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Relatório do auditor independente sobre as demonstrações
financeiras individuais e consolidadas

Aos
Administradores e Acionistas da
Guanhães Energia S.A.
Rio de Janeiro - RJ

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Guanhães Energia S.A.
(“Companhia”), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais e consolidadas acima referidas
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira,
individual e consolidada, da Guanhães Energia S.A. em 31 de dezembro de 2017, o desempenho
individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e
consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais
e consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e suas controladas, de acordo
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas
normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as
demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Outros assuntos

Auditoria dos valores correspondentes

As demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Guanhães Energia S.A. para o
exercício findo em 31 de dezembro de 2016 foram examinadas por outro auditor independente
que emitiu relatório em 30 de maio de 2017 com opinião sem modificação sobre essas
demonstrações financeiras, e com ênfases de (i) Continuidade operacional e (ii) Transações com
partes relacionadas.
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Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações financeiras
individuais e consolidadas

A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
financeiras individuais e consolidadas 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 erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a Administração é
responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando,
quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa
base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a Administração
pretenda liquidar a Companhia e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Companhia e suas controladas são aqueles com
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e
consolidadas

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e
consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança
razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de
uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas
demonstrações financeiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da
auditoria. Além disso:

· Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras
individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência
de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de
distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude
pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou
representações falsas intencionais.

· Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e suas controladas.

· Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração.
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· Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à
capacidade de continuidade operacional da Companhia e suas controladas. Se concluirmos que
existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as
respectivas divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou incluir
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia,
eventos ou condições futuras podem levar a Companhia e suas controladas a não mais se
manterem em continuidade operacional.

· Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras,
inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras individuais e consolidadas
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo
de apresentação adequada.

· Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das
entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as
demonstrações financeiras consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e
desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive
as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos
trabalhos.

Rio de Janeiro, 28 de maio de 2018.

ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP015199/O-6

Gláucio Dutra da Silva
Contador CRC-1RJ090174/O-4



4

ATIVO Notas 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

Caixa e equivalentes de caixa 6 4.101 1.159 4.333 2.139
Títulos e valores mobilíarios 7 3.327 26 3.823 81
Empréstimos com partes relacionadas 17 - 2.463 - -
Outros créditos 17 3.202 1.364 6 284

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE 10.630 5.012 8.162 2.504

Tributos a recuperar 754 620 2.160 665
Títulos e valores mobiliários 7 7.025 6.450 14.358 12.900
Depositos judiciais - - 911 378
Investimentos 8 34.632 70.192 - -
Imobilizado 9 15 7 204.307 178.861
Intangivel 10 16 13 1.517 1.444

TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE 42.442 77.282 223.253 194.248

TOTAL DO ATIVO 53.072 82.294 231.415 196.752

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Controladora Consolidado

GUANHÃES ENERGIA S.A.
BALANÇO PATRIMONIAL

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
(Em milhares de  reais)
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PASSIVO Notas 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

Fornecedores 11 252 261 12.188 5.829
Tributos a recolher 86 56 174 1.911

Empréstimos e financiamentos 12 - 195.122 12.794 148.585

Provisão para perdas em investimentos 8 1.489 8.761 - -

Outros débitos 143 180 143 180

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE 1.970 204.380 25.299 156.505
Tributos a recolher 38
Empréstimos e financiamentos 12 - - 151.210 162.333
Parcelamentos 44 3.799
Outros debitos - - 11 -

TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE 44 - 155.058 162.333

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital social 13 330.536 185.647 330.536 185.647
Adiantamento para futuro aumento de capital. 55.603 2.150 55.603 2.150
Prejuízos acumulados (335.081) (309.883) (335.081) (309.883)

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 51.058 (122.086) 51.058 (122.086)

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 53.072 82.294 231.416 196.752

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Controladora Consolidado

GUANHÃES ENERGIA S.A.
BALANÇO PATRIMONIAL

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 e 2016

(Em milhares de  reais)
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Notas 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

DESPESAS OPERACIONAIS 14 (23.105) (163.223) (10.199) (148.559)

Despesas gerais e administrativas (626) - (6.871) (4.093)
Provisão para redução ao valor recuperável dos ativos 9 - - - (138.516)
Outras despesas (9) - (3.328) (5.950)

Resutaldo de equivalência patrimonial 8 (22.470) (163.223) - -

PREJUÍZO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO E IMPOSTOS (23.105) (163.223) (10.199) (148.559)

RESULTADO FINANCEIRO 15 (2.093) (31.002) (14.999) (40.157)

Receitas financeiras 929 1.047 1.371 2.669

Despesas financeiras (3.022) (32.049) (16.370) (42.826)

PREJUÍZO ANTES DO IR/CS (25.198) (194.225) (25.198) (188.716)

Imposto de renda e contribuição social corrente - - - (5.509)
- - - -

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO (25.198) (194.225) (25.198) (194.225)

PREJUÍZO BÁSICO E DILUÍDO POR AÇÃO  (R$ / Ação) 13 (0,10) (1,05)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

GUANHÃES ENERGIA S.A.
DEMONSTRAÇÃOS DOS RESULTADOS

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 e 2016
(Em milhares de  reais)

ConsolidadoControladora
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31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

Prejuízo do exercício (25.198) (194.225) (25.198) (194.225)

RESULTADO ABRANGENTE TOTAL (25.198) (194.225) (25.198) (194.225)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

ConsolidadoControladora

GUANHÃES ENERGIA S.A.
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 e 2016
(Em milhares de reais)



8

Notas

Capital social
Adiantamento para
futuro aumento de

capital

Prejuízos
acumulados

Total

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 137.608 - (115.658) 21.950

Integralização de capital 13 48.039 2.150 - 50.189
Prejuízo do exercício 13 - - (194.225) (194.225)

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 185.647 2.150 (309.883) (122.086)
Integralização de capital 13 144.889 - - 144.889
Adiantameto para futuro aumento de capital 13 - 53.453 - 53.453
Prejuízo do exercício 13 - - (25.198) (25.198)

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 330.536 55.603 (335.081) 51.058

GUANHÃES ENERGIA S.A.
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

(Em milhares de reais)
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
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Notas 2017 2016 2017 2016

Caixa Líquido aplicado nas Atividades Operacionais              (3.774)     (4.036)           (11.563)           (15.669)

Caixa Aplicado nas Operações                 (925)     (3.075)           (11.186)           (13.315)

Prejuízo  do exercício 13 (25.198) (194.225) (25.198) (194.225)
Provisão para redução ao valor recuperável dos ativos 9 - - - 138.516
Provisão para IRPJ e CSLL - - - 5.509
Despesa com juros sobre empréstimos e financiamentos 313 28.973 15.381 39.433
Despesa com juros mutuos 2.419 - -
Juros sobre mútuos (232) (45) - -
Rendimentos sobre títulos e valores mobiliários (697) (1.001) (1.369) (2.548)
Resultado de equivalência patrimonial 8 22.470 163.223 - -
Variações nos Ativos e Passivos              (2.849)        (961)                (377)             (2.354)

Tributos a recuperar (134) (162) (1.495) 1.496
Depositos Judiciais - - (539) (372)
Outros créditos (1.838) (813) (3.527) (694)
Fornecedores 11 (9) (43) 3.107 1.119
Tributos a recolher 29 14 (1.699) (223)
IRPJ e CSLL pagos - - - (3.723)
IRRF Mutuos (907) - - -
Outros débitos 10 43 3.776 43
Caixa Líquido gerado pelas (aplicado nas)  Atividades de Investimentos              (7.580)           347            (22.289)              85.246
Aquisição de títulos e valores mobiliários (6.100) (1.000)              (7.788) (2.180)
Resgate de títulos e valores mobiliários 2.921 3.776                3.957 95.622
Cessão de mútuo 17              (4.390)     (3.028)                     -                      -
Recebimento de mútuo 17                      -           600                      -                      -
Recebimento de juros sobre mútuo 17 - 10                      -                      -
Aquisiçoes sobre bens de ativo imobilizado (8) (1)            (18.385) (8.093)
Aquisição de intangíveis 10 (3) (10)                   (73) (103)

Caixa Líquido gerado pelas(aplicado nas)  Atividades de Financiamentos              14.296        4.836              36.046            (67.478)
Aumento de Capital 13            144.889      48.039            144.889              48.039
Adiantamento para futuro aumento de capital 13              53.452        2.150              53.452                2.150
Investimentos nas Controladas            (31.253)                      -
Captação de emprestimos e financiamentos 12 - 219.220 - 157.190
Amortização de empréstimos e  financiamentos 12 (120.000) (248.898) (132.840) (246.442)
Amortização de mútuos 12 (14.750) - - -
Pagamentos de juros sobre empréstimos e  financiamentos 12 (18.042) (15.675) (29.455) (28.415)
Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa                2.942        1.147                2.194                2.099

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 6 1.159 12 2.139 40
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 6 4.101 1.159 4.333 2.139

Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa                2.942        1.147                2.194                2.099

-
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

GUANHÃES ENERGIA S.A.
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
(Em milhares de reais)

ConsolidadoControladora
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GUANHÃES ENERGIA S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Guanhães Energia S.A. (“Companhia” ou “Guanhães Energia”) é uma sociedade por ações de
capital fechado em fase pré-operacional, constituída em junho de 2006, com sede na cidade de
Ipatinga – MG, criada com a finalidade de implantar e explorar quatro Pequenas Centrais
Hidrelétricas (PCHs), situadas no estado de Minas Gerais que totalizam 44,0 MW de Potência
Instalada.

As obras começaram efetivamente após a assinatura do Contrato de Engineering, Procurement
and Construction EPC  com  o  Consórcio  Construtor  PCHs  Guanhães  (“CCPG”)  em  setembro  de
2012. Durante a fase de implantação, o projeto foi impactado por questões relacionadas ao
cumprimento do Contrato EPC, especialmente no tocante ao fornecimento dos equipamentos
eletromecânicos tendo como consequência o atraso na montagem eletromecânica das PCHs
Senhora do Porto, Dores de Guanhães, Jacaré e Fortuna II. Além de questionamentos por parte do
Ministério Público do Estado de Minas Gerais e Órgãos Ambientais.

Em 04 de abril de 2014, houve uma paralisação das obras das quatro PCHs devido a uma liminar
concedida a pedido do Ministério Público, questionando a validade dos Termos de Ajustamento de
Conduta (TACs), assinados no ano de 2013.  Essa liminar foi cassada em 12 de abril de 2014, quando
se deu o retorno das obras.

No  dia  15  de  abril  de  2014,  foram  obtidas  as  Licenças  de  Instalação  Corretivas  (LICs)  das  PCHs
Senhora do Porto e Dores de Guanhães. Para a PCH Fortuna II a Licença de Instalação Corretiva (LIC)
foi obtida em 24 de novembro de 2014. Para a PCH Jacaré estava liberada apenas a execução de
obras emergenciais, visando a segurança das instalações a terceiros, visando mitigar qualquer
impacto ao meio ambiente, que poderia vir a ser ocasionado caso ocorresse chuvas torrenciais
ocasionando o enchimento antecipado dos reservatórios.

Em fevereiro de 2015 houve a formalização do 8º Termo Aditivo ao Contrato EPC, que
proporcionou uma alavancagem do projeto, devido ao aporte de R$15.900 para que o CCPG
cumprisse o cronograma de datas de disponibilidade para a entrada em Operação Comercial com
o CCPG, com a primeira máquina prevista para iniciar em agosto de 2015 e a última em março de
2016.

Tratando-se da PCH Jacaré, apenas em 22 de junho de 2015, foi concedida pelo órgão ambiental a
Licença de Instalação Corretiva (LIC), com vigência até junho/2021.

Em paralelo a execução das obras, os pedidos para obtenção da Licença de Operação (LO) para as
PCHs Senhora do Porto, Dores de Guanhães e Fortuna II foram solicitados em 02 de julho de 2014,
em 28 de agosto de 2014 e 26 de junho de 2015, respectivamente.

