dezembro de 2010, de 2009 e em 1° de janeiro de 2009 a 
Companhia não possuía nenhum ativo financeiro classificado como 
disponível para venda. 
 

iv) Empréstimos e recebíveis 
 

São incluídos nessa classificação os ativos financeiros não derivativos com 
recebimentos fixos ou determináveis, que não são cotados em um mercado 
ativo. São registrados no ativo circulante, exceto, nos casos aplicáveis, 
aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data do balanço, 
os quais são classificados como ativo não circulante.  
 
Os empréstimos e recebíveis são mensurados pelo valor de custo amortizado 
utilizando o método de juros efetivos, deduzidos de qualquer perda por 
redução do valor recuperável. A receita de juros é reconhecida através da 
aplicação da taxa de juros efetiva, exceto para créditos de curto prazo quando 
o reconhecimento dos juros seria imaterial. 
 
Em 31 de dezembro de 2010 e de 2009 e em 1º de janeiro de 2009, os ativos 
financeiros da Companhia classificados nesta categoria, compreendiam o 
contas a receber de clientes – ativo financeiro de construção. 
 

v) Redução ao valor recuperável de ativos financeiros 
 

Ativos financeiros, exceto aqueles designados pelo valor justo por meio do 
resultado, são avaliados por indicadores de redução ao valor recuperável no 
final de cada período de relatório. As perdas por redução ao valor recuperável 
são reconhecidas se, e apenas se, houver evidência objetiva da redução ao 
valor recuperável do ativo financeiro como resultado de um ou mais eventos 
que tenham ocorrido após seu reconhecimento inicial, com impacto nos 
fluxos de caixa futuros estimados desse ativo. 
 
O valor contábil do ativo financeiro é reduzido diretamente pela perda por 
redução ao valor recuperável para todos os ativos financeiros, com exceção 
das contas a receber, em que o valor contábil é reduzido pelo uso de uma 
provisão. Recuperações subsequentes de valores anteriormente baixados são 
creditadas à provisão. Mudanças no valor contábil da provisão são 
reconhecidas no resultado. 
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vi) Baixa de ativos financeiros 
 

A Companhia baixa um ativo financeiro, apenas quando os direitos 
contratuais aos fluxos de caixa provenientes desse ativo expiram, ou transfere 
o ativo, e substancialmente todos os riscos e benefícios da propriedade para 
outra empresa. Se a Companhia não transferir nem retiver substancialmente 
todos os riscos e benefícios da propriedade do ativo financeiro, mas continuar 
a controlar o ativo transferido, a participação retida e o respectivo passivo nos 
valores que terá de pagar são reconhecidos. Se retiver substancialmente todos 
os riscos e benefícios do ativo da propriedade do ativo financeiro transferido, 
a Companhia continua reconhecendo esse ativo, além de um empréstimo 
garantido pela receita recebida. 
 
Na baixa de um ativo financeiro em sua totalidade, a diferença entre o valor 
contábil do ativo e a soma da contrapartida recebida e a receber e o ganho ou 
a perda acumulados que foi reconhecida em “Outros resultados abrangentes” 

e acumulado no patrimônio é reconhecida no resultado. 
 

Passivos financeiros 
 

Os passivos financeiros são classificados como “passivos financeiros ao valor 

justo por meio do resultado” ou “outros passivos financeiros”. 
 

i) Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado 
 

Os passivos financeiros são classificados como ao valor justo por meio do 
resultado quando são mantidos para negociação ou designados ao valor justo 
por meio do resultado. 
 
Um passivo financeiro é classificado como mantido para negociação se: (i) foi 
adquirido principalmente para a recompra no curto prazo; (ii) faz parte de 
uma carteira de instrumentos financeiros identificados gerenciados em 
conjunto pela Companhia e possui um padrão real recente de obtenção de 
lucro de curto prazo; e (iii) é um derivativo não designado como instrumento 
de “hedge” efetivo. 
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Um passivo financeiro não mantido para negociação pode ser designado ao 
valor justo por meio do resultado no reconhecimento inicial se: (i) tal 
designação eliminar ou reduzir significativamente uma inconsistência na 
mensuração ou reconhecimento que, de outra forma, iria surgir; (ii) for parte 
de um grupo de ativos ou passivos financeiros ou ambos, gerenciado e com 
seu desempenho avaliado com base no valor justo de acordo com a gestão dos 
riscos ou estratégia de investimentos documentados da Companhia, e quando 
as informações a respeito da Companhia forem fornecidas internamente com 
a mesma base; ou (iii) for parte de um contrato contendo um ou mais 
derivativos embutidos e o CPC 38 permitir que o contrato combinado (ativo 
ou passivo) seja totalmente designado ao valor justo por meio do resultado. 

 
Os passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado são 
demonstrados ao valor justo, e os respectivos ganhos ou perdas são 
reconhecidos no resultado. Os ganhos ou as perdas líquidos reconhecidos no 
resultado incorporam os juros pagos pelo passivo financeiro, sendo incluídos 
na rubrica “Outros ganhos e perdas”, na demonstração do resultado 

abrangente. 
 

ii) Outros passivos financeiros 
 

Os outros passivos financeiros, incluindo empréstimos, são inicialmente 
mensurados pelo valor justo, líquidos dos custos da transação. 
Posteriormente, são mensurados pelo valor de custo amortizado utilizando o 
método de juros efetivos, e a despesa financeira é reconhecida com base na 
remuneração efetiva. 
 
O método de juros efetivos é utilizado para calcular o custo amortizado de um 
passivo financeiro e alocar sua despesa de juros pelo respectivo período. A 
taxa de juros efetiva é a taxa que desconta exatamente os fluxos de caixa 
futuros estimados ao longo da vida estimada do passivo financeiro ou, quando 
apropriado, por um período menor para o reconhecimento inicial do valor 
contábil líquido. 
 
