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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2015

Senhores e Senhoras Acionistas,
De acordo com a legislação vigente e com as disposições estatutárias, temos a honra de apresen-
tar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras Consolidadas da Companhia
Energética de Brasília - CEB e os pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal,
relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015. 
O ano de 2015 foi um período de grandes desafios e também de oportunidades. 
Desafios, principalmente, para garantir energia elétrica a toda população brasileira, apesar dos
graves problemas hidrológicos verificados ao longo do ano, e também na condução do processo
de prorrogação das concessões de empresas distribuidoras de energia elétrica, entre elas, a da
CEB Distribuição S.A..
Ainda em 2015, vivenciamos uma queda no consumo de energia, aliás, a maior desde o raciona-
mento ocorrido em 2001. A crise econômica e os aumentos na conta de energia levaram o con-
sumidor a mudar de hábitos e o país a registrar uma redução de 1,8% no mercado nacional. De
acordo com dados do Operador Nacional do Sistema - ONS, a retração nas regiões sudeste e cen-
tro-oeste foi de 3,2%, regiões responsáveis por 60% do consumo do país.
No âmbito da área de concessão da CEB Distribuição S.A., a diminuição no consumo, em GWh,
foi de 1,3%. Esta redução poderia ter sido maior, caso a Empresa não tivesse experimentado um
aumento de 3,2% no número de unidades consumidoras. 
Oportunidades, porque o presente exercício foi um ano de ajuste para o setor. No bojo desse
processo, foram introduzidas as chamadas bandeiras tarifárias, bem como foi promovido pelo
Órgão Regulador uma Revisão Tarifária Extraordinária, reduzindo, assim, o descasamento entre
tarifas e os custos relativos à compra de energia, que tiveram expressiva elevação com o uso das
termelétricas e em função do aumento do dólar.
Em termos econômicos, o Brasil viveu a pior recessão desde os anos 90. Sua classificação de risco
foi rebaixada por duas instituições (Standard & Poor's e pela Fitch). Teve reduzida sua confiança
no setor industrial e diminuídas as expectativas da sociedade de uma forma geral, além de não ter
conseguido realizar o superávit prometido. As consequências foram uma inflação oficial registra-
da em 2015 que chegou a 10,67%, a maior dos últimos 13 anos, enquanto a do Distrito Federal
alcançou 11,95%, a mais alta do país; o aumento da dívida pública que alcançou 66,2% do PIB; a
redução do PIB em -3,8%; e o crescimento da taxa de desemprego, terminando o ano em 9%.
Não obstante as vicissitudes decorrentes do contexto macroeconômico comentado, a
Administração não mediu esforços para dar nova dimensão à Companhia e, com isso, buscar o
melhor desempenho em todos os seus negócios.
Com efeito, terminamos o exercício de 2015 com a certeza e a plena convicção de que fizemos o
máximo para contornar o contexto que, repete-se, foi bastante hostil. Os números apresentados na
tabela seguinte sintetizam os bons resultados consignados pelo Grupo CEB no exercício-findo:

R$ (Mil) 2014 2015 (R$)
Reapresentado

Receita Operacional Líquida 1.993.488 2.427.203 433.715
Custo/Despesa Operacional 1.997.709 2.227.430 229.721
EBITDA (17.815) 312.046 329.861

(+/-) Resultado na Baixa de Bens (1.610) 10.536 12.146
(-) Reversão Provisão Plano Assistencial - Pós-Emprego - (90.712) (90.712)
(-) Atualização do Ativo Indenizável Diferença de indexadores - (16.346) (16.346)

EBITDA Ajustado (19.425) 215.524 234.949
Lucro Líquido/Prejuízo Consolidado (150.080) 88.519 238.599
Investimentos 80.179 78.676 (1.503)
Patrimônio Líquido 348.382 820.821 472.439