Entretanto, para a PCHs Jacaré e Fortuna II, o processo administrativo de licenciamento foi
transferido para a Superintendência de Projetos Prioritários - SUPRI, visando maior agilidade no
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processo de análise para a emissão da Licença de Operação (LO), devido à sobrecarga do órgão
ambiental  do  estado  de  Minas  Gerais.   Já  para  as  PCHs  Senhora  do  Porto  e  Dores  de  Guanhães,
devido a estágio avançado quanto à análise, o processo não foi retirado no órgão ambiental.

No mês de julho de 2015, a Guanhães Energia recebeu do Consórcio Construtor PCHs Guanhães
(“CCPG”) uma carta solicitando a postergação do período de entrada em operação comercial das
UG’s das PCHs, para ocorrer entre os meses de dezembro de 2015 a julho de 2016.

Entre os meses de julho e agosto de 2015, foram expedidas notificações pela Guanhães Energia ao
CCPG. Nas referidas notificações foram levantadas questões sobre as atualizações do cronograma
de implantação, inadimplência quanto ao cumprimento das datas pactuadas no 8ª TAC, além de
alertar sobre possíveis penalidades contratuais.

Em setembro de 2015, foram recebidas outras duas cartas do CCPG solicitando nova alteração no
início da disponibilidade para operação comercial das UG’s. A primeira carta recebida indicou que
o início da disponibilidade das Unidades Geradoras das PCHs ocorreria de janeiro e agosto de
2015, já a segunda para o final de setembro de 2015, e por último o CCPG solicitou outra
postergação das datas pactuadas, desta vez definindo que o início da operação comercial somente
ocorreria em março e terminaria em dezembro de 2016.

Nos meses de outubro e novembro de 2015 a Guanhães Energia comunicou que não concederia
os novos prazos solicitados pelo CCPG. Foi concedido ao CCPG um prazo de cura de 30 dias para a
solução da inadimplência, conforme cláusulas dos seguros. Além disso, foram enviadas para as
seguradoras Pottencial, Faifax e Austral, correspondências comunicando sobre a expectativa de
abertura de sinistro e a concessão de prazo dado ao CCPG para cumprimento das obrigações.

Importante frisar que neste interim foram enviadas notificações referentes ao descumprimento de
outras  obrigações  contratuais  pelo  CCPG,  entre  elas;  (I)  Renovações  de  Apólices  de  Seguros
Vincendos;  (II)  Descumprimento  do  Cronograma  da  PCH  Fortuna  II  e  (III);  Não  conclusão  da
supressão vegetal da LT de 34,5 kV da PCH Fortuna II.

Devido a tais circunstâncias, foram enviadas ao CCPG notificações extrajudiciais comunicando sobre
a retenção dos pagamentos para a compensação das multas aplicadas, caso não fosse sanada a
inadimplência e não fossem pagas as multas.

Como mencionado acima o CCPG apresentou atrasos no fornecimento de equipamentos,
suprimentos e serviços nos prazos definidos em contrato, o que impactou diretamente na
execução do cronograma de implantação das PCHs, tendo sido incapaz de solucionar seu
inadimplemento no prazo de cura que lhe foi concedido. Além disso, o CCPG não apresentou
qualquer plano de recuperação dos atrasos, tampouco demonstrou sua capacidade de cumprir as
datas dos novos cronogramas que propôs.  Diante desses fatos, o Contrato EPC com o CCPG foi
rescindido no dia 15 de dezembro de 2015.

Após a rescisão do Contrato EPC com o CCPG, foram enviadas correspondências comunicando a
abertura de reclamação de sinistro junto as seguradoras, a saber:

· Em 22 de dezembro de 2015 houve a reclamação de sinistro com à seguradora Potencial
solicitando indenização referente à garantia do valor adicional, pactuado através do 8º
Termo Aditivo;
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· Em  08  de  janeiro  de  2016,  houve  a  reclamação  de  sinistro  junto  às  seguradoras  Austral  e
Fairfax referente à Garantia de Fiel Cumprimento e tem como beneficiário o Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES;

· Em  18  de  janeiro  de  2016,  houve  a  reclamação  de  sinistro  junto  às  seguradoras  Austral  e
Fairfax referentes ao saldo remanescente do adiantamento de pagamento efetuado no início
do contrato.

Após negativa das seguradoras quanto aos sinistros reclamados, a companhia instaurou na SUSEP,
denuncia para questionamento das decisões apresentadas pelas seguradoras. Após análise das
denuncias, a SUSEP direcionou uma decisão preliminar para companhia, sugerindo o arquivamento
dos processos alegando o fato de não ter sido apurado indícios de irregularidade cometido pelas
seguradoras.

Diante da frustração nas tentativas de recebimento  das seguradoras  em 07 de dezembro de 2017,
a companhia optou pela abertura de ação judicial contra a seguradora Fairfax. e a instauração de
ações judiciais contra as seguradoras Austral e Pottencial, em 08/01/2018 e 09/01/2018,
respectivamente.

Levando em consideração a complexidade da recontratação do escopo remanescente para a
conclusão das obras e que a negociação dependia ainda de uma decisão favorável para obtenção da
posse de equipamentos que estavam em poder do CCPG, o processo de recontratação dos novos
fornecedores foi mais demorado do que o planejado inicialmente pelo grupo, diante disso a
retomada e as suas respectivas ordens de serviço se deram de forma pulverizada.

Para a conclusão das obras, foram assinados os contratos com a SDZ Empreendimentos e
Participações, responsável pelo fornecimento de materiais e equipamentos, montagens, serviços de
engenharia e obras civis; ENGECON, responsável pela fabricação e fornecimento dos equipamentos
hidromecânicos e equipamentos de levantamento, além dos respectivos projetos, montagem e
comissionamento e IG, responsável pela finalização da implantação das Linhas de Distribuição.

Além das ações judiciais contra as seguradoras retro mencionadas, está acontecendo em paralelo o
processo arbitral já instaurado pela Guanhães Energia, contra o antigo contratado “CCPG - Consórcio
Construtor PCH’s Guanhães”, para cobrança das penalidades contratuais e indenizações devidas em
razão do inadimplemento do Contrato EPC.

Diante do exposto acima e levando em consideração que:

· em  07  de  dezembro  de  2017,  foi  obtida  a  Licença  de  Operação  (LO)  da  PCH  Dores  de
Guanhães.

· em 23 de fevereiro de 2018, foram obtidas as Licenças de Operação das PCHs Senhora do
Porto e Fortuna II;

· para a PCH Jacaré a obtenção da LO ocorreu em 13 de março de 2018.
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· a primeira Unidade Geradora a entrar em operação comercial será a da PCH Senhora do
Porto e está prevista para ocorrer em 01/06/2018 e a última Unidade Geradora a entrar em
operação é UG 02 da PCH Jacaré, com previsão para 01/02/2019.

A Companhia encontra-se em fase pré-operacional, e vem dispendendo quantias significativas na
construção das suas PCHs, as quais, de acordo com as estimativas da Companhia, deverão ser
absorvidas pelas operações futuras da mesma. A Companhia apresenta nesta data seu passivo
circulante superior ao ativo circulante em R$ 17.137, no consolidado, e conta com aportes de seus
acionistas para a obtenção de recursos necessários para a manutenção dos seus compromissos de
curto prazo.

2. ENTIDADES INVESTIDAS

a) Reorganização Societária

Para atendimento às premissas de obtenção do financiamento com o Banco Nacional de
Desenvolvimento  Econômico  Social  –  BNDES,  no  que  se  refere  à  segregação  em  quatro
beneficiárias, correspondente as quatro PCHs, de acordo com a Ata da AGE de 04 de março
de 2013, item 5.6, foi aprovada a criação de quatro controladas integrais da Companhia,
correspondentes às respectivas PCH's, denominadas:

· PCH Dores de Guanhães S.A. CNPJ nº 18.471.058/0001-89;
· PCH Fortuna II S.A. CNPJ nº 18.471.053/0001-56;
· PCH Jacaré S.A. CNPJ nº 18.471.064/0001-36;
· PCH Senhora do Porto S.A. CNPJ nº 18.471.070/0001-93;

As referidas empresas foram constituídas na data de 02 de maio de 2013, mediante suas
respectivas Escrituras Públicas de Constituição de Sociedade Controlada.

Foram realizadas transferências de titularidades com a ANEEL após levantamento de
informações embasadas por meio de laudos de avaliação patrimonial contábil elaborado
por empresa independente. Em seguida, em 01 de junho de 2014, foi realizada a
integralização do capital nas PCHs e a transferência de ativos da Guanhães Energia para
cada uma das PCHs, data em que a Guanhães Energia passou a consolidar as PCHs em suas
demonstrações financeiras. Adicionalmente, uma nova transferência de ativos da
Guanhães Energia para cada uma das PCHs foi realizada em 31 de dezembro de 2015.

Os  valores  dos  ativos  transferidos  a  cada  uma  das  PCHs  estão  apresentados  na  Nota
explicativa nº 07.

Concessões e autorizações
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b) Controladas diretas

O percentual de participação nas entidades controladas diretamente pela Guanhães Energia
está demonstrado no quadro abaixo:

· PCH Dores de Guanhães S.A. - Localizada no Rio Guanhães, Município de Dores de
Guanhães. Em novembro de 2002 foi outorgada a autorização para exploração do potencial
hidráulico da PCH Dores de Guanhães pela Agência Nacional  de Energia Elétrica – ANEEL,
por meio da Resolução nº 638 em nome da Construtora Barbosa Mello S.A., na modalidade
de produtor independente de energia elétrica, pelo prazo de 30 anos. A capacidade
geradora da Usina será de 14,0 MW. Posteriormente, através da Resolução Autorizativa nº
931/2007, a ANEEL anuiu a transferência da outorga para implantar e explorar a PCH Dores
de Guanhães, outorgada à Construtora Barbosa Mello S.A., para a SPE Guanhães Energia
S.A..

Através da Resolução Autorizativa nº 2.904/2011, a ANEEL prorrogou o prazo para início
das  obras  civis  das  estruturas  para  até  1º  de  junho  de  2012,  com  início  da  operação
comercial da primeira e segunda unidades geradoras para até 1º de novembro de 2013 e
1º de dezembro de 2013, respectivamente.

As obras começaram efetivamente após a assinatura do Contrato EPC com o Consórcio
Construtor PCHs Guanhães (“CCPG”) em setembro de 2012.

Posteriormente através da Resolução Autorizativa nº 4.583/2014 ocorreu a transferência
dos direitos de exploração da SPE Guanhães Energia S.A. para a PCH Dores de Guanhães
S/A. devido a necessidade de criação de uma controlada integral da Guanhães Energia S.A..

Concessões / autorizações Data do ato  Data de Vencimento

PCH Dores de Guanhães nov/2002 nov/2032
PCH Fortuna II dez/2001 dez/2031
PCH Jacaré out/2002 out/2032
PCH Senhora do Porto out/2002 out/2032

PCH Dores de Guanhães
PCH Fortuna II
PCH Jacaré
PCH Senhora do Porto 100

31.12.2017

Percentual de
participação (%) Direta

100
100
100

100

31.12.2016

Percentual de
participação (%) Direta

100
100
100
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Como mencionado na nota explicativa nº 1, durante a implantação, o projeto foi impactado
pelo atraso no fornecimento dos equipamentos eletromecânicos, ocasionando nas
postergações em demasia das datas previstas para a entrada em Operação Comercial.
Diante dos fatos apresentados o Contrato EPC foi rescindido no dia 15 de dezembro de
2015 e os seguros foram devidamente acionados.

· PCH  Fortuna  II  S.A. - Localizada no Rio Corrente Grande, Municípios de Guanhães e
Virginópolis. Em dezembro de 2001 foi outorgada a autorização para exploração do
potencial hidráulico da PCH Fortuna II pela ANEEL, por meio da Resolução nº 601 em nome
da Construtora Barbosa Mello S.A., na modalidade de produtor independente de energia
elétrica,  pelo  prazo  de  30  anos.  A  capacidade  geradora  da  Usina  será  de  9,0  MW.
Posteriormente, através da Resolução Autorizativa nº 932/2007, a ANEEL anuiu a
transferência da outorga para implantar e explorar a PCH Fortuna II, outorgada à
Construtora Barbosa Mello S.A., para a SPE Guanhães Energia S.A..