Em 31 de dezembro de 2010, de 2009 e em 1° de janeiro de 2009, a 
Companhia possuía fornecedores e empréstimos. 
 

iii) Baixa de passivos financeiros 
 

A Companhia baixa passivos financeiros somente quando as suas obrigações 
são extintas e canceladas ou quando vencem. A diferença entre o valor 
contábil do passivo financeiro baixado e a contrapartida paga e a pagar é 
reconhecida no resultado. 

 
c) Caixa e equivalentes de caixa – Compreendem os valores mantidos em caixa, 

bancos e aplicações financeiras com liquidez imediata e risco insignificante de 
mudança de valor. 
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d) Concessionárias e permissionárias – Destina-se à contabilização dos créditos 
referentes ao serviço de transmissão de energia faturado aos agentes do setor, 
registrados pelo regime de competência, conforme determinações do Operador 
Nacional do Sistema por meio dos Avisos de Créditos (AVCs) mensais. 

 
e) Demais obrigações - São registradas pelos valores conhecidos ou calculáveis, 

acrescidos quando aplicável, dos correspondestes encargos e variações monetárias 
incorridos. 

 
f) Apuração do resultado - O resultado é apurado pelo regime de competência de 

exercícios. 
 

g) Reconhecimento de receita – A receita relacionada aos serviços de construção ou 
melhoria sob o contrato de concessão de serviços é reconhecida com base no 
estágio de conclusão da obra realizada, de acordo com o Pronunciamento Técnico 
CPC 17 – Contratos de Construção. Receita de operação ou serviço são 
reconhecidas no período no qual os serviços são prestados pela Companhia. 
Quando a Companhia presta mais de um serviço em um contrato de concessão de 
serviços, a remuneração recebida é alocada por referência aos valores justos 
relativos dos serviços entregues. O detalhamento do reconhecimento da receita em 
conformidade com o ICPC 01 está descrito na nota explicativa nº 3. 

 
A receita financeira é reconhecida quando for provável que os benefícios 
econômicos futuros deverão fluir para a Companhia e o valor da receita possa ser 
mensurado com confiabilidade. A receita de juros é reconhecida pelo método 
linear com base no tempo e na taxa de juros efetiva sobre o montante do principal 
em aberto, sendo a taxa de juros efetiva aquela que desconta exatamente os 
recebimentos de caixa futuros estimados durante a vida estimada do ativo 
financeiro em relação ao valor contábil líquido inicial deste ativo. 

 
h) Tributação e encargos regulatórios - A receita de prestação de serviço de 

transmissão está sujeita aos seguintes impostos, taxas e contribuições, pelas 
seguintes alíquotas básicas: 

 
- Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – COFINS e 

Programa de Integração Social – PIS às alíquotas de 3,00% e 0,65%; 

- Reserva Geral de Reversão – RGR ao valor mensal fixado pelos Despachos 
emitidos no início de cada ano pela ANEEL; 

- Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica - TFSEE mensal fixado 
pelos Despachos emitidos no início de cada ano pela ANEEL. 

 
Esses encargos são apresentados como deduções da receita de uso do sistema de 
transmissão na demonstração do resultado. 
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A provisão para imposto de renda foi calculada pela alíquota de 15% acrescentada 
do adicional de 10% sobre o lucro tributável, ajustado por adições e exclusões 
estabelecidas na legislação fiscal. A contribuição social foi calculada à alíquota de 
9% sobre o lucro antes do imposto de renda, ajustado nos termos da legislação 
pertinente. 
 
Até 31 de dezembro de 2009, a Companhia adotava como regime de tributação do 
imposto de renda e da contribuição social o lucro presumido. A provisão para 
imposto sobre a renda era computada pela alíquota de 15% acrescentada do 
adicional de 10% e a contribuição social 9%, ambos sobre as bases de cálculo de 
lucro presumido previstas na legislação. 
  

i) Tributação - Impostos Diferidos: O imposto sobre a renda diferido (“imposto 

diferido”) é reconhecido sobre as diferenças temporárias no final de cada exercício 

entre os saldos de ativos e passivos reconhecidos nas demonstrações financeiras e 
as bases fiscais correspondentes usadas na apuração do lucro tributável, incluindo 
saldo de prejuízos fiscais, quando aplicável. 

 

Os impostos diferidos passivos são geralmente reconhecidos sobre todas as 
diferenças temporárias tributáveis e os impostos diferidos ativos são reconhecidos 
sobre todas as diferenças temporárias dedutíveis, apenas quando for provável que 
a empresa apresentará lucro tributável futuro em montante suficiente para que tais 
diferenças temporárias dedutíveis possam ser utilizadas.  
 
A recuperação do saldo dos impostos diferidos ativos é revisada no final de cada 
exercício e, quando não for mais provável que lucros tributáveis futuros estarão 
disponíveis para permitir a recuperação de todo o ativo, ou parte dele, o saldo do 
ativo é ajustado pelo montante que se espera que seja recuperado. 
 
Impostos diferidos ativos e passivos são mensurados pelas alíquotas aplicáveis no 
período no qual se espera que o passivo seja liquidado ou o ativo seja realizado, 
com base nas alíquotas previstas na legislação tributária vigente no final de cada 
exercício, ou quando uma nova legislação tiver sido substancialmente aprovada. A 
mensuração dos impostos diferidos ativos e passivos reflete as consequências 
fiscais que resultariam da forma na qual a Companhia espera, no final de cada 
período de relatório, recuperar ou liquidar o valor contábil desses ativos e 
passivos. 
 
Os impostos diferidos ativos e passivos são compensados apenas quando há o 
direito legal de compensar o ativo fiscal corrente com o passivo fiscal corrente e 
quando eles estão relacionados aos impostos administrados pela mesma 
autoridade fiscal e a Companhia pretende liquidar o valor líquido dos seus ativos e 
passivos fiscais correntes. 
 
As receitas com construção e receita financeira apurada sobre o ativo financeiro de 
construção estão sujeitas ao diferimento do Programa de Integração Social - PIS e 
à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS 
cumulativos.  
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j) Redução ao valor recuperável de ativos – No fim de cada exercício, a Companhia 
revisa o valor contábil de seus ativos para determinar se há alguma indicação de 
que tais ativos sofreram alguma perda por redução ao valor recuperável. Se houver 
tal indicação, o montante recuperável do ativo é estimado com a finalidade de 
mensurar o montante dessa perda, se houver. O montante recuperável é o maior 
valor entre o valor justo menos os custos na venda ou o valor em uso. Na 
avaliação do valor em uso, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados 
ao valor presente pela taxa de desconto, antes dos impostos, que reflita uma 
avaliação atual de mercado do valor da moeda no tempo e os riscos específicos do 
ativo para o qual a estimativa de fluxos de caixa futuros não foi ajustada. 
 

k) Provisões – As provisões são reconhecidas para obrigações presentes (legal ou 
presumida) resultante de eventos passados, em que seja possível estimar os 
valores de forma confiável e cuja liquidação seja provável. O valor reconhecido 
como provisão é a melhor estimativa das considerações requeridas para liquidar a 
obrigação no final de cada período de relatório, considerando-se os riscos e as 
incertezas relativos à obrigação. Quando a provisão é mensurada com base nos 
fluxos de caixa estimados para liquidar a obrigação, seu valor contábil 
corresponde ao valor presente desses fluxos de caixa (em que o efeito do valor 
temporal do dinheiro é relevante). 

 
l) Demonstração do Fluxo de Caixa: a demonstração do fluxo de caixa foi preparada 

e está apresentada de acordo com o pronunciamento contábil CPC 03 – 
Demonstração dos Fluxos de Caixa, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC). 
 