Esses resultados não teriam sido alcançados se não tivéssemos implementado um rigoroso pro-
grama de redução de custos e de despesas operacionais ao longo do ano de 2015, que mitigaram
a tendência crescente das despesas, com o objetivo precípuo de eliminar desperdícios e melhorar
a eficiência operacional. Destacam-se:.Redução do quadro de empregos em comissão, com economia financeira anual de R$ 3,42 milhões,
representando 31,5% de redução em relação a 2014; .Adequação do número de funções gratificadas, com economia financeira anual de R$ 1,55 milhão,
representando 17,4% de redução em relação a 2014; . Revisão do quadro de empregados com direito ao adicional de periculosidade, obtendo-se uma
redução de 10,1% e economia de R$ 1,2 milhão no ano de 2015; .Diminuição do limite máximo individual de gastos com comunicação móvel de R$ 788,00 para
R$ 200,00;. Contratação da recuperação de equipamentos da rede elétrica abandonados: 853 trans-
formadores, que representam 3,5% da planta, com potencial de geração de uma economia
de R$ 10 milhões; . Redução do valor paralisado no estoque, de R$ 67,6 milhões, em 31/12/2014, para R$ 48,6 mil-
hões em 31/12/2015; . Desligamento de empregados no momento que adquirem condição para aposentadoria: 46
empregados no exercício, com economia de R$ 11,3 milhões no ano; e.Redução da perda de energia em fraudes, medidores com defeito, e ligações clandestinas entre outros.
Além das ações gerenciais antes relacionadas, voltadas para uma gestão parcimoniosa de seus
custos e despesas operacionais, outras realizações marcaram o exercício de 2015, em função de
suas importâncias:. Assinatura, em dezembro de 2015, do 4º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão da CEB
Distribuição S.A., que prorrogou a outorga por 30 anos, até 7 de julho de 2045;. Trânsito em julgado da Ação de Declaração de Inconstitucionalidade das Leis Distritais nº
3.010/2002 e nº 3.199/2003, que obrigava a Empresa, às suas expensas, manter plano de saúde
não contributivo para empregados aposentados e respectivas famílias; e

Conclusão das customizações para implantação do novo Sistema Integrado de Gestão da
Companhia (ERP fornecido pela SAP/Indra). O início da operação efetiva ocorreu em
janeiro de 2016;. Recebimento do Prêmio IASC - Índice de Satisfação do Consumidor 2015, conferido pela
ANEEL à CEB Distribuição S.A., como a melhor concessionária do Centro-Oeste na categoria
acima de 30 mil consumidores;. Elaboração e implementação de Plano de Resultados (2015-2016), mediante negociação com
a ANEEL, com o objetivo de melhorar a qualidade do atendimento aos clientes, a qualidade do
serviço prestado, o atendimento dos indicadores econômico financeiros, bem como os de segu-
rança dos empregados e usuários do serviço de energia elétrica;. Introdução do orçamento empresarial como instrumento que permitirá o controle e acompan-
hamento mensal dos resultados; . Adequação e otimização da estrutura organizacional da Companhia com redução de custos e
aumento da agilidade gerencial e, principalmente, a criação de uma diretoria comercial para melho-
rar as relações comerciais, aproveitar oportunidades de aumento de receita e dar primazia ao ade-
quado atendimento do consumidor; e. Introdução dos primeiros passos para implantação de uma nova cultura empresarial, voltada
para a valorização do ser humano, da meritocracia e estímulo ao autodesenvolvimento.
No que se refere à qualidade do serviço de fornecimento de energia, mesmo com os efeitos preju-
diciais provocados pelo revés ocorrido em novembro de 2015, o indicador Duração Equivalente de
Interrupção por Unidade Consumidora - DEC encerrou o ano com 15,6 horas, ou seja, em média
1,30 hora por mês. Por sua vez, o indicador Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade
Consumidora - FEC terminou o ano com 11,7 interrupções, que corresponde a 0,98 interrupções
por mês. 
Em ambos os indicadores a Concessionária conseguiu encerrar o ano com resultados mais signi-
ficativos do que os do exercício anterior e, inclusive, melhores do que as metas pactuadas com a
ANEEL, por meio do Plano de Resultados.
No que tange ao investimento, não obstante a crise financeira experimentada, foram aplicados R$
78,7 milhões. Este montante foi investido tanto na expansão quanto em melhoria e modernização
da rede de energia elétrica. 
Em síntese, os resultados obtidos pela CEB neste exercício de 2015 mostram a árdua tarefa de
reconstruir uma Companhia. Embora se verifiquem evidências inequívocas de melhorias opera-
cionais e econômico-financeiras, o excessivo endividamento e os desajustes do passado compro-
metem sua performance.
As expectativas para o ano de 2016 são bastante positivas pelos seguintes motivos principais:
continuidade da busca por melhorias operacionais e financeiras; possibilidade de redução
significativa do nível de endividamento da Companhia, em função dos recursos oriundos de
alienações das participações societárias em empresas de geração de energia e distribuição de
gás; redução expressiva dos custos do serviço da dívida; possibilidade de realização de um
programa de investimento mais robusto; e, ainda, pelo retorno de um novo ciclo virtuoso de
crescimento e desenvolvimento.
Espera-se, assim, um avanço substancial no desempenho global da Companhia no próximo
exercício.
Finalmente, a Companhia Energética de Brasília - CEB agradece aos seus consumidores, fornece-
dores, acionistas, colaboradores e à população do Distrito Federal pela confiança depositada em
sua gestão, ao tempo em que reafirma seu compromisso inarredável de continuar prestando os
serviços de energia elétrica com qualidade e confiabilidade, tarifas justas, inovação tecnológica,
ética e transparência.