Através da Resolução Autorizativa nº 2.903/2011, a ANEEL prorrogou o prazo para início
das  obras  civis  e  das  estruturas  para  até  1º  de  julho  de  2012,  com  início  da  operação
comercial da primeira e segunda unidades geradoras para até 1º de setembro de 2013 e 1º
de outubro de 2013, respectivamente.

As obras começaram efetivamente após a assinatura do Contrato EPC com o Consórcio
Construtor PCHs Guanhães (“CCPG”) em setembro de 2012.

Posteriormente através da Resolução Autorizativa nº 4.584/2014 ocorreu a transferência
dos direitos de exploração da SPE Guanhães Energia S.A. para a PCH Fortuna II S.A. devido
a necessidade de criação de uma controlada integral da Guanhães Energia S.A..

Como mencionado na nota explicativa nº 1, durante a implantação, o projeto foi impactado
pelo atraso no fornecimento dos equipamentos eletromecânicos, ocasionando nas
postergações em demasia das datas previstas para a entrada em Operação Comercial.
Diante dos fatos apresentados o Contrato EPC foi rescindido no dia 15 de dezembro de
2015 e os seguros foram devidamente acionados.

· PCH  Jacaré  S.A. - Localizada no Rio Guanhães, Município de Dores de Guanhães. Em
outubro de 2002 foi outorgada a autorização para exploração do potencial hidráulico da
PCH Jacaré pela ANEEL, por meio da Resolução nº 588 em nome da Construtora Barbosa
Mello S.A., na modalidade de produtor independente de energia elétrica pelo prazo de 30
anos.  A  capacidade  geradora  da  Usina  será  de  9,0  MW.  Posteriormente,  através  da
Resolução Autorizativa nº 934/2007, a ANEEL anuiu a transferência da outorga para
implantar e explorar a PCH Jacaré, outorgada à Construtora Barbosa Mello S.A., para a SPE
Guanhães Energia S.A..

Através da Resolução Autorizativa nº 2.902/2011, a ANEEL prorrogou o prazo para início das
obras civis das estruturas para até 1º de julho de 2012, com início da operação comercial da
primeira e segunda unidades geradoras para até 1º de janeiro de 2014 e 1º de fevereiro de
2014, respectivamente.
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As obras começaram efetivamente após a assinatura do Contrato EPC com o Consórcio
Construtor PCHs Guanhães (“CCPG”) em setembro de 2012.

Posteriormente através da Resolução Autorizativa nº 4.586/2014 ocorreu a transferência
dos direitos de exploração da SPE Guanhães Energia S.A.  para a PCH Jacaré S.A.  devido a
necessidade de criação de uma controlada integral da Guanhães Energia S.A..

Como mencionado na nota explicativa nº 1, durante a implantação, o projeto foi impactado
pelo atraso no fornecimento dos equipamentos eletromecânicos, ocasionando nas
postergações em demasia das datas previstas para a entrada em Operação Comercial.
Diante dos fatos apresentados o Contrato EPC foi rescindido no dia 15 de dezembro de
2015 e os seguros foram devidamente acionados.

· PCH Senhora do Porto S.A. - Localizada no Rio Guanhães, Município de Dores de
Guanhães. Em outubro de 2002 foi outorgada a autorização para exploração do potencial
hidráulico da PCH Senhora do Porto pela ANEEL, por meio da Resolução nº 545 em nome
da Construtora Barbosa Mello S.A. na modalidade de produtor independente de energia
elétrica  pelo  prazo  de  30  anos.  A  capacidade  geradora  da  Usina  será  de  12,0  MW.
Posteriormente, através da Resolução Autorizativa nº 933/2007, a ANEEL anuiu a
transferência da outorga para implantar e explorar a PCH Senhora do Porto, outorgada à
Construtora Barbosa Mello S.A., para a SPE Guanhães Energia S.A..

Através da Resolução Autorizativa nº 2.901/2011, a ANEEL prorrogou o prazo para início
das  obras  civis  das  estruturas  para  até  1º  de  junho  de  2012,  com  início  da  operação
comercial da primeira e segunda unidades geradoras para até 1º de novembro de 2013 e
1º de dezembro de 2013, respectivamente.

As obras começaram efetivamente após a assinatura do Contrato EPC com o Consórcio
Construtor PCHs Guanhães (“CCPG”) em setembro de 2012.

Posteriormente através da Resolução Autorizativa nº 4.585/2014 ocorreu a transferência
dos direitos de exploração da SPE Guanhães Energia S.A. para a PCH Senhora do Porto S.A.
devido a necessidade de criação de uma controlada integral da Guanhães Energia S.A..

Como mencionado na nota explicativa nº 1, durante a implantação, o projeto foi impactado
pelo atraso no fornecimento dos equipamentos eletromecânicos, ocasionando nas
postergações em demasia das datas previstas para a entrada em operação comercial.
Diante dos fatos apresentados o Contrato EPC foi rescindido no dia 15 de dezembro de
2015 e os seguros foram devidamente acionados.

3. APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

A autorização para conclusão das demonstrações financeiras individuais e consolidadas foi
dada pela Administração da Companhia em 28 de maio de 2018.

4. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
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4.1 Declaração de conformidade

As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram preparadas 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 técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis - CPC e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC (“BR GAAP”).

4.2 Bases de elaboração

As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram elaboradas com base no
custo  histórico.  O  custo  histórico  geralmente  é  baseado  no  valor  justo  das
contraprestações pagas em troca de ativos. Ativos e passivos são classificados conforme
seu grau de liquidez e exigibilidade. Os mesmos são classificados como circulantes quando
provável que sua realização ou liquidação ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário,
são demonstrados como não circulantes.

Essas demonstrações financeiras individuais e consolidadas são apresentadas em reais, que
é a moeda funcional da Companhia. Todas as informações financeiras apresentadas em
milhares de reais foram arredondadas para o valor mais próximo, exceto quando indicado
de outra forma.

5. RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente
a todos os exercícios apresentados nessas demonstrações financeiras individuais e
consolidadas.

a) Instrumentos financeiros

i. Ativos financeiros não derivativos

A Companhia reconhece os ativos financeiros inicialmente na data em que foram
originados. Todos os outros ativos financeiros (incluindo os ativos designados ao valor justo
por meio do resultado) são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual a
Companhia se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento.

A Companhia deixa de reconhecer um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos
fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando a Companhia transfere os direitos ao
recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação
na qual essencialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são
transferidos. Eventual participação que seja criada ou retida pela Companhia nos ativos
financeiros é reconhecida como um ativo ou passivo individual.

A Companhia classifica os ativos financeiros não derivativos, mantidos em 31 de dezembro
de  2017,  na  categoria  de  empréstimos  e  recebíveis,  pois  são  ativos  financeiros  com
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pagamentos fixos ou calculáveis que não são cotados no mercado ativo. Tais ativos são
reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação
atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os empréstimos e recebíveis são medidos pelo
custo amortizado através do método dos juros efetivos, decrescidos de qualquer perda por
redução ao valor recuperável.

Os empréstimos e recebíveis abrangem caixa e equivalentes de caixa, títulos e valores
mobiliários e outros créditos.

ii. Passivos financeiros não derivativos

A Companhia reconhece títulos de dívida emitidos e passivos subordinados inicialmente na
data em que são originados. Todos os outros passivos financeiros são reconhecidos
inicialmente na data de negociação na qual a Companhia se torna uma parte das
disposições contratuais do instrumento. A Companhia baixa um passivo financeiro quando
tem suas obrigações contratuais retiradas, canceladas ou extintas.

A Companhia classifica os passivos financeiros não derivativos, mantidos em 31 de
dezembro de 2017, na categoria de outros passivos financeiros. Tais passivos financeiros
são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação
atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são medidos pelo
custo amortizado através do método dos juros efetivos.

A Companhia tem os seguintes passivos financeiros não derivativos: empréstimos e
financiamentos e fornecedores.

b) Caixa e equivalentes de caixa

Incluem saldos de caixa, depósitos bancários à vista e as aplicações financeiras com liquidez
imediata, com vencimento original de até três meses a partir da data da contratação ou
sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor, e são mantidos com a finalidade de
atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para investimento ou outros
propósitos.

c) Uso de estimativas

A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil exige que a Administração faça estimativas e premissas que afetam a aplicação de
políticas  contábeis  e  os  valores  reportados  de  ativos,  passivos,  receitas  e  despesas.  Os
resultados reais podem divergir dessas estimativas.

Estimativas e premissas são revistas de forma contínua. Revisões com relação a estimativas
contábeis são reconhecidas no exercício em que as estimativas são revisadas e em quaisquer
exercícios futuros afetados.

As informações sobre as incertezas relacionadas a premissas e estimativas que possuem um
risco significativo de resultar em um ajuste material no próximo exercício estão incluídas na
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Nota explicativa nº 09 – Imobilizado.

d) Consolidação

As demonstrações financeiras consolidadas incluem as participações societárias da
Companhia e suas controladas, que estão consolidadas na proporção da participação da
Companhia nas empresas investidas, assim como ganhos não realizados oriundos de
transações com investidas registradas por equivalência patrimonial são eliminados contra o
investimento na proporção da participação da Companhia nas empresas investidas.

e) Investimentos

Nas demonstrações financeiras individuais da controladora, as informações financeiras das
controladas são reconhecidas através do método de equivalência patrimonial.

f) Imobilizado

i. Reconhecimento e mensuração

É mensurado ao custo de aquisição, formação ou construção.

O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis a aquisição de um ativo. O custo de
ativos construídos pela própria Companhia inclui:

· O custo de materiais e mão de obra direta;

· Quaisquer outros custos e condição necessária para colocar o ativo no local e condição
necessária para que este seja capaz de operar da forma pretendida pela Administração;

· Custos de empréstimos sobre ativos qualificáveis.

Quando partes de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são registradas
como itens individuais (componentes principais) de imobilizado.

g) Redução ao valor recuperável (Impairment)

i. Ativos não financeiros

Os valores contábeis dos ativos não financeiros da Companhia são revistos a cada data de
apresentação para apurar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal
indicação, então o valor recuperável do ativo é estimado.

Uma perda por redução no valor recuperável é reconhecida se o valor contábil do ativo ou
unidade geradora de caixa (UGC) exceder o seu valor recuperável.

O  valor  recuperável  de  um  ativo  ou  UGC  é  o  maior  entre  o  valor  em  uso  e  o  valor  justo
menos despesas de venda. Ao avaliar o valor em uso, os fluxos de caixa futuros estimados
são descontados aos seus valores presentes através da taxa de desconto antes de impostos
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que reflita as condições vigentes de mercado quanto ao período de recuperação do capital
e os riscos específicos do ativo ou UGC. Para a finalidade de testar o valor recuperável, os
ativos que não podem ser testados individualmente são agrupados ao menor grupo de
ativos que gera entrada de caixa de uso contínuo que são em grande parte independentes
dos fluxos de caixa de outros ativos ou grupos de ativos (UGC).

Perdas por redução no valor recuperável são reconhecidas no resultado. As perdas de valor
recuperável  são  revertidas  somente  na  condição  em  que  o  valor  contábil  do  ativo  não
exceda o valor contábil que teria sido apurado, líquido de depreciação ou amortização,
caso a perda de valor não tivesse sido reconhecida.

h) Receitas e despesas financeiras

As receitas financeiras abrangem receitas de juros sobre as aplicações financeiras, títulos e
valores mobiliários e variações no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor
justo por meio do resultado, quando aplicável. A receita de juros é reconhecida no resultado,
através do método dos juros efetivos.

As despesas financeiras abrangem despesas com juros sobre empréstimos e financiamentos e
variações no valor justo de passivos financeiros mensurados pelo valor justo por meio de
resultado, quando aplicável. Custos de empréstimos e financiamentos que não são
diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um ativo qualificável são
reconhecidos no resultado através do método de juros efetivos.

i) Imposto de renda e contribuição social

O  regime  de  tributação  da  Companhia  é  com  base  no  lucro  real  para  fins  de  apuração  do
Imposto de Renda e da Contribuição Social.

j)   Pronunciamentos emitidos mas que não estão em vigor em 31 de dezembro de 2017

Aplicação das normas novas e revisadas, a partir de 1º de janeiro de 2017, que não tiveram efeito
ou  não  tiveram  efeito  material  sobre  os  montantes  divulgados  no  período  atual  e  em  períodos
anteriores.