 

3. PRINCIPAIS JULGAMENTOS CONTÁBEIS E FONTES DE INCERTEZAS NAS 
ESTIMATIVAS 
 
Na aplicação das políticas contábeis da Companhia descritas na nota explicativa nº 2, a 
Administração deve fazer julgamentos e elaborar estimativas a respeito dos valores 
contábeis dos ativos e passivos para os quais não são facilmente obtidos de outras fontes. As 
estimativas e as respectivas premissas estão baseadas na experiência histórica e em outros 
fatores considerados relevantes. Os resultados efetivos podem diferir dessas estimativas. 
 
As estimativas e premissas subjacentes são revisadas continuamente. Os efeitos decorrentes 
das revisões feitas às estimativas contábeis são reconhecidos no período em que as 
estimativas são revistas, se a revisão afetar apenas este período, ou também em períodos 
posteriores se a revisão afetar tanto o período presente como períodos futuros. 
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3.1  Principais julgamentos na aplicação das políticas contábeis 
 

A seguir são apresentados os principais julgamentos, exceto aqueles que envolvem 
estimativas, efetuados pela Administração durante o processo de aplicação das 
políticas contábeis da Companhia e que mais afetam significativamente os valores 
reconhecidos nas demonstrações financeiras. 

 
a) Contabilização de contratos de concessão – Na contabilização dos contratos de 

concessão, a Companhia efetua estimativas que envolvem o julgamento da 
Administração, substancialmente, no que diz respeito  à aplicação da interpretação 
de contratos de concessão, determinação e classificação dos gastos de melhoria e 
construção como ativo financeiro. O tratamento contábil para o contrato de 
concessão e suas características estão descritos na nota explicativa nº 4.1. 
 

b) Momento de reconhecimento do ativo financeiro – A Administração da 
Companhia avalia o momento de reconhecimento dos ativos financeiros com base 
nas características econômicas do contrato de concessão. A contabilização de 
adições subsequentes ao ativo financeiro somente ocorrerão quando da prestação 
de serviço de construção relacionado com ampliação, melhoria ou reforço da 
infraestrutura que represente potencial de geração de receita adicional. Para esses 
casos, a obrigação da construção não é reconhecida na assinatura do contrato, mas 
o será no momento da construção, com contrapartida de ativo financeiro. O ativo 
financeiro de indenização só será reconhecido ao final dos serviços de construção, 
momento em que a Companhia entende ter direito ao recebimento do falar de 
indenização, conforme condições do contrato de concessão. 

 
c) Determinação da taxa efetiva de juros do ativo financeiro – A taxa efetiva de juros 

é a taxa que desconta exatamente os pagamentos ou recebimentos de caixa futuros 
durante a vida esperada do instrumento. Se a entidade revisa as suas estimativas 
de pagamentos ou receitas, a quantia escriturada do ativo financeiro é ajustada 
para refletir os fluxos estimados de caixa reais e revisados, sendo o ajuste 
reconhecido como receita ou despesa no resultado. 

 
d) Determinação das receitas de construção – Quando a concessionária presta 

serviços de construção, é reconhecida a receita de construção pelo valor justo e os 
respectivos custos transformados em despesas relativas ao serviço de construção 
prestado e, dessa forma, por consequência, apurar margem de lucro. Na 
contabilização das margens de construção, a Administração da Companhia avalia 
questões relacionadas à responsabilidade primária pela prestação de serviços de 
construção, mesmo nos casos em que haja a terceirização dos serviços, custos de 
gerenciamento e/ou acompanhamento da obra. Todas as premissas descritas são 
utilizadas para fins de determinação do valor justo das atividades de construção. 
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4. EFEITO DA ADOÇÃO DOS NOVOS PRONUNCIAMENTOS EMITIDOS PELO CPC 

 
Na preparação das suas demonstrações financeiras, a Companhia adotou todos os 
pronunciamentos e respectivas interpretações técnicas e orientações técnicas emitidas pelo 
CPC e aprovados pelo CFC, que juntamente com as práticas contábeis incluídas na 
legislação societária brasileira são denominados como práticas contábeis adotadas no Brasil 
(BR GAAP). 
 
A Companhia aplicou as políticas contábeis definidas na nota explicativa nº 2 em todos os 
períodos apresentados, o que inclui o balanço patrimonial na data de transição, definida 
como 1º de janeiro de 2009. Na mensuração dos ajustes e reapresentação desse balanço 
patrimonial de 31 de dezembro de 2009, a Companhia aplicou os requerimentos constantes 
no CPC 43(R1) - Adoção Inicial dos Pronunciamentos Técnicos CPC 15 a 40. 
 
Efeitos da adoção das novas práticas contábeis adotadas no Brasil no balanço patrimonial 
 
  31/12/2009 01/01/2009 

Contas Item 
BR GAAP 

anterior 

Efeito da 
adoção dos 
novos CPCs 

BR GAAP 
reapresentado 

BR 
GAAP 
anterior 

Efeito da 
adoção dos 
novos CPCs 

BR GAAP 
reapresentado 

        
ATIVO        
CIRCULANTE       
Caixa e equivalentes de caixa       632 - 632 2.592 - 2.592 
Concessionárias e 

permissionárias 
 

5.645 - 5.645 3.984 - 3.984 
Contas a receber – ativo 

financeiro 4.1 - 31.674 31.674 - 30.482 30.482 
Impostos a recuperar  500 - 500 359 - 359 
Estoques  1.509 - 1.509 385 - 385 
Outros créditos        485              -        485        533              -         533 
Total do ativo circulante     8.771   31.674   40.445    7.853   30.482   38.335 
        
NÃO CIRCULANTE        
Contas a receber - ativo 

financeiro 4.1 - 186.439 186.439 - 188.780 188.780 
Títulos e valores mobiliários  9.021 - 9.021 9.275 - 9.275 
Imobilizado, líquido 4.1 176.667 (176.594) 73 182.554 (182.469) 85 
Intangível 4.1     1.695    (1.695)             -     1.690    (1.690)              - 
 
Total do ativo não circulante 

       
187.383      8.150 195.533 193.519     4.621 198.140 

 
TOTAL DO ATIVO 

 
196.154   39.824 235.978 201.372   35.103 236.475 
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  31/12/2009 01/01/2009 