ARI JOAQUIM DA SILVA - Diretor-Presidente
FRANCISCO A. S. SANTIAGO - Presidente do Conselho de Administração

O Brasil viveu, em 2015, a pior recessão econômica das últimas décadas. A desaceleração da economia,
juros mais elevados, perda de grau de investimento e a moeda nacional em desvalorização, criaram um
cenário de incertezas que sempre dificulta as decisões empresariais.
A economia brasileira, neste exercício, teve que lidar com a piora na situação das famílias, que
sofreu com a alta do desemprego,
partindo de 6,5% em 2014 para 9%
em 2015, queda de renda e do con-
sumo.
Durante anos, o consumo das famílias
contribuiu para o crescimento da econo-
mia brasileira, entretanto, em 2015,
houve retração de 4%, freando o último
crescimento ocorrido em 2014 de 1,3%.
Em 2015, o governo seguiu gastando
mais do que arrecadou, com isso, o
déficit primário recorde do exercício
foi R$111,2 bilhões frente ao déficit
de R$ 32,5 bilhões apurado em 2014.
Os sucessivos déficits fiscais acumu-
lados fizeram com que a dívida públi-
ca sobre o PIB elevasse de 57,2% em
2014 para 66,2% em 2015. O descon-
trole dos gastos pressionou a demanda
e fez com que a inflação crescesse nos
últimos anos acima da meta e limite de
tolerância, provocando forte redução
das expectativas do setor privado. 
O Produto Interno Bruto - PIB, cor-
roborando as expectativas anunciadas
pelo mercado, apresentou em 2015 a

maior queda dos últimos 25 anos, -3,8%. Todos os setores da economia recuaram, com exceção
do segmento agropecuário, que cresceu 1,8% mitigando minimamente o impacto. A forte queda
da produção interna freou os investimentos, recuando 14,1% em 2015. A indústria retraiu 6,2%,
frente à queda de 0,9% em 2014. O setor de serviços, puxado pelo comércio, também recuou
2,7%. O comércio, individualmente considerado, retraiu relevantes 8,9%.
A inflação ficou acima do centro da meta de 4,5%, encerrando o ano de 2015 em 10,7% con-
tra 6,4% em 2014. O efeito imediato da elevada inflação somado com o realinhamento das
várias tarifas públicas, com ênfase nas de energia elétrica, impactou o consumo das famílias e
provocou uma queda do rendimento real dos brasileiros. O consumo desabou e a perspectiva
de recuperação é lenta.
Por sua vez, o dólar passou por um longo processo de valorização ante o real. Em 2011, o valor
do dólar era de R$ 1,88 chegando a R$ 3,90 em 2015. A importante desvalorização do real provo-
cou um aumento significativo nas dívidas das empresas com obrigações contratadas em moeda
estrangeira.
Para a CEB, o efeito da variação cambial foi deletério. Em 2015, a variação da moeda norte-
americana, na compra de energia elétrica de Itaipu, provocou um aumento no custo de aquisição
de R$ 36 milhões. Nesse caso, não se aplicam operações de hedge, uma vez que os impactos
negativos ou positivos da variação cambial são reconhecidos na tarifa de distribuição da energia
elétrica. Entretanto, o descasamento financeiro pressiona o caixa das companhias distribuidoras
e, na maioria dos casos, obriga as empresas a buscar recursos onerosos no mercado.