Em vigor a partir de 1º de janeiro de 2017:

· Modificações ao CPC 03 – Necessidade de inclusão de divulgação de mudanças nos
passivos oriundos de atividades de financiamento.

· Modificação ao CPC 32 – Reconhecimento de ativos fiscais diferidos para perdas não
realizadas.

· Modificação ao CPC 45 – Ciclos de melhorias anuais 2014-2016.

A administração não identificou impactos decorrentes das alterações das normas existentes e
novas normas e interpretações acima indicadas.

Em vigor para períodos anuais iniciados após 1º de janeiro de 2018:
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· CPC 48 - Instrumentos Financeiros.

O CPC 48 foi aprovado em novembro de 2016, pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e
está  vigente  para  os  períodos  anuais  iniciados  em  1º  de  janeiro  de  2018  ou  após  essa  data,
sendo permitida a aplicação antecipada, em substituição ao CPC 38 – Instrumentos financeiros.

O CPC 48 contém três principais categorias de classificação para ativos financeiros: mensurados
ao custo amortizado, ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes (VJORA) e ao
valor justo por meio do resultado (VJR). A norma elimina as categorias existentes na IAS 39 de
mantidos até o vencimento, empréstimos e recebíveis e disponíveis para venda.

a)  Redução no valor recuperável (impairment) - Ativos financeiros e Ativos contratuais

O CPC 48 substitui o modelo de ”perdas incorridas” do CPC 38 por um modelo prospectivo de
”perdas de crédito esperadas”. Essa alteração do modelo tem como objetivo reconhecer perdas
de crédito esperadas para todos os instrumentos financeiros para os quais houve aumentos
significativos no risco de crédito desde o reconhecimento inicial, avaliados de forma individual
ou coletiva, considerando todas as informações razoáveis e sustentáveis, incluindo informações
prospectivas.

O novo modelo de perdas esperadas se aplicará aos ativos financeiros mensurados ao custo
amortizado  ou  ao  valor  justo  por  meio  de  resultados  abrangentes,  com  exceção  de
investimentos em instrumentos patrimoniais e ativos contratuais.

De acordo com o CPC 48, as provisões para perdas esperadas serão mensuradas em uma das
seguintes bases: perdas de crédito esperadas para 12 meses, ou seja, perdas de crédito que
resultam de possíveis eventos de inadimplência dentro de 12 meses após a data base, e perdas
de crédito esperadas para a vida inteira, ou seja, perdas de crédito que resultam de todos os
possíveis eventos de inadimplência ao longo da vida esperada de um instrumento financeiro.

A mensuração das perdas de crédito esperadas aplica-se, apenas se o risco de crédito de um
ativo financeiro na data base tiver aumentado significativamente desde o seu reconhecimento
inicial  e  a  mensuração  de  perda  de  crédito  de  12  meses  aplica-se  se  o  risco  não  tiver
aumentado significativamente desde o seu reconhecimento inicial.

Uma Companhia pode determinar que o risco de crédito de um ativo financeiro não tenha
aumentado significativamente caso o ativo esteja com baixo risco de crédito na data base. No
entanto, a mensuração de perdas de crédito esperadas para a vida inteira sempre são aplicadas
para contas a receber de clientes e ativos contratuais sem um componente de financiamento
significativo.

A Companhia realizou uma avaliação detalhada do CPC 48 e não foram identificados impactos
significativos para as demonstrações financeiras.

A Companhia adotará o CPC 48 com aplicação da norma a partir de 1° de janeiro de 2018 e não
aplicará ao período comparativo apresentado.
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As variações referentes às perdas adicionais por redução ao valor recuperável representam o
ajuste estimado ao patrimônio líquido em 1º de janeiro de 2018.

· CPC 47 - Receita de Contratos com Clientes.

O CPC 47 introduz uma estrutura abrangente para determinar se e quando uma receita é
reconhecida, e por quanto uma receita é mensurada. O CPC 47 substituirá as orientações atuais
de reconhecimento da receita presente no CPC 30 Receitas, CPC 17 - Contratos de Construção e
as interpretações relacionadas.

A Companhia realizou uma avaliação detalhada do CPC 47 e não foram identificados impactos
significativos para as demonstrações financeiras. A Companhia adotará o CPC47 com aplicação
da norma a partir de 1° de janeiro de 2018, com base no método retrospectivo modificado.

· Modificações ao CPC 36 e CPC 18 - Venda ou contribuição de ativos entre investidor e seu
associado ou “Joint Venture”.

· Modificações ao CPC 10 - Classificação e mensuração de transações de pagamentos
baseados em ações.

· ICPC 21 – Transações em moeda estrangeira e adiantamento.

· Modificações ao CPC 28 - Transferências de propriedades de investimento.

· Modificações ao CPC 37 e CPC 18 - Ciclos de melhorias anuais 2015-2017.

· IFRIC 23 - Incertezas sobre tratamentos de imposto de renda.

Em vigor para períodos anuais iniciados após 1º de janeiro de 2019:

· CPC 6 – Arrendamento mercantil.

O  CPC  6  foi  aprovado  em  outubro  de  2017  pelo  Comitê  de  Pronunciamentos  Contábeis  e
estará vigente para os períodos anuais iniciados em 1º de janeiro de 2019 ou após essa data,
sendo permitida a adoção antecipada. O CPC 6 introduz um modelo único de contabilização
de arrendamentos no balanço patrimonial para arrendatários.

6. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Os saldos em conta corrente referem-se a valores disponíveis para pagamentos das
obrigações administrativas da Companhia.

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

Banco conta movimento 4.101 1.159 4.333 2.139

Total 4.101 1.159 4.333 2.139

Controladora Consolidado
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7. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Os títulos e valores mobiliários no circulante referem-se a Certificados de depósito bancário
com rendimento pós-fixado, de acordo coma variação do CDI, com garantia de recompra
diária pela instituição financeira, com perda insignificante de valor em caso de resgate
antecipado.

A remuneração média das aplicações é de 94% do CDI em 31 de dezembro de 2017 e 2016.

Os títulos e valores mobiliários no não circulante referem-se à uma conta reserva de aplicação
financeira vinculada ao BNDES, que deverá ser mantido um valor equivalente a 03 vezes ao
valor da prestação mensal do serviço da dívida incluindo principal, juros e demais acessórios. O
montante está em garantia ao financiamento obtido com o BNDES.

A exposição da Companhia a riscos de taxa de juros e uma análise de sensibilidade de ativos e
passivos financeiros são divulgadas na nota explicativa 16.

8. INVESTIMENTO

Movimentação dos investimentos nas controladas nos exercícios de 2017 e 2016:

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

Circulante 3.327 26 3.823 81
Não circulante 7.025 6.450 14.358 12.900
Total 10.352 6.476 18.181 12.981

Controladora Consolidado

31.12.2017 31.12.2016

PCH Dores de Guanhães 15.259 38.692
PCH Fortuna II - 400
PCH Jacaré 3.190 -
PCH Senhora do Porto 16.183 31.100

Total Investimentos 34.632 70.192

Controladora
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Informações sobre as companhias controladas apresentadas abaixo:

Abaixo os saldos integrais patrimoniais de 31 de dezembro de 2017 e de 2016 e o resultado
dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e de 2016 das controladas:

31.12.2015
 Equivalencia
Patrimonial 31.12.2016

 Integralização/
Redução de Capital  AFAC

 Equivalencia
Patrimonial 31.12.2017

PCH Dores de Guanhães 71.684 (32.992) 38.692 (24.178) 7.463 (6.718) 15.259
PCH Fortuna II 35.305 (34.905) 400 (4.972) 7.949 (4.866) -
PCH Jacaré 57.949 (66.709) - 7.028 9.860 (4.937) 3.190
PCH Senhora do Porto 59.716 (28.617) 31.100 (14.950) 5.981 (5.949) 16.183

Total 224.654 (163.223) 70.192 (37.072) 31.253 (22.470) 34.632

Controladora

Controladas
Capital Social
Integralizado

Total Ativo
 Patrimônio

Liquído
 Resultado

do Exercício
Capital Social
Integralizado

Total
Ativo

 Patrimônio
Liquído

 Resultado
do Exercício

PCH Dores de Guanhães 62.425 69.309 15.259 (6.718) 86.603 92.380 38.692 (32.992)
PCH Fortuna II 55.998 36.259 (1.489) (4.866) 60.970 37.782 400 (34.905)
PCH Jacaré 75.863 44.315 3.190 (4.937) 68.835 35.179 (8.761) (66.710)
PCH Senhora do Porto 58.102 66.295 16.183 (5.949) 73.053 82.377 31.100 (28.616)

31.12.2017 31.12.2016

ATIVO PCH DORES DE
GUANHÃES

PCH FORTUNA
II

PCH JACARÉ PCH SENHORA
DO PORTO

PCH DORES DE
GUANHÃES

PCH FORTUNA II PCH JACARÉ PCH SENHORA
DO PORTO

   Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 1 219 1 11 253 202 229 296

Outros 227 3 68 205 29.086 8.907 - 21.587

   Não Circulante 69.081 36.037 44.246 66.079 63.041 28.673 34.950 60.494

TOTAL DO ATIVO 69.309 36.259 44.315 66.295 92.380 37.782 35.179 82.377

PASSIVO

   Circulante

Empréstimos e financiamentos 3.847 2.651 2.671 3.625 3.831 2.640 5.111 3.612
Outros 3.075 3.437 6.186 2.529 1.336 1.307 4.182 1.935

   Não Circulante
Empréstimos e financiamentos 45.198 31.145 32.268 42.599 48.521 33.435 34.647 45.730

Outros 1.930 515 - 1.359 - - - -

Patrimônio Líquido 15.259 (1.489) 3.190 16.183 38.692 400 (8.761) 31.100

TOTAL DO PASSIVO 69.309 36.259 44.315 66.295 92.380 37.782 35.179 82.377

31.12.2017 31.12.2016
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PCH DORES DE
GUANHÃES

PCH FORTUNA II PCH JACARÉ PCH SENHORA
DO PORTO

PCH DORES DE
GUANHÃES

PCH FORTUNA II PCH JACARÉ PCH SENHORA
DO PORTO

DEMONSTRAÇÃO O RESULTADO

Despesas gerais e administrativas (1.511) (2.016) (1.978) (741) (1.276) (981) (844) (994)
Provisão para redução ao valor recuperável dos ativos - - - - (26.040) (29.704) (60.683) (22.089)
Outras despesas (1.443) (246) (57) (1.572) (1.596) (1.085) (1.747) (1.521)
Receitas financeiras 1.434 497 147 1.015 3.304 1.294 406 2.695
Outras receitas (5.198) (3.101) (3.049) (4.651) (5.045) (3.449) (3.596) (4.764)

PREJUÍZO ANTES DO IR/CS (6.718) (4.866) (4.937) (5.949) (30.653) (33.925) (66.464) (26.673)

Imposto de renda e contribuição social corrente - - - - (2.340) (979) (247) (1.943)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO (6.718) (4.866) (4.937) (5.949) (32.993) (34.904) (66.711) (28.616)

31.12.2017 31.12.2016
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9. IMOBILIZADO

Saldos em
31.12.2015

Adições Transferências
Provisão para

redução ao
valor

Saldos em
31.12.2016

Adições Baixas
Saldos em
31.12.2017

IMOBILIZAÇÕES EM CURSO
Terrenos 7.898 250 - - 8.148 156 - 8.304
Reservatórios, barragens e adutoras 154.345 5.949 59 - 160.353 6.966 (87) 167.232
Edificações, obras Civis e benfeitorias 42.936 135 - - 43.071 444 - 43.515
Máquinas e equipamentos 15.176 234 - - 15.410 958 - 16.368
Estudos e projetos 1.223 - - - 1.223 - - 1.223
Moveis e utensílios 6 1 - - 7 - - 7
Adiantamento contratual 39.000 - (59) - 38.941 5.546 (4) 44.483
Depósitos judiciais 378 - (378) - - - - -

Total das Imobilizações em curso 260.962 6.569 (378) - 267.153 14.070 (91) 281.132

A RATEAR
A ratear (*) 89.315 1.500 - - 90.815 10.162 - 100.977

Total a Ratear 89.315 1.500 - - 90.815 10.162 - 100.977

SISTEMA DE TRANSMISSÃO
Terrenos da subestação 336 - - - 336 - - 336
Edificações, obras Civis e benfeitorias 6.050 24 - - 6.074 - - 6.074
Máquinas e equipamentos 4.998 - - - 4.998 1.305 - 6.303
Intangíveis - - - - - - - -
Adiantamentos 8.356 - - - 8.356 - - 8.356

-
Total sistema de transmissão 19.740 24 - - 19.764 1.305 - 21.069

SUBTOTAL 370.017 8.093 (378) - 377.732 25.537 (91) 403.178

Provisão para redução ao valor recuperável (60.355) - - (138.516) (198.871) - - (198.871)

Total do Imobilizado em curso 309.662 8.093 (378) (138.516) 178.861 25.537 (91) 204.307

(*)

Consolidado

Trata-se das aquisições para construção das PCH's que serão devidamente classificadas nas respectivas linhas do imobilizado quando as usinas etiverem disponíveis para uso.