Contas Item 
BR GAAP 

anterior 

Efeito da 
adoção dos 
novos CPCs 

BR GAAP 
reapresentado 

BR 
GAAP 
anterior 

Efeito da 
adoção dos 
novos CPCs 

BR GAAP 
reapresentado 

        
PASSIVO        
CIRCULANTE        
Fornecedores  354 - 354 317 - 317 
Empréstimos e financiamentos  12.573 - 12.573 13.136 - 13.136 
Impostos e contribuições 

sociais 
 

279 - 279 118 - 118 
Taxas regulamentares  1.243 - 1.243 1.258 - 1.258 
Dividendos propostos  13.458 - 13.458 8.471 - 8.471 
Outras contas a pagar          130            -         130         62           -           62 
Total do passivo circulante     28.037            -   28.037 23.362           -   23.362 
        
NÃO CIRCULANTE        
PIS e COFINS diferidos 4.2 - 26.851 26.851 - 26.893 26.893 
Imposto de renda e 

contribuição social diferidos 4.3 - 4.411 4.411 - 2.791 2.791 
Empréstimos e financiamentos  79.008 - 79.008 94.830            - 94.830 
Outras provisões – medidas 

compensatórias 
 

    2.538            -     2.538     2.289            -     2.289 
Total do passivo não 

circulante 
 

  81.546 31.262 112.808   97.119 29.684 126.803 
        
PATRIMÔNIO LÍQUIDO        
Capital social  64.582 - 64.582 64.582 - 64.582 
Reservas de lucros  8.531 - 8.531 8.263 - 8.263 
Dividendos retidos  13.458 - 13.458 8.046 - 8.046 
Lucros acumulados 4.1              -    8.562     8.562              -   5.419      5.419 
Total do patrimônio líquido    86.571    8.562   95.133   80.891   5.419    86.310 
        
TOTAL DO PASSIVO E DO 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
 

196.154 39.824 235.978 201.372 35.103 236.475 

 
Conciliação do patrimônio líquido 
 
 Item 31/12/2009 01/01/2009 
    
Total do patrimônio líquido de acordo com as práticas 

contábeis anteriores 
 

86.571 80.891 
    
Adoção do ICPC 01 4.1   8.562    5.419 
    
Total do patrimônio líquido de acordo com as novas 

práticas contábeis 
 

95.133 86.310 
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Efeitos da adoção das novas práticas contábeis adotadas no Brasil na demonstração do 
resultado 
 
  31/12/2009 

Contas Item 
BR GAAP 

anterior 
Efeito da adoção 
dos novos CPCs 

BR GAAP 
reapresentado 

     
RECEITA LÍQUIDA 4.1 47.247 (1.107) 46.140 
Custo dos bens construídos e serviços prestados 4.1  (9.126) 5.870  (3.256) 
     
LUCRO BRUTO  38.121 4.763 42.884 
     
DESPESAS OPERACIONAIS     
Gerais e administrativas  (707) - (707) 
     
RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS     
Receitas financeiras  1.214 - 1.214 
Despesas financeiras   (6.794)         -  (6.794) 
   (5.580)         -  (5.580) 
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E 

DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 
 

31.834 4.763 36.597 
     
Imposto de renda e contribuição social 4.3  (3.503) (1.620)  (5.123) 
     
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO  28.331 3.143 31.474 
 
Conciliação do resultado 
 
 Item 31/12/2009 
   
Prejuízo do exercício de acordo com as práticas contábeis anteriores  28.331 
   
Adoção do ICPC 01 4.1   3.143 
   
Prejuízo do exercício de acordo com as novas práticas contábeis  31.474 
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Efeitos da adoção das novas práticas contábeis adotadas no Brasil nas demonstrações dos 
fluxos de caixa 
 
  31/12/2009 

Contas Item 
BR GAAP 

anterior 
Efeito da adoção 
dos novos CPCs 

BR GAAP 
reapresentado 

     
Fluxo de caixa das atividades operacionais 4.1 38.558 (304) 38.254 
Fluxo de caixa das atividades de investimento 4.1 (50) 304 254 
Fluxo de caixa das atividades de 

financiamento 
 

(40.468)      - (40.468) 
    (1.960)      -   (1.960) 
 
A adoção dos CPC 15 ao 43 resultou nas seguintes mudanças de práticas contábeis: 
 
4.1. ICPC 01 – Contratos de Concessão 
 

A partir de 1º de janeiro de 2010 (efeitos de abertura em 1º de janeiro de 2009 para 
fins de comparação), a Companhia adotou e utilizou para fins de classificação e 
mensuração das atividades de concessão as previsões da interpretação ICPC 01 emitida 
pelo CPC (“equivalente ao IFRIC12 das normas internacionais de contabilidade 

conforme emitido pelo IASB”). Esta Interpretação orienta os concessionários sobre a 
forma de contabilização de concessões de serviços públicos a entidades privadas. 
 
Esta Interpretação é aplicável a concessões de serviços públicos a entidades privadas 
caso: 
 
(i) o concedente controle ou regulamente quais serviços o concessionário deve prestar 

com a infraestrutura, a quem os serviços devem ser prestados e o seu preço; e 
 
(ii) o concedente controle – por meio de titularidade, usufruto ou de outra forma – 

qualquer participação residual significativa na infraestrutura no final do prazo da 
concessão.  

 
Para os contratos de concessão qualificados para a aplicação do ICPC 01, a 
infraestrutura construída ou melhorada pelo operador não é registrada como ativo 
imobilizado do próprio operador porque o contrato de concessão não transfere ao 
concessionário o direito de controle (muito menos de propriedade) do uso da 
infraestrutura de serviços públicos. É prevista apenas a cessão de posse desses bens 
para realização dos serviços públicos, sendo eles revertidos ao concedente após o 
encerramento do respectivo contrato. O concessionário tem direito para operar a 
infraestrutura para a prestação dos serviços públicos em nome do concedente, nas 
condições previstas no contrato.  
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Assim, nos termos dos contratos de concessão dentro do alcance do ICPC 01, o 
concessionário atua como prestador de serviço. O concessionário constrói ou melhora 
a infraestrutura (serviços de construção ou melhoria) usada para prestar um serviço 
público e opera e mantém essa infraestrutura (serviços de operação) durante 
determinado prazo. O concessionário deve registrar e mensurar a receita dos serviços 
que presta de acordo com os Pronunciamentos Técnicos CPC 17 – Contratos de 
Construção e CPC 30 – Receitas. Caso o concessionário realize mais de um serviço 
(p.ex., serviços de construção ou melhoria e serviços de operação) regidos por um 
único contrato, a remuneração recebida ou a receber deve ser alocada com base nos 
valores justos relativos dos serviços prestados caso os valores sejam identificáveis 
separadamente. Assim, a contra partida pelos serviços de construção ou melhorias 
efetuadas nos ativos da concessão passa a ser classificada como ativo financeiro, ativo 
intangível ou ambos.  
 