Com o déficit primário recorde em 2015, a dívida bruta do governo cresceu 20,7%, saltando de
R$ 3,252 trilhões em 2014 para R$ 3,927 trilhões em 2015. A elevação do endividamento e por
consequência do custo de financiamento do setor público é explicada pelos sucessivos déficits fis-
cais acumulados, o que afeta o setor privado. 
Para a CEB, em particular a CEB Distribuição S.A., o cenário de aumento nos juros criou
empecilhos importantes, uma vez que a controlada necessita de alavancagem financeira no
curto prazo para garantir o atingimento das metas contratuais previstas no Quarto Termo
Aditivo do Contrato de Concessão. O cenário adverso de juros crescentes onera os custos finan-
ceiros pressionando, sobremaneira, o fluxo de caixa da empresa.
Perspectivas macroeconômicas
As perspectivas para o ano de 2016 permanecem abaixo do desejado. Tanto o Banco Central
quanto os demais agente econômicos, preveem queda importante para o produto interno
bruto - PIB e novo déficit primário em 2016. Significa dizer que se vislumbra o prolonga-
mento da recessão.
Pelos dados do Banco Central, a Taxa Básica de Juros - SELIC, pelo menos até meados de 2016,
deverá ficar inalterada em torno de 14,25%.
Em resumo, o PIB deverá ainda ser negativo em 2016; a inflação poderá recuar, mas deverá ter-
minar o ano acima do centro da meta de 4,5%; o dólar deverá sofrer leve valorização; e o desem-
prego tende a continuar subindo. Com uma solução para a crise política que ora se apresenta, as
perspectivas poderão se alterar substancialmente.
O fator mais importante que definirá o crescimento de 2016 será o nível de confiança da econo-
mia. Reformas estruturais nos gastos públicos e uma política fiscal consistente, que de fato
entregue a meta de superávit primário são fundamentais para reversão das expectativas.

A Companhia Energética de Brasília - CEB originou-se da Companhia de Eletricidade de Brasília,
criada em 16 de dezembro de 1968, oriunda do Departamento de Força e Luz da Novacap.
No início da década de 1990 a CEB passou a investir em novos negócios, obtendo concessão de
gás canalizado em 1993 bem como participação em consórcio de aproveitamento hidrelétrico, em
1994. No ano de 2006, atendendo ao disposto na Lei nº 10.848/2004 e na Resolução Autorizativa
nº 318/2005 - ANEEL, a CEB foi submetida a uma reestruturação societária, passando, respecti-
vamente, as concessões de distribuição de energia elétrica no Distrito Federal, de geração das
Usinas Hidrelétrica do Paranoá e Termelétrica de Brasília, e de geração da Usina de Queimado (parte
da CEB no Consórcio Cemig/CEB), para as empresas CEB Distribuição S.A., CEB Geração S.A. e
CEB Participações S.A..
Dessa forma, a CEB tornou-se controladora de empresas nos ramos de distribuição e geração de ener-
gia elétrica, tendo também participações em empresas coligada, controlada em conjunto e ligada.
Estrutura Societária
A Companhia Energética de Brasília é uma sociedade de economia mista, de capital aberto, regi-
da pela Lei das Sociedades Anônimas (Lei nº 6.404/1976), tendo por órgão fiscalizador de suas
ações mercadológicas a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), desde seu registro na entidade,
em 4 de julho de 1994. 
Em atendimento à orientação da Bolsa de Valores do Estado de São Paulo (BM&FBOVESPA),
por intermédio do Ofício nº 041/2007 - SEO, de 15 de março de 2007, a CEB, após decisão toma-
da na 45ª Assembleia Geral Ordinária, agrupou suas ações, a partir de 18 de junho de 2007. Dessa
forma, foi adotada a cotação unitária, passando o seu capital social a ser representado por
9.183.458 ações escriturais, sem valor nominal, sendo 4.576.432 ações ordinárias, 1.313.002
ações preferenciais classe A e 3.294.024 ações preferenciais classe B.
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Em 23 setembro de 2015, a 89ª Assembleia Geral Extraordinária - AGE homologou o aumento de
capital da CEB em R$ 223.969.190,00, mediante as subscrições particulares de 2.607.746 ações
ordinárias e de 2.625.179 ações preferenciais classe B.
Atualmente, o capital social da CEB, no montante de R$ 566.025.355,62 (quinhentos e sessenta
e seis milhões, vinte e cinco mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e dois centavos),
apresenta a seguinte composição:

Composição Acionária (Controlador)
Acionistas Ações Ordinárias Ações Preferenciais Ações Totais

Qtd % Qtd % Qtd %
Governo do Distrito Federal 6.696.418 93,21 4.865.691 67,28 11.562.109 80,20
Outros Acionistas 487.769 6,79 2.366.505 32,72 2.854.274 19,80
Total 7.184.187 100,00 7.232.196 100,00 14.416.383 100,00

Fonte: Composição Acionária em 31 de dezembro de 2015.