GUANHÃES ENERGIA S.A.

27

Consórcio Construtor

Em 03 de setembro de 2012 foi assinado o contrato EPC (Engineering, Procurement and
Construction) com o Consórcio Construtor PCHs Guanhães – CCPG, formado pelas empresas
OEngenharia Ltda., Construtora Quebec Ltda. e Libe Construtora Ltda. no valor global de
R$245.136, sendo a data base abril de 2012 (“P0”), relativos aos investimentos em obras civis e
equipamentos, conforme detalhes a seguir:

a. PCH Dores de Guanhães: R$67.164;
b. PCH Senhora do Porto: R$58.391;
c. PCH Jacaré: R$64.985;
d. PCH Fortuna II: R$54.596; e
e. Linha de transmissão 138 kV, ligando SE Jacaré a SE Guanhães: R$20.000.

Conforme estabelecido em Contrato, a Companhia efetuou no mês de setembro de 2012 o
adiantamento ao CCPG no valor de R$49.027, que corresponde a 20% do total do contratado
originalmente. Nos faturamentos mensais de serviços executados ocorre a dedução desses 20%, a
título de compensação do referido adiantamento. Até 31 de dezembro de 2015 o valor já
compensado foi de R$44.185, restando um saldo a compensar de R$4.842.

O  contrato  sofreu  nove  aditivos  até  dezembro  de  2015,  que  alteraram  o  seu  valor  e  prazo  de
entrega das unidades geradoras em virtude de variações geológicas, suspensão das obras e
fornecimento de equipamentos eletromecânicos.

· 1º  Termo  Aditivo:  Assinado  em  27  de  junho  de  2013,  no  valor  de  R$6.996  (Base
Abril/2012).

· 2º Termo Aditivo: Assinado em 18 de setembro de 2013, no valor de R$8.948.
· 3º Termo Aditivo: Assinado em 03 de abril de 2014, no valor de R$6.300.
· 4º Termo Aditivo: Assinado em 27 de junho de 2014, no valor de R$8.715.
· 5º Termo Aditivo: Celebrado em 03 de julho de 2014, para a formalização da transferência

das titularidades das PCHs.
· 6º Termo Aditivo: Assinado em 15 de dezembro de 2014, no valor de R$6.181.
· 7º Termo Aditivo: Assinado em 30 de dezembro de 2014, no valor de R$4.049.
· 8º Termo Aditivo: Assinado em 9 de fevereiro de 2015, no valor de R$7.770.
· 9º Termo Aditivo: Assinado em 25 de maio de 2015, no valor de R$2.874.

Assim, o valor total do contrato após os aditivos acima citados foi fixado em R$ 296.970, já com o
diferimento do ICMS.

Porém, conforme mencionado na Nota Explicativa nº 1, devido à inadimplência do CCPG, o
contrato foi rescindido em 15 de dezembro de 2015.

Desde a rescisão do contrato EPC, a Guanhães Energia foi responsável pela execução de atividades
de manutenção e segurança dos canteiros de obras, visando à conservação das estruturas e
equipamentos já existentes. Com a retomada das obras, em novembro/2017, o novo contratado
passou a ser o responsável pelas manutenções e segurança dos canteiros.
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Para a conclusão das obras, foram assinados os contratos com a SDZ Empreendimentos e
Participações, responsável pelo fornecimento de materiais e equipamentos, montagens, serviços
de engenharia e obras civis; ENGECON, responsável pela fabricação e fornecimento dos
equipamentos hidromecânicos e equipamentos de levantamento, além dos respectivos projetos,
montagem e comissionamento e IG, responsável pela finalização da implantação das Linhas de
Distribuição no valor global de R$ 101.661, na data base julho de 2017 (“P0”).

Em paralelo, está em andamento o processo arbitral, para cobrança junto ao CCPG, das
penalidades contratuais e indenizações devidas em função da inadimplência contratual do
contratado e foi instaurada ação judicial contra a seguradora Fairfax, após a negativa de todos os
seguros, conforme nota explicativa 1.

Redução ao valor recuperável dos ativos

A Administração revisa anualmente os eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas,
operacionais ou tecnológicas de cada ativo ou unidade geradora de caixa (UGC).

Nos últimos anos, a Companhia foi impactada por questões relacionadas ao cumprimento do
Contrato EPC, o que resultou na celebração de aditivos ao contrato com o Consórcio Construtor
PCHs Guanhães (CCPG), postergação da entrada em operação das PCHs, maior volume de aportes
dos sócios e despesas financeiras decorrentes de empréstimos. A Administração considerou que
esses fatores são indicativos de que o investimento possa ter sofrido desvalorização, e, portanto,
decidiu-se fazer uma análise da recuperação dos ativos para a data base 31 de dezembro de 2017.

Para fins de avaliação da recuperação dos ativos, a Administração atualizou o modelo de
acompanhamento do retorno dos projetos de cada uma das PCHs, bem como - todo o fluxo de
caixa descontado com a melhor estimativa corrente para a análise do valor em uso. As principais
premissas para esta análise estão destacadas abaixo:

· Incorporação de todos os aditivos já assinados que elevaram o custo do investimento nas
usinas;

· Inclusão de todas as despesas financeiras extraordinárias decorrentes de novos
empréstimos obtidos pela Companhia;

· Estágio de avanço da implementação dos projetos;
· Participação das PCHs no Leilão A-3 de 2015, sendo vencedora do certame, comercializando

energia a um preço R$205,50/MWH;
· Custo estimado para completar o empreendimento; e
· Custos sócio ambientais a serem executados durante a exploração.

Como resultado das análises dos testes de impairment, não houve necessidade de reconhecimento
de perda por redução ao valor recuperável de qualquer ativo da Companhia em 31 de dezembro de
2017.
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10. INTANGÍVEL

11. FORNECEDORES

Os valores a pagar em 31 de dezembro de 2017 e de 2016 referem-se às obrigações devidas aos
fornecedores em decorrência de medições realizadas nas obras.

12. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

i. Empréstimos (Notas Promissórias)

O  saldo  em  31  de  dezembro  de  2016  refere-se  a  notas  promissórias,  que  foram  integralmente

Saldos em
31.12.2015

Adições Saldos em
31.12.2016

Adições Saldos em
31.12.2017

INTANGÍVEL
Intangíveis do sistema de transmissão 1.341 103 1.444 73 1.517

- - -
Total Intangível 1.341 103 1.444 73 1.517

Consolidado

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

Fornecedores
Materiais e serviços 252 261 12.188 5.829

Total 252 261 12.188 5.829

Controladora Consolidado

31.12.2017 31.12.2016

Notas promissórias - 135.853

Emprestimos de mútuos - 59.269

Total - 195.122

Controladora

Total

Consolidado

Principal Encargos Total Principal Encargos Total 31.12.2017 31.12.2016

Notas promissórias - - - - - - - 135.853
Financiamentos BNDES 12.341 453 12.794 142.889 8.321 151.210 164.004 175.065
Total 12.341 453 12.794 142.889 8.321 151.210 164.004 310.918

Circulante Não Circulante Total

Consolidado
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liquidadas no exercício de 2017.

ii. Financiamentos (BNDES)

A concessão de colaboração financeira pelo BNDES foi expedida de acordo com os subcréditos
abaixo demonstrados:

a) Contrato de Financiamento nº 13.2.1128.1, celebrado com a PCH Dores de Guanhães:

No valor de R$57.700, dividido em três Subcréditos. Sobre o valor principal da dívida decorrentes
dos Subcréditos “A” e “B” incidirão juros de 1,96% ao ano, acima da Taxa de Juros de Longo Prazo –
TJLP.  Deverão  ser  pagos  em  186  prestações  mensais  e  sucessivas,  sendo  a  1ª  prestação  com
vencimento em 15 de março de 2015 e a última prestação com vencimento para 15 de agosto de
2030. Subcrédito “C” incidirão juros equivalentes à Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP. Deverá ser
pago  em  180  parcelas  mensais  e  sucessivas,  sendo  a  1ª  parcela  com  vencimento  em  15  de
setembro de 2015 e a última parcela com vencimento em 15 de agosto de 2030.

b) Contrato de Financiamento nº 13.2.1129.1, celebrado com a PCH Senhora do Porto:

No valor de R$53.800, dividido em três Subcréditos. Sobre o valor principal da dívida decorrentes
dos Subcréditos “A” e “B” incidirão juros de 1,96% ao ano, acima da Taxa de Juros de Longo Prazo –
TJLP.  Deverão  ser  pagos  em  186  prestações  mensais  e  sucessivas,  sendo  a  1ª  prestação  com
vencimento em 15 de março de 2015 e a última prestação com vencimento para 15 de agosto de
2030. Subcrédito “C” incidirão juros equivalentes à Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP. Deverá ser
pago  em  180  parcelas  mensais  e  sucessivas,  sendo  a  1ª  parcela  com  vencimento  em  15  de
setembro de 2015 e a última parcela com vencimento em 15 de agosto de 2030.

Empreendimento Subcrédito
A

Subcrédito
B

Subcrédito
C

Total
Financiamento

PCH Dores de Guanhães 42.300 14.800 600 57.700
PCH Fortuna II 29.000 10.400 400 39.800
PCH Jacaré 29.800 10.400 400 40.600
PCH Senhora do Porto 39.400 13.900 500 53.800

140.500 49.500 1.900 191.900
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c) Contrato de Financiamento nº 13.2.1130.1, celebrado com a PCH Jacaré:

No valor de R$40.600, dividido em três Subcréditos. Sobre o valor principal da dívida decorrentes
dos Subcréditos “A” e “B” incidirão juros de 1,96% ao ano, acima da Taxa de Juros de Longo Prazo –
TJLP.  Deverão  ser  pagos  em  186  prestações  mensais  e  sucessivas,  sendo  a  1ª  prestação  com
vencimento em 15 de março de 2015 e a última prestação com vencimento para 15 de agosto de
2030. Subcrédito “C” incidirão juros equivalentes à Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP. Deverá ser
pago  em  180  parcelas  mensais  e  sucessivas,  sendo  a  1ª  parcela  com  vencimento  em  15  de
setembro de 2015 e a última parcela com vencimento em 15 de agosto de 2030.

d) Contrato de Financiamento nº 13.2.1127.1, celebrado com a PCH Fortuna II:

No valor de R$39.800, dividido em três Subcréditos. Sobre o valor principal da dívida decorrentes
dos Subcréditos “A” e “B” incidirão juros de 1,96% ao ano, acima da Taxa de Juros de Longo Prazo –
TJLP.  Deverão  ser  pagos  em  186  prestações  mensais  e  sucessivas,  sendo  a  1ª  prestação  com
vencimento em 15 de março de 2015 e a última prestação com vencimento para 15 de agosto de
2030. Subcrédito “C” incidirão juros equivalentes à Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP. Deverá ser
pago  em  180  parcelas  mensais  e  sucessivas,  sendo  a  1ª  parcela  com  vencimento  em  15  de
setembro de 2015 e a última parcela com vencimento em 15 de agosto de 2030.