O ativo financeiro se origina na medida em que o concessionário tem o direito 
contratual incondicional de receber caixa ou outro ativo financeiro do concedente 
pelos serviços de construção; o concedente tem pouca ou nenhuma opção para evitar o 
pagamento, normalmente porque o contrato é executável por lei. O concessionário tem 
o direito incondicional de receber caixa se o concedente garantir em contrato o 
pagamento (a) de valores preestabelecidos ou determináveis ou (b) insuficiência, se 
houver, dos valores recebidos dos usuários dos serviços públicos com relação aos 
valores preestabelecidos ou determináveis, mesmo se o pagamento estiver 
condicionado à garantia pelo concessionário de que a infraestrutura atende a requisitos 
específicos de qualidade ou eficiência.  
 
Os critérios utilizados para a adoção da interpretação da concessão detida pela 
Companhia e o impacto da sua adoção inicial são descritos abaixo: 
 
A interpretação ICPC 01 foi considerada aplicável ao contrato de serviço público-
privado em que a Companhia faz parte. 
 
As disposições da ICPC 01 foram aplicadas retroativamente para a concessão da 
Companhia, sendo recalculados os efeitos que a adoção teria em 31 de dezembro de 
2009 e atribuídos os efeitos acumulados aos componentes do patrimônio líquido.  
 
A concessão foi classificada dentro do modelo de ativo financeiro, sendo o 
reconhecimento da receita e custos das obras relacionadas à formação do ativo 
financeiro através do método de percentual de evolução.  
 
O modelo que melhor reflete o negócio de transmissão de energia elétrica é o modelo 
ativo financeiro, pois: 

 
(i) a RAP, assegurada anualmente, contempla a construção, a operação e a 

manutenção e é auferida pela disponibilização da infraestrutura e não por sua 
utilização pelos usuários, portanto não existe risco de demanda para a empresa de 
transmissão; e 
 



Cachoeira Paulista Transmissora de Energia S.A. 

 

23 
 

(ii) o poder concedente delegou aos usuários da rede de transmissão o pagamento 
mensal da RAP, que por ser garantida pelo arcabouço regulatório de transmissão, 
constitui-se em direito contratual incondicional de receber caixa ou outro ativo 
financeiro. 

 
O valor a receber referente à indenização dos ativos ao final da concessão é 
reconhecido quando a construção é finalizada e reconhecida pela ANEEL e então 
incluído no ativo financeiro relacionado aos serviços de construção. Conforme 
definido nos contratos, a extinção da concessão determinará, de pleno direito, a 
reversão ao poder concedente dos bens vinculados ao serviço, procedendo-se os 
levantamentos e avaliações, bem como a determinação do montante da indenização 
devida à concessionária, observados os valores e as datas de sua incorporação ao 
sistema elétrico. A Companhia considera que a indenização a ser realizada pela 
ANEEL será pelo valor líquido do investimento realizado na construção. 
 
A Companhia determinou o valor justo dos serviços de construção aplicando uma 
margem sobre os custos de construção. A taxa efetiva de juros que remunera o ativo 
financeiro advindo dos serviços de construção foi determinada considerando a 
expectativa de retorno dos acionistas sobre um ativo com estas características.  
 
Este ativo financeiro está classificado como empréstimos e recebíveis e a receita 
financeira apurada mensalmente é registrada diretamente no resultado. 

 
Abaixo um resumo das premissas utilizadas na concessão e os principais efeitos: 

 
 31/12/2009 01/01/2009 
Desreconhecimento do ativo imobilizado e intangível 

relacionados à concessão (178.289) (184.159) 
Reconhecimento do ativo financeiro 218.113 219.262 
Margem de construção 1% 1% 

 
4.2.   PIS e COFINS Incidentes sobre a Receita 

 
As receitas com construção e receitas financeiras apuradas sobre os ativos financeiros 
de construção estão sujeitas ao diferimento do Programa de Integração Social - PIS e à 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS não - cumulativos.  
 
Os tributos PIS e COFINS são apresentados como dedução da receita operacional 
bruta nas demonstrações do resultado. 
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4.3.  Imposto de renda e contribuição social diferidos 

 
Conforme pronunciamento CPC 32 – Tributos sobre o lucro, o imposto sobre a renda 
diferido (“imposto diferido”) é reconhecido sobre as diferenças temporárias no final de 
cada exercício entre os saldos de ativos e passivos reconhecidos nas demonstrações 
financeiras e as bases fiscais correspondentes usadas na apuração do lucro tributável.  
 
Impostos diferidos ativos e passivos são mensurados pelas alíquotas aplicáveis no 
período no qual se espera que o passivo seja liquidado ou o ativo seja realizado, com 
base nas alíquotas previstas na legislação tributária vigente. 

 
4.4.  Exceções Obrigatórias e Isenções Opcionais na Adoção dos Novos Pronunciamentos 
 

Com base no CPC 37, é permitida na adoção inicial dos novos pronunciamentos a 
aplicação de procedimentos voluntários, caso haja divergências quanto às práticas 
contábeis anteriormente adotadas, porém a norma também proíbe o ajuste de 
determinadas transações retrospectivamente.  
 
O julgamento da Administração quanto às isenções opcionais e obrigatórias na adoção 
inicial dos novos pronunciamentos é descrito da seguinte forma: 
 
Isenções Opcionais 
 
(i) Mensuração do ativo imobilizado e intangível ao valor justo: a Companhia optou 

por não remensurar seu ativo imobilizado administrativo a valor justo (deemed 

cost) na data de transição optando por manter os ativos com base em seu custo 
histórico de aquisição, como permitido anteriormente, em linha com os novos 
pronunciamentos. 
 

(ii) Mensuração dos contratos de concessão: devido a possibilidade de reconstruir de 
forma confiável os dados históricos, a Companhia adotou o pronunciamento de 
forma retrospectiva desde o início da concessão. 

 
Isenções Obrigatórias 
 
Estimativas: as estimativas utilizadas nas práticas contábeis aplicadas após o balanço 
de abertura não devem ser ajustadas na data de transição, exceto se representarem 
mudança de política contábil ou existir evidência de erro. A Companhia manteve as 
estimativas utilizadas antes do balanço de abertura. 
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5. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 

 
 31/12/2010 31/12/2009 01/01/2009 
    

Caixa e bancos 2.594 441 154 
Aplicações financeiras de liquidez imediata 5.025 191 2.438 
 7.619 632 2.592 
 
A Companhia estruturou as suas aplicações financeiras por meio de fundos de investimento 
de títulos públicos multipatrocinados. Esses fundos podem ter suas cotas resgatadas a 
qualquer momento e oferecem remuneração atrelada à taxa CDI. Essas aplicações estão 
classificadas como disponíveis para negociação e refletem na data do balanço o seu valor de 
mercado. 
 

Instituição 
financeira Tipo de aplicação Remuneração 31/12/2010 31/12/2009 01/01/2009 

      
Banco Santander 
S.A. 