Até 31 de Dezembro de 2016 foram disponibilizados as seguintes tranches:

· Recursos depositados em 25 de agosto de 2014 no valor de R$42.300. Em 27 de maio de
2015, depositado o valor de R$10.000. Em 10 de Julho de 2015 o valor de R$2.000 e em
27 de junho de 2016 o valor de R$1.598 para PCH Dores de Guanhães S.A.;

· Recursos depositados em 26 de agosto de 2014 no valor de R$42.700. Em 27 de maio de
2015, depositado o valor de R$6.000.  Em 10 de Julho de 2015 o valor de R$2.300 e em
20 de maio de 2016 o valor de R$1.962 para PCH Senhora do Porto S.A.;

· Recursos depositados em 17 de dezembro de 2014 no valor de R$34.000. Em 27 de maio
de 2015, depositado o valor de R$2.000. Em 10 de Julho de 2015 o valor de R$1.700 e
em 26 de julho de 2016 o valor de R$1.668 para PCH Fortuna II S.A.

· Recursos depositados em 10 de julho de 2015 no valor de R$38.574 e em 26 de julho de
2016 o valor de R$1.598 para PCH Jacaré S.A.

Em 2017 não foram realizados novos tranches.
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Segue movimentações dos empréstimos e financiamentos em 31 de dezembro 2017 e de 2016:

Principal Encargos Total

SALDO EM 31.12.2015 204.000 7.502 211.502
Empréstimos e financiamentos 150.000 - 150.000

Empréstimos de mútuos 69.220 - 69.220

Amortização de principal (248.898) - (248.898)

Encargos, juros e correções - 28.973 28.973

Encargos pagos no exercício - (15.675) (15.675)
SALDO EM 31.12.2016 174.322 20.800 195.122
Amortização de principal (134.750) - (134.750)

Encargos, juros e correções - 2.732 2.732

Encargos pagos no exercício - (18.042) (18.042)
Quitação mútuos (39.572) (5.490) (45.062)
SALDO EM 31.12.2017 - - -

Controladora

Principal Encargos Total

Saldo em 31.12.2015 377.322 11.831 389.153

Financiamentos obtidos NP 150.000 - 150.000
Financiamentos obtidos BNDES 7.190 - 7.190
Amortização de principal (246.442) - (246.442)
Encargos, juros e correções - 39.432 39.432
Encargos pagos no exercício - (28.415) (28.415)
Saldo em 31.12.2016 288.070 22.848 310.918
Amortização de principal (132.840) - (132.840)
Encargos, juros e correções - 15.381 15.381
Encargos pagos no exercício - (29.455) (29.455)
Saldo em 31.12.2017 155.230 8.774 164.004

Consolidado
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Os financiamentos estão garantidos por fianças ou garantias corporativas prestadas pelos
acionistas da Guanhães Energia e em 31 de dezembro de 2017 a Companhia estava em dia com suas
obrigações contratuais.

De acordo com contrato, deve ser evidenciada uma conta reserva de aplicação financeira em que
se deverá manter um valor equivalente três vezes o valor da prestação mensal do serviço da dívida
incluindo principal, juros e demais acessórios. O BNDES ainda poderá declarar vencido
antecipadamente os contratos, com a exigibilidade da dívida e imediata sustação de qualquer
desembolso caso venha descumprir com cláusulas contratuais previstas nos contratos, ainda
comunicará ao Ministério Público Federal o fato que venha ser adverso ao previsto nos contratos.

As parcelas relativas ao principal mais encargos dos empréstimos e financiamentos classificados
no passivo não circulante têm os seguintes vencimentos em 31 de dezembro de 2017:

13. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

i. CAPITAL SOCIAL

O capital social subscrito da Companhia é de R$330.536, dividido em 168.573 mil ações ordinárias
nominativas, sem valor nominal, totalmente subscrito, pertencentes a Light Energia S.A. e 161.963
mil ações ordinárias de classe B pertencentes à Cemig Geração e Transmissão S.A. (Cemig GT).

Cada classe de ação ordinária dá direito a um voto nas Assembleias Gerais, sendo asseguradas as
seguintes vantagens a cada uma delas:

· Ações Ordinárias Classe A terão direito a: i) eleger, em votação em separado, dois membros
do Conselho de Administração da Companhia; ii) indicar, alternadamente, a cada mandato
de três anos, na forma do disposto em Acordo de Acionista, o Presidente ou o Vice-
presidente do Conselho de Administração; e iii) indicar o Diretor Administrativo-Financeiro.

Moeda
Nacional

Moeda
Nacional

Moeda
Nacional

Moeda
Nacional

2018 2.633 2.482 1.815 1.815 8.745

2019 3.950 3.723 2.723 2.722 13.117

2020 3.950 3.723 2.723 2.722 13.117

2021 3.950 3.723 2.723 2.722 13.117

2022 3.950 3.723 2.723 2.722 13.117

2023 3.950 3.723 2.723 2.722 13.117

Após 2023 26.662 25.128 19.511 18.372 89.674

Total 49.045 46.225 34.941 33.797 164.004

Moeda
Nacional

ConsolidadoPCH Dores de
Guanhães

PCH Senhora
do Porto

PCH Jacaré PCH Fortuna
II
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· Ações Ordinárias Classe B terão direito a: i) eleger, em votação em separado, dois membros
do Conselho de Administração da Companhia; ii) indicar, alternadamente, a cada mandato
de três anos, na forma do disposto em Acordo de Acionista, o Presidente ou o Vice-
presidente do Conselho de Administração; e iii) indicar o Diretor Técnico-Comercial

Os acionistas da Companhia e as suas respectivas participações no capital social em 31 de
dezembro de 2017 são os seguintes:

Foram realizadas integralizações de capital no exercício de 2017 conforme Atas do Conselho da
Administração  aprovadas  em  10  de  agosto  de  2017.  A  sócia  Light  Energia  S.A.  integralizou  o
montante R$ 73.893  e a sócia Cemig Geração e Transmissão S.A. integralizou o montante R$
70.996 .

ii. PREJUÍZO POR AÇÃO

A tabela a seguir concilia o prejuízo do exercício com os montantes usados para calcular o resultado
por ação básico e diluído nos exercícios de 2017 e 2016.

Nos  exercícios  findos  em  31  de  dezembro  de  2017  e  de  2016  não  existiam  diferenças  entre  o
resultado por ação básico e diluído.

Quantidade de
Ações % Participação

Quantidade de
Ações % Participação

Light Energia S.A. 168.573.360 51 94.679.970 51

CEMIG Geração e Transmissão S.A. 161.962.640 49 90.967.030 49

Total Geral 330.536.000 100 185.647.000 100

ACIONISTAS

31.12.2017 31.12.2016

31.12.2017 31.12.2016

NUMERADOR

Prejuízo do exercício              (25.198)            (194.225)

DENOMINADOR

Média ponderada de ações ordinárias       246.017.417       185.647.000

PREJUÍZO BÁSICO E DILUÍDO POR AÇÕES ORDINÁRIAS EM REAIS                  (0,10)                  (1,05)

Controladora
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14. DESPESAS OPERACIONAIS

Classificadas como:

15. RESULTADO FINANCEIRO

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

Pessoal e encargos (488) - (911) (937)
Administrativas e outras (90) - (3.723) (6.458)
Impostos e taxas (10) - (834) (850)
Serviço de terceiros (47) - (4.731) (1.798)
Equivalência patrimonial (22.470) (163.223) - -
Provisão para reduçao ao valor recuperável de ativos - - (138.516)

TOTAL (23.105) (163.223) (10.199) (148.559)

ConsolidadoControladora

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

Despesas gerais e administrativas (626) - (6.871) (4.093)
Outras despesas (9) - (3.328) (5.950)
Equivalência patrimonial (22.470) (163.223) - -
Provisão para reduçao ao valor recuperável de ativos - - - (138.516)

(23.105) (163.223) (10.199) (148.559)

ConsolidadoControladora

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

RECEITAS

Rendimentos sobre títulos e valores mobiliários 697 1.002 1.371 2.669
Rendimentos sobre mútuos 232 45 - -

TOTAL DAS RECEITAS FINANCEIRAS 929 1.047 1.371 2.669

Despesas bancárias (35) (104) (886) (508)

Juros sobre empréstimos e financiamentos (2.732) (28.973) (12.977) (39.433)
Outras despesas financeiras (255) (2.972) (2.507) (2.885)
TOTAL DAS DESPESAS FINANCEIRAS (3.022) (32.049) (16.370) (42.826)

RESULTADO FINANCEIRO (2.093) (31.002) (14.999) (40.157)

Controladora Consolidado
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16. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Os instrumentos financeiros da Companhia estão restritos aos valores de equivalentes de caixa,
empréstimos, financiamentos outros créditos e fornecedores, sendo os ganhos e perdas obtidos
nas operações integralmente registrados de acordo com o regime contábil de competência. Estes
valores encontram-se atualizados até a data do balanço e representam os valores a receber ou a
pagar naquelas datas.

Abaixo, são comparados os valores contábeis e valores justos dos ativos e passivos financeiros:

ATIVO Notas Contabilizado Valor Justo Contabilizado Valor Justo

Caixa e equivalentes de caixa 6 4.101 4.101 1.159 1.159
Títulos e valores mobiliários 7 10.352 10.352 6.476 6.476
Empréstimos com partes relacionadas 17 - - 2.463 2.463
Outros créditos 17 3.201 3.201 1.364 1.364

Total 17.654 17.654 11.462 11.462

PASSIVO

Fornecedores 11 252 252 261 261
Empréstimos e financiamentos 12 - - 195.122 195.122
Outros débitos 143 143 180 180

Total 395 395 195.563 195.563

Controladora

31.12.2017 31.12.2016

ATIVO Notas Contabilizado Valor Justo Contabilizado Valor Justo

Caixa e equivalentes de caixa 6 4.333 4.333 2.139 2.139
Títulos e valores mobilíarios 7 18.181 18.181 12.981 12.981
Outros créditos 6 6 284 284

Total 22.520 22.520 15.404 15.404

PASSIVO

Fornecedores 11 12.188 12.188 5.829 5.829
Empréstimos e financiamentos 12 164.004 164.004 310.918 310.918
Outros débitos 154 154 180 180

Total 176.346 176.346 316.927 316.927

Consolidado

31.12.2017 31.12.2016
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Os instrumentos financeiros da Companhia foram reconhecidos e encontram-se classificados
conforme abaixo:

· Caixa e Equivalentes de Caixa

As aplicações financeiras em Certificados de Depósitos Bancários são classificadas como
“empréstimos e recebíveis”.

· Títulos e valores mobiliários

São classificados como “empréstimos e recebíveis” e mensurados pelo “método do custo
amortizado”.

· Fornecedores

Contas a pagar a fornecedores de bens e serviços necessários às operações da Companhia,
cujos valores são conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos
correspondentes encargos, variações monetárias incorridos até a data do balanço.

Estes saldos estão classificados como outros passivos financeiros e se encontram
reconhecidos pelo seu custo amortizado, que não diverge significativamente do valor
justo.

· Empréstimos e financiamentos

São mensurados pelo “método do custo amortizado” e classificados como “outros
passivos financeiros”.

· Outros créditos e outros débitos

Outros créditos, classificados como “empréstimos e recebíveis”, e outros passivos,
classificados como “outros passivos”, são mensurados a custo amortizado, e estão
registrados pelos seus valores originais, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes
encargos, variações monetárias incorridos até a data do balanço ou sujeitos a provisão
para perdas, quando aplicável.

Instrumentos Financeiros por categoria em 31 de dezembro de 2017:
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ATIVO Nota

Empréstimos e
recebíveis

Valor justo
através do
resultado

Empréstimos
e recebíveis

Caixa e equivalentes de caixa 6 4.101 4.101 1.159
Títulos e valores mobiliários 7 10.352 10.352 6.476
Empréstimos com partes relacionadas 17 - - 2.463
Outros créditos 17 3.201 3.201 1.364

Total 17.654 17.654 11.462

PASSIVO Notas

Emprestimos e
outros

passivos

Valor justo
através do
resultado

Emprestimos
e outros
passivos

Fornecedores 11 252 252 261
Empréstimos e financiamentos 12 - - 195.122
Outros debitos 143 143 180

Total 395 395 195.563

Controladora
31.12.201631.12.2017

31.12.2017 31.12.2016
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a) Risco de Mercado

No curso normal de seus negócios, a Companhia está exposta a riscos de mercado relacionados
a taxas de juros, conforme pode ser evidenciado no quadro abaixo:

Composição da dívida atrelada a taxa de juros variável:

• Risco de taxa de juros

Este  risco  deriva  do  impacto  das  oscilações  nas  taxas  de  juros  não  só  sobre  a  despesa
financeira associada aos empréstimos e financiamentos, como também sobre as receitas
financeiras oriundas de suas aplicações financeiras. A Companhia monitora continuamente as
taxas de juros de forma a avaliar a eventual necessidade de contratar derivativos para se
proteger contra o risco de volatilidade dessas taxas. Nos exercícios apresentados não foram
contratados derivativos.

A  seguir  é  apresentada  a  análise  de  sensibilidade  para  oscilações  da  TJLP  e  do  CDI,
demonstrando os possíveis impactos no resultado financeiro. A metodologia utilizada para o
“Cenário  Provável”  considerou  a  melhor  estimativa  para  31  de  dezembro  de  2017.  Por  se

ATIVO Notas

Empréstimos e
recebíveis

Valor justo
através do
resultado

Empréstimos
e recebíveis

Caixa e equivalentes de caixa 6 4.333 4.333 2.139
Títulos e valores mobilíarios 7 18.181 18.181 12.981
Outros créditos 6 6 284

-
Total 22.520 22.520 15.404

PASSIVO

Emprestimos e
outros

passivos

Valor justo
através do
resultado

Emprestimos
e outros
passivos

Fornecedores 11 12.188 12.188 5.829
Empréstimos e financiamentos 12 164.004 164.004 310.918
Outros débitos 154 154 180

Total 176.346 176.346 316.927

31.12.2017 31.12.2016

Consolidado

31.12.201631.12.2017

R$ % da Aplicação % da Dívida R$ % da Aplicação % da Dívida R$ % da Aplicação % da Dívida R$ % da Aplicação % da Dívida

TJLP - - - 59.269 0% 30% 18.181 0% 0% 175.065 0% 56%
CDI 10.352 100% 0% 135.853 0% 70% 164.004 100% 100% 135.853 0% 44%
CDI - - - 6.476 100% 0% - - - 12.981 100% 0%

Total 10.352 100% 0% 201.598 100% 100% 182.185 100% 100% 323.899 100% 100%

Controladora Consolidado

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016
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tratar de uma análise de sensibilidade do impacto no resultado financeiro nos próximos doze
meses,  consideraram-se  os  saldos  em  aberto  em  31  de  dezembro  de  2017.  É  importante
salientar que o comportamento dos saldos de dívida e aplicações financeiras respeitam seus
respectivos contratos.

Análise de sensibilidade das taxas de juros, com apresentação dos efeitos no resultado antes
dos impostos, utilizando as taxas e as projeções das seguintes fontes: CETIP e BNDES.

Risco  de  elevação  (saldos  passivos)  e  redução  (saldos  ativos)  das  Taxas  de  Juros  (saldos  em
aberto em 31 de dezembro de 2017):
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• Risco de crédito

Decorre da possibilidade da Companhia sofrer perdas decorrentes de inadimplência de suas
contrapartes ou de instituições financeiras depositárias de recursos ou de investimentos
financeiros. Para mitigar esses riscos, a Companhia monitora permanente as posições em
aberto.

Apresentamos anteriormente, um quadro resumo dos instrumentos financeiros por categoria,
cuja informação contempla o risco de crédito máximo da Companhia.

• Risco de liquidez

O risco de liquidez evidencia a capacidade da Companhia em liquidar as obrigações
assumidas. Para determinar a capacidade financeira em cumprir adequadamente os
compromissos assumidos, os fluxos de vencimentos dos recursos captados e de outras
obrigações fazem parte das divulgações. Informações com maior detalhamento sobre os
empréstimos e financiamentos captados são apresentadas na Nota explicativa nº 12.

A Companhia tem obtido recursos a partir do mercado financeiro e recursos dos acionistas,
destinando-os principalmente à administração de seu caixa para capital de giro, investimentos
e compromissos financeiros.

O fluxo de realização para as obrigações assumidas em suas condições contratuais é
apresentado conforme quadro abaixo (inclui juros futuros):

Operação Risco
Provável

Cenário (I)
Cenário (II)

+25%
Cenário (III)

+50%

ATIVOS FINANCEIROS 1.589 1.181 779

Titulos e Valores Mobiliários CDI 1.589 1.181 779

PASSIVOS FINANCEIROS (11.070) (13.838) (16.605)

Financiamentos - BNDES TJLP (11.070) (13.838) (16.605)

TOTAL (9.481) (12.657) (15.826)

Referência para  PASSIVOS FINANCEIROS +25% +50%
     TJLP (% fim do exercício) 6,75% 8,44% 10,13%

Referência para ATIVOS -25% -50%
     CDI (% fim do exercício) 8,95% 6,71% 4,48%

R$ mil
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17. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS

Segue resumo das transações com partes relacionadas ocorridas nos exercícios findos em 31 de
dezembro de 2017 e 2016:

a) Contrato Power Purchase Agreement (PPA) - Contrato de compromisso de compra de
energia elétrica da Guanhães Energia com a Cemig GT.

· Grupos do balanço: Receita x Clientes
· Vínculo: Cemig GT (Participa do grupo controlador)
· Valor original: R$56.692
· Condições contratuais: Preço negociado entre as partes conforme contrato
· Período de vigência: jan/2016 a dez/2017, conforme 3º termo aditivo do contrato PPA,

formalizado entre as quatro PCHs da Guanhães Energia e Cemig-GT, o término do contrato
de fornecimento da energia elétrica foi antecipado de maio/2030 para dez/2017, devido a
participação das PCHs Senhora do Porto, Dores de Guanhães, Jacaré e Fortuna II no leilão
nº 04/2015, promovido pela Aneel, que as PCHs sagraram-se vencedoras do certame, com
início do suprimento da energia para janeiro de 2018.

· Condições  de  rescisão  ou  término:  30%  em  caso  de  rescisão  imotivada,  podendo  ser
extinto sem multa por acordo entre as partes. Foi aprovado pelo jurídico da Cemig-GT os
termos que tratam da resolução amigável do PPA. Aguarda-se a anuência do BNDES para a
resilição  do  contrato,  que  será  consolidada  com  a  assinatura  do  termo  de  resolução  ao
contrato de compra de energia elétrica- PPA.

· Saldo remanescente: R$56.692

b) Contrato Engenharia do Proprietário - Contrato de prestação de serviços de Engenharia da
Cemig GT com Guanhães Energia.

· Grupos do balanço: Fornecedor x Imobilizado
· Vínculo: Cemig GT (Participa do grupo controlador)
· Valor original: R$3.018, o valor foi alterado com a formalização do 3º termo aditivo.
· Período de vigência: ago/2012 a ago/2017 conforme 4º termo aditivo do contrato com a

Engenharia do Proprietário, formalizado entre as quatro PCHs da Guanhães Energia e
Cemig-GT. A vigência do contrato expirou em agosto/2017 quando completou o prazo
limite de 60 meses definido pela Resolução Normativa ANEEL nº 699, de 21/01/2016.

· Condições contratuais: Preço negociado entre as partes
· Saldo remanescente: R$0

Instrumentos Financeiros Consolidados De 1 a 3 meses
De 3 meses a 1

ano De 1 a 5 anos Mais de 5 anos Total

Empréstimos e financiamentos 6.724 20.012 115.389 119.534 261.659
Fornecedores 261 - - - 261
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c) Novo Contrato Engenharia do Proprietário - Contrato de prestação de serviços de
Engenharia da Cemig GT com Guanhães Energia.

· Grupos do balanço: Fornecedor x Imobilizado
· Vínculo: Cemig GT (Participa do grupo controlador)
· Valor original: R$2.858
· Período de vigência: 18 meses a partir da ordem de serviço.
· Condições contratuais: Preço negociado entre as partes
· Saldo remanescente: R$2.858

d) Contrato de Uso do Sistema de Distribuição (CUSD) - Contrato de compromisso de Uso do
Sistema de Distribuição da Guanhães Energia com a Cemig Distribuição S.A. (Cemig D)

· Grupos do balanço: Custo x Fornecedor
· Vínculo: Cemig D (Entidade ligada ao grupo controlador)
· Valor original: R$7.454
· Período de vigência: mar/2009 a mai/2019
· Condições contratuais: Preço negociado entre as partes
· Saldo remanescente: R$ 5.663

e) Contrato de Conexão (CCD) - Contrato de compromisso de Conexão ao Sistema de
Distribuição da Guanhães Energia com a Cemig D

· Grupos do balanço: Custo x Fornecedor
· Vínculo: Cemig D (Entidade ligada ao grupo controlador)
· Período de vigência: abr/2008 a mai/2019
· Condições contratuais: Preço negociado entre as partes

A Companhia firmou nos exercícios de 2016 e 2017, mútuos com suas controladas conforme
abaixo:

- PCH Jacaré S.A.:

· R$800 em 10 de outubro de 2016, com vencimento em 10 de outubro de 2017;
· R$1.600 em 20 de outubro e 2016, com vencimento em 17 de outubro de 2017;
· R$458 em 15 de dezembro de 2016 com vencimento em 14 de dezembro de 2017;
· R$ 170 em 29 de dezembro de 2016 com vencimento para 01 de setembro de 2017;
· R$ 650 em 16 de Janeiro de 2017 com vencimento para 01 de setembro de 2017;
· R$ 70 em 01 de fevereiro de 2017 com vencimento para 01 de setembro de 2017;
· R$ 350 em 06 de fevereiro de 2017 com vencimento para 01 de setembro de 2017;
· R$ 580 em 14 de fevereiro de 2017 com vencimento para 01 de setembro de 2017;
· R$ 110 em 03 de março de 2017 com vencimento para 01 de setembro de 2017;
· R$ 500 em 08 de março de 2017 com vencimento para 01 de setembro de 2017;
· R$ 430 em 15 de março de 2017 com vencimento para 01 de setembro de 2017;
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· R$ 40 em 12 de abril de 2017 com vencimento para 01 de setembro de 2017;
· R$ 1.350 em 20 de abril de 2017 com vencimento para 01 de setembro de 2017;
· R$ 190 em 05 de maio de 2017 com vencimento para 01 de setembro de 2017 e
· R$ 120 em 10 de maio de 2017 com vencimento para 01 de setembro de 2017.

Dos montantes cedidos em 2016, foram recebidos até 31 de dezembro de 2016 R$600 de
principal, mais R$10 de juros. Em 2017 novos contratos foram realizados no montante de R$4.390.
Em 30 de junho de 2017 foi realizada quitação de todos os contratos através da integralização de
capital conforme ata Assembleia Extraordinária nesta data.

-PCH Fortuna II S.A.

· R$8.000 em 04 de janeiro de 2016;
· R$3.000 em 01 de abril de 2016 e,
· R$920 em 12 de agosto de 2016.

-PCH Dores de Guanhães S.A.

· R$29.000 em 04 de janeiro de 2016;
· R$2.300 em 01 de abril de 2016 e
· R$500 em 15 de junho de 2016.

-PCH Senhora do Porto S.A.

· R$22.000 em 04 de janeiro de 2016;
· R$2.650 em 01 de abril de 2016;
· R$800 em 15 de junho de 2016 e
· R$50 em 26 de setembro de 2016.

Os contratos com as PCHs Fortuna, Dores e Senhora do Porto foram totalmente quitados até 30 de
junho de 2017.

A Companhia tem a receber de suas controladas (PCHS Dores de Guanhães S.A., PCH Senhora do
Porto  S.A;PCH  Fortuna  II  S.A.,  PCH  Jacaré  S.A.),  o  valor  de  R$3.201  referente  a  notas  de  débitos
emitidas pela Guanhães Energia S.A., para repasse de despesas administrativas, relativos a gastos
para manutenção da estrutura administrativa.

Os contratos de empréstimos e financiamentos da Companhia possuem garantia corporativa dos
acionistas Light S.A. e Cemig GT.

i. REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES

Todos os administradores renunciaram a percepção de remuneração anual dos exercícios
apresentados nessa demonstração financeira.
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 18. COBERTURA DE SEGUROS

Seguros Tomados

Atendendo à legislação vigente, a PCH Senhora do Porto contratou Seguro Garantia de Fiel
Cumprimento, tendo a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL como beneficiária, quando da
obtenção da outorga de exploração.