Fundo de 
investimento 

100% CDI 5.025 191 2.438 

 
 

6. CONCESSIONÁRIAS E PERMISSIONÁRIAS 
 
 31/12/2010 31/12/2009 01/01/2009 
    

A vencer 5.997 5.583 3.959 
Vencidas até 30 dias 2 9 1 
Vencidas há mais de 30 dias        -      53      24 
 5.999 5.645 3.984 
 
A Companhia entende não haver necessidade de constituição de provisão para devedores 
duvidosos sobre o saldo das contas a receber de concessionárias e permissionárias em 31 de 
dezembro de 2010 e de 2009 e 1º de janeiro de 2009, considerando não haver indicativo de 
perdas com esses créditos. 
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7. CONTAS A RECEBER – ATIVO FINANCEIRO 

 
 31/12/2010 31/12/2009 01/01/2009 
    
Serviços de construção 59.848 84.722 109.368 
Remuneração do ativo financeiro 156.755 133.391 109.894 
    
    

Circulante 32.340 31.674 30.482 
Não circulante 184.263 186.439 188.780 
 
O saldo de contas a receber se refere à prestação de serviços de construção. Este ativo 
financeiro está classificado como empréstimos  e recebíveis.  
 

 
8. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 

 
8.1. Fundos vinculados a empréstimos 
 

O saldo dessa rubrica refere-se ao depósito vinculado para garantia do pagamento do 
empréstimo com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(“BNDES”), conforme composição a seguir. Durante todo o prazo do contrato, a 

Companhia deve manter em favor deste uma conta reserva, com recursos vinculados, 
no valor correspondente ao serviço da dívida de três meses, sendo que a 
movimentação dessa conta só pode ser realizada com autorização formal do BNDES. 

 
Instituição financeira Tipo de aplicação Remuneração 31/12/2010 31/12/2009 01/01/2009 

      
Banco Santander S.A. Fundo de 

investimento 100% CDI 5.929 5.578 6.144 
Banco Santander S.A. Fundo de 

investimento 100% CDI    210    905    842 
   6.139 6.483 6.986 

 
O FIC apresenta liquidez imediata, entretanto, está classificado como não circulante 
por estar vinculado aos empréstimos do BNDES. 

 
8.2. Aplicações destinadas a medidas compensatórias 
 

Instituição financeira Tipo de aplicação Remuneração 31/12/2010 31/12/2009 01/01/2009 
      
Banco Nossa Caixa Poupança TR + 6% a.a. 2.596 2.538 2.289 
   2.596 2.538 2.289 

 
Contabilizado a valor de mercado, o saldo de aplicação relativo a medidas 
compensatórias refere-se ao compromisso da Companhia assumido com o IBAMA. O 
mesmo montante encontra-se registrado no passivo (Nota 12). 
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9. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 
 

Os saldos em 31 de dezembro de 2010 e de 2009 são compostos como se segue: 
 
 31/12/2010 31/12/2009 01/01/2009 
    

BNDES - subcrédito A - moeda nacional 1.831 2.113 2.391 
BNDES - subcrédito B - moeda nacional 67.730 78.151 88.465 
BNDES - subcrédito C - moeda estrangeira 9.094 10.901 16.618 
Juros a pagar      361      416        492 
Total de empréstimos e financiamentos 79.016 91.581 107.966 

    

Passivo circulante 12.461 12.573 13.136 
Passivo não circulante 66.555 79.008 94.830 
 
As características dos subcréditos são como se segue: 
 
BNDES – Refere-se ao Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito 
estabelecido com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) em 
21 de julho de 2004, destinado à implantação das linhas de transmissão da Cachoeira 
Paulista. 
 
BNDES – Subcréditos A e B – Providos com recursos ordinários do BNDES. Sobre o 
principal da dívida incidirá a taxa efetiva de juros de 5% ao ano, acima da Taxa de Juros de 
Longo Prazo (TJLP), a partir da data de liberação dos recursos. O prazo de amortização é de 
144 meses, com início em 15 de julho de 2005 e término em 15 de junho de 2017. 
 
No exercício de 2010, o índice médio da TJLP foi de 6% (6,125% em 2009). 
 
BNDES – Subcrédito C – Provido com recursos captados pelo BNDES em moeda 
estrangeira. Sobre o principal da dívida incidirá a taxa efetiva de juros de 5% ao ano, acima 
da taxa variável reajustada trimestralmente, com base no custo médio ponderado de todas as 
taxas e despesas incorridas pelo BNDES na captação de recursos em moeda estrangeira sem 
vinculação a repasse em condições específicas (UMBNDES). Os juros serão calculados 
sobre o saldo devedor atualizado pela variação cambial das moedas estrangeiras aplicáveis, 
utilizando-se a cotação de fechamento para venda, divulgada pelo Banco Central do Brasil. 
O prazo de amortização é de 144 meses, com início em 15 de julho de 2005 e término em 
15 de junho de 2017. 
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Os indicadores definidos pelo contrato de financiamento para reajuste do principal da dívida 
sofreram as seguintes variações nos exercícios: 

 
  31/12/2010  31/12/2009  Variação 
        

URTJLP  1,97408  1,97408  0,00% 
UMBNDES  0,032718  0,033995  -3,76% 
       
        
  31/12/2009  31/12/2008  Variação 
        

URTJLP  1,97408  1,971714  0,12% 
UMBNDES  0,033995  0,045729  -25,66% 
 

O financiamento do BNDES é garantido por: 
 
(i)  Penhor de direitos emergentes do contrato de concessão; 
 

(ii) Caução, dada por todos os acionistas em favor do BNDES, da totalidade das ações da 
Companhia; 

 

(iii) Caução dos direitos creditórios decorrentes da prestação de serviços de transmissão. 
 
Adicionalmente, de acordo com as cláusulas contratuais, a Companhia deve atender durante 
o período de amortização do contrato, aos seguintes índices financeiros: 
 
· Índice de cobertura da dívida – Fluxo de caixa disponível para pagamento da dívida no 

período dividido pelo montante de juros a pagar adicionado do montante amortizado do 
principal (superior ou igual a 1,3 vezes). 

· Índice de Capitalização (Patrimônio Líquido/Ativo Total) igual ou superior a 0,3 (três 
décimos). 

 
Os referidos índices vem sendo cumpridos pela Companhia. 
 
As posições, em 31 de dezembro de 2010, das amortizações e dos pagamentos de encargos 
dos financiamentos obedecem ao seguinte escalonamento: 
 
2012 12.461 
2013 12.461 

2014 12.461 

2015 12.461 

2016 12.461 

2017   4.250 
Total longo prazo 66.555 
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10. REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES 

 
Na Companhia não houve, em 2010 e 2009, pagamentos a administradores, em virtude de 
estes serem pagos por outras empresas do grupo. A Companhia não constituiu qualquer 
provisão para ressarcimento das empresas do grupo que remuneraram seus administradores 
por entender que esses custos não serão repassados no futuro. 