Posteriormente, para a participação da PCH Senhora do Porto no Leilão ANEEL nº 04/2015 (Leilão
A-3), foi necessário o aporte de um novo Seguro Garantia para participação no leilão.

Como a PCH Senhora do Porto se sagrou vencedora no leilão, foi necessário o aportar um novo
Seguro Garantia de Fiel Cumprimento, considerando como beneficiária a Câmara de
Comercialização de Energia Elétrica - CCEE.

Após  o  aceite  deste  seguro  pela  CCEE,  o  Seguro  de  Participação  do  Leilão  e  o  Seguro  Fiel
Cumprimento aportados inicialmente à ANEEL foram liberadas, permanecendo assim somente um
Seguro Garantia de Fiel Cumprimento.

Seguros Vigentes

Conforme estabelecido no contrato EPC, são de responsabilidade dos novos contratados
(SDZ/ENGECON  e  IG),  a  contratação  de  diversos  seguros,  devendo  englobar  seguro  de  vida  e
acidentes pessoais a fim de proteger o seu pessoal alocado nas obras, bem como assegurar que
todos os empregados de subcontratados que executem atividades no local de implantação
estejam devidamente segurados. Além disso, o seguro também deverá englobar cobertura de
transporte.

  Seguem abaixo relação dos seguros:

SÍTIO SEGURO
SEGURADORA

ATUAL

INÍCIO DA
VIGÊNCIA
APÓLICE
ATUAL

FIM DA
VIGÊNCIA

R$ (mil)
VALOR COBERTO

APÓLICE VIGENTE

PCH Senhora do Porto Seguro Garantia - Pagamento Antecipado Berkley 13/09/2017 30/11/2018 44 014142017000107760015394

PCH Senhora do Porto Seguro Garantia - Fiel Cumprimento Berkley 13/10/2017 22/09/2021 63 014142017000107760014885

PCH Senhora do Porto Fiança Bancária - Fiel Cumprimento ANALYSISBANK 18/05/2019 15/11/2021 1.199 ANL171215123039

PCH Senhora do Porto Fiança Bancária - Fiel Cumprimento ANALYSISBANK 16/10/2017 17/05/2019 2.399 ANL171215123525

PCH Senhora do Porto Fiança Bancária - Pagamento Antecipado Itaú Unibanco 14/12/2017 07/11/2018 1.679 100417110072900

PCH Senhora do Porto Seguro Garantia - Fiel Cumprimento J. Malucelli 19/09/2017 02/03/2018 80 0107760167182

PCH Senhora do Porto Seguro Garantia - Manutenção Corretiva J. Malucelli 02/03/2018 02/03/2020 40 0107760167182

PCH Senhora do Porto Seguro Garantia Fiel Cumprimento Leilão A-3 J. Malucelli 07/12/2015 29/06/2018 2.040 04-0775-0228491
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Para os seguros que se referem a “Riscos de Engenharia – Básicas e Adicionais” e “Responsabilidade
Civil”, os mesmos foram contratados pela Guanhães Energia.

Os seguros da companhia são contratados conforme as respectivas políticas de gerenciamento de
riscos e seguros vigentes e dada a sua natureza não fazem parte do escopo dos nossos auditores
independentes.

19. CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

A  Companhia  realizou,  em  19  de  dezembro  de  2012,  um  leilão  de  venda  de  Energia  Elétrica
Incentivada, com 50% (cinquenta por cento) de desconto na TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de
Distribuição),  sendo  vencedora,  a  CEMIG  Geração  e  Transmissão  S.A.  (Cemig  GT),  acionista  da
Companhia. Em 28 de dezembro de 2012, foi firmado contrato de compra e venda entre as partes.

SÍTIO SEGURO
SEGURADORA

ATUAL

INÍCIO DA
VIGÊNCIA

APÓLICE ATUAL

FIM DA
VIGÊNCIA

R$ (mil)
VALOR COBERTO

APÓLICE VIGENTE

PCH Jacaré Seguro Garantia - Pagamento Antecipado Berkley 13/09/2017 30/11/2018 44 014142017000107760015394

PCH Jacaré Seguro Garantia - Fiel Cumprimento Berkley 13/10/2017 22/09/2021 63 014142017000107760014885

PCH Jacaré Fiança Bancária - Fiel Cumprimento ANALYSISBANK 18/05/2019 15/11/2021 1.199 ANL171215123039

PCH Jacaré Fiança Bancária - Fiel Cumprimento ANALYSISBANK 16/10/2017 17/05/2019 2.399 ANL171215123525

PCH Jacaré Fiança Bancária - Pagamento Antecipado Itaú Unibanco 14/12/2017 07/11/2018 1.679 100417110072900

PCH Jacaré Seguro Garantia - Fiel Cumprimento J. Malucelli 19/09/2017 02/03/2018 80 0107760167182

PCH Jacaré Seguro Garantia - Manutenção Corretiva J. Malucelli 02/03/2018 02/03/2020 40 0107760167182

PCH Jacaré Seguro Garantia Fiel Cumprimento Leilão A-3 J. Malucelli 07/12/2015 29/06/2018 1.690 04-0775-0228492

SÍTIO SEGURO
SEGURADORA

ATUAL

INÍCIO DA
VIGÊNCIA
APÓLICE
ATUAL

FIM DA
VIGÊNCIA

R$ (mil)
VALOR

COBERTO
APÓLICE VIGENTE

PCH Dores de Guanhães Seguro Garantia - Pagamento Antecipado Berkley 13/09/2017 30/11/2018 44 014142017000107760015394

PCH Dores de Guanhães Seguro Garantia - Fiel Cumprimento Berkley 13/10/2017 22/09/2021 63 014142017000107760014885

PCH Dores de Guanhães Fiança Bancária - Fiel Cumprimento ANALYSISBANK 18/05/2019 15/11/2021 1.199 ANL171215123039

PCH Dores de Guanhães Fiança Bancária - Fiel Cumprimento ANALYSISBANK 16/10/2017 17/05/2019 2.399 ANL171215123525

PCH Dores de Guanhães Fiança Bancária - Pagamento Antecipado Itaú Unibanco 14/12/2017 07/11/2018 1.679 100417110072900

PCH Dores de Guanhães Seguro Garantia - Fiel Cumprimento J. Malucelli 19/09/2017 02/03/2018 80 0107760167182

PCH Dores de Guanhães Seguro Garantia - Manutenção Corretiva J. Malucelli 02/03/2018 02/03/2020 40 0107760167182

PCH Dores de Guanhães Seguro Garantia Fiel Cumprimento Leilão A-3 J. Malucelli 07/12/2015 29/06/2018 2.573 04-0775-0228490
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Em 27 de março de 2014, foi firmado o 1º Termo Aditivo ao contrato de compra e venda, com as
seguintes alterações:

a) O Contrato teve sua eficácia alterada a partir da assinatura do 1º Termo Aditivo ao contrato.

b) A apresentação dos documentos exigidos na cláusula segunda do contrato deverá ocorrer até o
dia anterior ao início do fornecimento de energia, para comprovar a viabilidade da fonte
geradora de energia elétrica.

Devido à transferência das titularidades para as controladas ocorrida em março de 2014, foram
firmados, em 06 de junho de 2014, Termos de Cessão, transferindo da Cedente Guanhães Energia
para as cessionárias PCH Dores de Guanhães, PCH Senhora do Porto, PCH Jacaré e PCH Fortuna II,
controladas da Guanhães Energia, os direitos e as obrigações do contrato.

No dia 14 de janeiro de 2015, foi assinado um Primeiro Termo Aditivo com a CEMIG GT ao contrato
cedido para as PCHs, que ajustou as datas previstas para o início da entrega da energia.

As partes em 22 de dezembro de 2015 formalizaram um Segundo Termo Aditivo ao Contrato de
Compra e Venda de Energia Incentivada, ajustando novamente as datas previstas para o início da
entrega da energia, bem como celebraram um Termo de Compensação Financeira de forma que a
diferença entre o valor do PPA e o Preço de Liquidações de Diferenças (PLD) seja aplicada em caso
de novos atrasos na entrega da energia.

E novamente em 28 de dezembro de 2015 as partes formalizaram um Terceiro Termo Aditivo ao
Contrato de Compra e Venda de Energia Incentivada, antecipando o término do contrato de 31 de
maio de 2030 para 31 de dezembro de 2017 para todas as PCHs. Conforme tabela abaixo:

O início do fornecimento da energia contratada deveria ter ocorrido com a PCH Senhora do Porto
no  mês  de  janeiro  de  2016  e  as  demais  PCHs  em  sequência.  Entretanto,  devido  à  rescisão  do
contrato EPC em 15 de dezembro de 2015, a Guanhães Energia encaminhou para a Cemig GT uma
proposta para a resilição do atual contrato PPA, de comum acordo e sem ônus entre as partes.Tal
proposta foi aceita pela Cemig GT que será consolidada com a assinatura do termo de resolução ao
contrato de compra de energia elétrica- PPA. Aguarda-se a anuência do BNDES para assinatura do
referido termo de resolução do contrato.

PCH Senhora  do
Porto (MW)

PCH Dores de
Guanhães (MW)

PCH Fortuna ll
(MW)

PCH Jacaré
(MW)

TOTAL

De 01/01/2016 a 31/01/2016 3,205 3,714 - - 6,919
De 01/02/2016 a 29/02/2016 6,411 7,428 1,568 - 15,407
De 01/03/2016 a 31/03/2016 6,411 7,428 3,137 2,467 19,443
De 01/04/2016 a 31/12/2017 6,411 7,428 4,706 4,935 23,480

Período de Fornecimento
Energia Contratada
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As  PCHs  Senhora  do  Porto,  Dores  de  Guanhães,  Jacaré  e  Fortuna  II  participaram  do  leilão  nº
04/2015 promovido pela ANEEL, e comercializaram energia a um preço superior ao que havia sido
formalizado em contrato anterior com a Cemig GT.

Após a realização do leilão, houve o envio e a análise dos documentos por um Comitê Especial de
Licitação e, no dia 04 de agosto de 2015, ocorreu à homologação e adjudicação das PCHs.

Posteriormente as PCHs, se tornaram agentes compulsórios na Câmara de Comercialização de
Energia Elétrica (CCEE), para a formalização dos Contratos de Comercialização de Energia no
Ambiente Regulado (CCEARs), os contratos entre compradoras e vendedoras vencedoras do
certame foram assinados em agosto de 2016.

O início do suprimento da energia comercializada estava previsto para acontecer a partir de 01 de
janeiro de 2018.

Entretanto, devido à rescisão do contrato EPC em 15/12/2015 e agravada pela complexidade da
recontratação do escopo remanescente, o início do suprimento da energia foi comprometido.

Diante disso, foram propostos acordos bilaterais com as Distribuidoras, visando adiar o início do
suprimento da energia contratada para 01/01/2019. Foi postergado um total de 78% da energia
comercializada para os anos seguintes resultando na necessidade de recomposição de lastro de
22% da energia para 2018.

A energia para recomposição de lastro do 1º semestre de 2018 foi adquirida da Cemig GT, através
do Leilão nº 01/2017, de tal forma que, para o 2º semestre a recomposição acontecerá através de
fornecimento próprio.

20. EVENTOS SUBSEQUENTES

a) Processo de Arbitragem

O processo arbitral, para cobrança junto ao CCPG, das penalidades contratuais e indenizações
devidas em função da inadimplência do antigo contratado está em andamento e em fase de
análise documental. As alegações finais do processo arbitral estão previstas para acontecer
ainda no 1º semestre de 2018.

b) Ação Judicial Contra as Seguradoras

Após a instauração das ações judiciais contra as seguradoras, Fairfax, Austral e Pottencial,
ocorrida em 07/12/2017, 08/01/2018 e 09/01/2018, respectivamente, o próximo passo do
processo é a citação formal, para as seguradoras apresentarem suas defesas. Posteriormente a
Guanhães Energia será intimada a apresentar sua réplica. Após os acontecimentos anteriores,
será determinado que as partes manifestem-se sobre as provas que pretendem produzir.