 
 
11. PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

 
a) Capital social 

 
Em 31 de dezembro de 2010 e de 2009, o capital social subscrito e integralizado da 
Companhia é de R$64.582, dividido em 64.582.206 ações ordinárias nominativas 
subscritas e integralizadas, no valor nominal de R$1,00 cada. 
 
A composição do capital social subscrito da Companhia é como se segue: 
 
Acionistas  Ordinárias 
    

Elecnor Transmissão de Energia S.A.  21.527.400 
Isolux Energia e Participações S.A.  21.527.400 
Lintran do Brasil Participações S.A.  21.527.400 
Membros do Conselho de Administração                   6 
  64.582.206 
 

b) Reserva legal 
 
A reserva legal é constituída com base em 5% do lucro líquido do exercício, 
observando-se os limites previstos pela Lei das Sociedades Anônimas. 
 

c) Dividendos 
 
A proposta de distribuição de dividendos efetuada pela Administração da Companhia 
que estiver dentro da parcela equivalente ao dividendo mínimo obrigatório é registrada 
como passivo na rubrica “Dividendos propostos” por ser considerada como uma 

obrigação legal prevista no estatuto social da Companhia; entretanto, a parcela dos 
dividendos superior ao dividendo mínimo obrigatório, declarada pela Administração 
após o período contábil a que se referem as demonstrações financeiras, mas antes da 
data de autorização para emissão das referidas demonstrações contábeis, é registrada na 
rubrica “Dividendo retidos”. 
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Aos acionistas é garantido estatutariamente um dividendo mínimo obrigatório de 50% 
do lucro líquido após a destinação para reserva legal, calculado nos termos do artigo 202 
da Lei nº 6.404/76. Em 2010, o dividendo mínimo obrigatório é de R$ 10.793, conforme 
demonstrado a seguir: 
 
 31/12/2010 31/12/2009 
   

Lucro líquido do exercício (*) 22.722  28.331  
Reserva legal (5%)  (1.136)  (1.415) 
Base de cálculo para os dividendos 21.586  16.092  
Dividendos mínimos obrigatórios (50%) 10.793  13.458  
Dividendos por lote de mil ações – Em reais 167,12  208,39  
 
(*) O lucro líquido do exercício de 2009 é o lucro societário apurado inicialmente antes 

da aplicação dos CPCs (Nota 4). 
 

 
12. MEDIDAS COMPENSATÓRIAS 

 
O Contrato de Concessão nº 084/2002, que regula a Concessão de Serviço Público de 
Transmissão, determina que a Concessionária deve envidar esforços no sentido de minimizar 
danos à flora e à fauna existentes ao longo da faixa de domínio das linhas de transmissão por 
ocasião da sua implantação e durante o período de concessão, tendo em conta a observância 
dos compromissos e responsabilidades definidas nos documentos de licenciamento 
ambiental. 
 
No processo de licenciamento ambiental do Empreendimento, o Instituto Brasileiro de Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), baseado na Lei do Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) nº 9985/2000, determinou que o 
recurso fosse destinado às Unidades de Conservação APA de Várzea do Rio Tietê, Floresta 
Nacional de Lorena e APA da Bacia do Rio Paraíba do Sul, afetadas pela passagem da linha 
de transmissão. 
 
Atendendo a exigência do órgão responsável pelo licenciamento ambiental, a Secretaria de 
Meio Ambiente do Estado de São Paulo (SMA), em virtude da indefinição do plano de 
aplicação dos referidos recursos pelos órgãos gestores das unidades de conservação, foi 
determinado que o valor mencionado fosse aplicado no Banco Nossa Caixa Nosso Banco, 
até o seu uso efetivo, segundo solicitação do órgão estatal (SMA), para uso exclusivo da 
compensação ambiental referida. 
 
Em 31 de dezembro de 2010, o saldo, que inclui os respectivos rendimentos do valor 
aplicado, soma R$2.597 (R$2.538 em 2009 e R$2.289 em 1º de janeiro de 2009). Ver Nota 
8.2. 
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13. RISCOS FISCAIS, CÍVEIS E TRABALHISTAS 

 
Ações judiciais 
 
Em 31 de dezembro de 2010, a provisão para riscos fiscais totaliza R$ 560 e reflete a 
estimativa da administração par fazer face às demandas judiciais e administrativas que 
deverão ter desfecho desfavorável à Companhia.  
 
Além disso, a Companhia é parte integrante em ações judiciais referentes a questões de 
regularização de Servidões de Direito de Passagem para a Linha de Transmissão, as quais 
estão sendo objeto de discussão e envolvem valores de R$ 469. A Companhia não registrou 
provisão pois não considera que a perda é provável. 
 
Meio ambiente 
 
As atividades do setor de energia podem causar impactos negativos e danos ao meio 
ambiente. A legislação federal impõe àquele que direta ou indiretamente causar degradações 
ambientais o dever de reparar ou indenizar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros 
afetados. A legislação federal também prevê a desconsideração da personalidade jurídica da 
empresa poluidora, bem como responsabilidade pessoal dos administradores, para viabilizar 
o ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente. Como consequência, 
os sócios e administradores da empresa poluidora poderão ser obrigados a arcar com o custo 
da reparação ambiental. Os Riscos Ambientais são mitigados pela Companhia por meio de 
sua política de meio ambiente focada no desenvolvimento sustentável de seu negócio. 
 
Em 31 de dezembro de 2010 e de 2009, os compromissos da Companhia com questões 
ambientais restringem-se as medidas compensatórias acordadas com o IBAMA e que estão 
registradas no passivo (ver Nota 12). 
 
 

14. RECEITA 
 
 2010 2009 
   
Receita de remuneração do ativo financeiro 32.051 31.148 
Receita de operação e manutenção 19.705 18.962 
Outras receitas     (206)     (404) 
Receita bruta 51.550 49.706 
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Segue abaixo a conciliação entre a receita bruta e a receita apresentada na demonstração de 
resultado do exercício:  
 
 31/12/2010 31/12/2009 
   
Receita bruta 51.550 49.706 
(-) PIS e COFINS (1.882) (1.814) 
(-) Quota para RGR e Pesquisa e desenvolvimento  (1.774)  (1.751) 
Receita líquida 47.895 46.140 
 
 

15. PIS E COFINS 
 
a) PIS e COFINS diferidos: 

 
 31/12/2010 31/12/2009 01/01/2009 
Natureza dos créditos Base de cálculo PIS COFINS Total Total Total 
       
Ajustes novas práticas 734.110 4.772 22.023 26.795 26.851 26.893 
    26.795 26.851 26.893 

 
b) PIS e COFINS – deduções da receita: 
 

 31/12/2010 31/12/2009 
   
Receita bruta total 51.550 49.706 
Alíquotas de PIS e COFINS 3,65% 3,65% 
PIS e COFINS   1.882   1.814 

 
 

16. RESULTADO FINANCEIRO 
 
 31/12/2010 31/12/2009 
   

Receita de aplicações financeiras 718 1.155 
Outras receitas financeiras    152      59 

Receitas financeiras    870 1.214 
   

Variações cambiais passivas 338 (606) 
Juros de empréstimos e financiamentos (8.915) (5.813) 
Outras despesas financeiras   (434)   (375) 

Despesas financeiras (9.011) (6.794) 
 (8.141) (5.580) 
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17. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 
 
a) A pagar 

 
 31/12/2010 31/12/2009 01/01/2009 
    

PIS a recolher 3 20 13 
COFINS a recolher 53 92 59 
IRPJ a pagar 5.864 - - 
CSLL a pagar 2.002 112 - 
INSS retido de fornecedores - - 20 
Outros      61   55   26 
Total 7.983 279 118 

 
b) Reconciliação das taxas efetivas e nominais 

 
Em 31 de dezembro de 2010 e de 2009, a reconciliação da despesa de imposto de renda 
e de contribuição social apresentada no resultado era como segue: 
 
 31/12/2010 
  

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 35.215 
Alíquota nominal      34% 
Despesa de imposto de renda e contribuição social calculada à alíquota 

nominal (11.973) 
Diferenças permanentes        40 
Despesa de IRPJ e CSLL reconhecida no resultado (11.933) 
 

2009 
 Imposto Contribuição  

de renda      social     Total 
  

Receita operacional 50.855 50.855  
Alíquota aplicada sobre a receita       8%     12%  
 4.069 6.103  
Receitas financeiras e variações monetárias credoras 1.214 1.214  
Variação cambial   4.554   4.554  
Base de cálculo 9.837 11.871  
Alíquotas utilizadas para o cálculo     25%       9%  
Corrente   2.435   1.068 3.503 
Diferido   1.620 
Total   5.123 
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c) Imposto de renda e contribuição social diferidos: 
 
 31/12/2010 31/12/2009 01/01/2009 
Natureza dos 
créditos 

Base de 
cálculo 

Imposto de 
renda 

Contribuição 
social Total Total Total 

       
Passivos:       
Diferenças 
temporárias 

      

Ajustes novas 
práticas 
contábeis 16.580 4.144 1.493 5.637 4.411 2.791 

    5.637 4.411 2.791 

 
 

18. INSTRUMENTOS FINANCEIROS 
 
a) Categorias de instrumentos financeiros 

 
 31/12/2010 31/12/2009 01/01/2009 
    
Ativos financeiros    

Recebíveis:    
Contas a receber (ii) 5.999 5.645 3.984 
Contas a receber – ativo financeiro 216.603 218.113 219.262 
 222.602 223.758 223.246 

Valor justo por meio do resultado:    
Caixa e equivalentes de caixa (i) 7.619 632 2.592 
Títulos e valores mobiliários (i)      8.735    9.021     9.275 
    16.354    9.653   11.867 

Passivos financeiros    
Fornecedores (ii) 459 354 317 
Empréstimos e financiamentos (ii)    79.016   91.581 107.966 

    79.475   91.935 108.283 
 
(i) Os saldos contábeis refletem o valor de mercado na data do balanço. 
(ii) O valor de mercado se aproxima do valor contábil. 
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b) Risco de mercado 
 
A utilização de instrumentos financeiros pela Companhia tem como objetivo proteger 
seus ativos e passivos, minimizando a exposição a riscos de mercado, principalmente no 
que diz respeito às oscilações de taxas de juros, índices de preços e moedas. A 
Companhia não tem pactuado contratos de derivativos para fazer hedge contra esses 
riscos, porém, estes são monitorados pela Administração, que periodicamente avalia a 
exposição da Companhia e propõe estratégia operacional, sistema de controle, limite de 
posição e limites de créditos com os demais parceiros do mercado. A Companhia 
também não pratica aplicações de caráter especulativo ou quaisquer outros ativos de 
risco. Os principais riscos de mercado os quais a Companhia está exposta são os 
seguintes: 
 
c.1) Riscos relacionados às aplicações financeiras 

 
A Companhia adota política conservadora de aplicação dos recursos, sendo que a 
maior parte destes é alocada em certificados de depósitos bancários. 
 

c) Riscos operacionais 
 
Os riscos operacionais são aqueles inerentes à própria execução do negócio da 
Companhia e podem decorrer das decisões operacionais e de gestão da empresa ou de 
fatores externos. 

 
c.1) Risco de interrupção do serviço: em caso de interrupção do serviço, a Companhia 

estará sujeita à redução de suas receitas através da aplicação de algumas 
penalidades, dependendo do tipo, do nível e da duração da indisponibilidade dos 
serviços.  
 

c.2) Risco de construção e desenvolvimento da infraestrutura: caso a Companhia 
expanda os seus negócios através da construção de novas instalações de 
transmissão poderá incorrer em riscos inerentes a atividade de construção, atrasos 
na execução da obra e potenciais danos ambientais que poderão resultar em custos 
não previstos e/ou penalidades. 
 

c.3) Risco técnico: a infraestrutura da Companhia é dimensionada de acordo com 
orientações técnicas impostas por normas locais e internacionais. Ainda assim, 
algum evento de caso fortuito ou força maior pode causar impactos econômicos e 
financeiros maiores do que os previstos pelo projeto original. Nestes casos, os 
custos necessários para a recolocação das instalações em condições de operação 
devem ser suportados pela Companhia, ainda que eventuais indisponibilidades de 
suas linhas de transmissão não gerem redução das receitas (Parcela Variável). 
 

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2010 e de 2009, a Companhia não 
operou com instrumentos financeiros derivativos. 
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19. SEGUROS 
 
A Companhia possui cobertura de seguro contra incêndio empresarial, responsabilidade civil 
e danos materiais sobre as subestações e linhas de transmissão, conforme quadro abaixo: 
 
 
Ativo 

 
Tipo de cobertura 

 
Vigência 

Importância 
segurada 

    

Subestações 
Riscos 

operacionais 30/06/2011 23.193 
    

Subestações e linhas 
Responsabilidade 

civil 30/06/2011 45.140 
 
 
20. APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

 
As demonstrações financeiras foram aprovadas e autorizadas para emissão pela Diretoria em 
14 de abril de 2011. 

 
 
 