Organização Societária

Dados Econômico-Financeiros Consolidado

(R$ Mil) 2014 2015 (R$)
Reapresentado

Receita Operacional Bruta 2.697.211 4.032.857 1.335.646
Receita Operacional Líquida 1.993.488 2.427.203 433.715
Resultado Operacional Líquido Antes dos Tributos (93.786) 148.212 241.998
EBITDA (17.815) 312.046 329.861
EBITDA Ajustado (19.425) 215.524 234.949
Lucro Líquido/Prejuízo Consolidado (150.080) 88.519 238.599
Patrimônio Líquido 348.382 820.821 472.439

Fonte: Demonstrações Contábeis da Companhia Energética de Brasília.

A CEB registrou lucro consolidado de R$ 88.519 mil no exercício de 2015, representando um
aumento de R$ 238.599 mil, em relação ao resultado negativo de R$ 150.080 mil apurado em 2014.
Esse resultado, além das ações de redução de custo e despesas operacionais, foi impactado também
pela reversão de provisão atuarial em função de êxito judicial na ADI nº 2014002032055-2, na qual
foi declarada a inconstitucionalidade formal e material das leis nº 3.010/2002 e nº 3.199/2003, que
desobriga a Companhia a estender os benefícios do plano assistencial aos ex-empregados, após o 1°
trimestre de 2017.
O EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) aumentou em R$ 329.861 mil
em 2015, quando comparado com o resultado negativo de R$ 17.814 mil apurado em 2014. A margem
EBITDA correspondeu a 12,9% no exercício, enquanto em 2014 registrou-se 0,9% negativo.
Os principais fatores de contribuição para formação do EBITDA no exercício de 2015, além da
otimização da operação da Companhia, foram a reversão da provisão do plano assistencial, cor-
respondente a R$ 90.712 mil, e o reconhecimento do valor justo do ativo indenizável da con-
cessão, no valor de R$ 53.882 mil.

Empresas Controladas
CEB Distribuição S.A.
Nos termos do Contrato de Concessão nº 66/1999 - ANEEL, a Empresa tem por objeto a dis-
tribuição e comercialização de energia elétrica no Distrito Federal ou em outras áreas do País, cuja
concessão para exploração seja-lhe outorgada.
Em 9 de dezembro de 2015, a CEB Distribuição S.A. e o Poder Concedente, por intermédio do
Ministério de Minas e Energia - MME, celebraram o Quarto Termo Aditivo ao Contrato de
Concessão nº 066/1999 - ANEEL, publicado na edição de 24 de dezembro de 2015 do Diário
Oficial da União, que formalizou a prorrogação do Contrato de Concessão do Serviço Público de
Distribuição de Energia Elétrica por mais 30 anos, vigente até 07 de julho de 2045.
A área de concessão da CEB Distribuição S.A. corresponde a 5.780 km2 e abrange todo o Distrito
Federal, dividido em regiões administrativas, atendendo a 1.012.024 clientes.

CEB Distribuição S.A. 
Dados Econômico-Financeiros

(R$ Mil) 2014 2015 (R$)
Reapresentado

Receita Operacional Bruta 2.578.915 3.966.216 1.387.301
Receita Operacional Líquida 1.899.929 2.379.220 479.291
Resultado Operacional Líquido Antes dos Tributos (92.426) 116.071 208.497
EBITDA (11.775) 281.971 293.746
Lucro Líquido (Prejuízo) (142.625) 75.664 218.289
Patrimônio Líquido 49.988 348.093 298.105

Fonte: Demonstrações Contábeis da CEB Distribuição S.A.

No exercício de 2015, apesar do cenário de recessão econômica que afetou o consumo de ener-
gia, a CEB Distribuição S.A. registrou um lucro expressivo de R$ 75.664 mil, resultado muito
superior ao prejuízo de R$ 142.624 mil apurado no ano anterior.
Tal desempenho foi influenciado, principalmente, por uma operação mais otimizada e pela rever-
são do plano assistencial no valor de R$ 90.712 mil, decorrente da Ação Direta de
Inconstitucionalidade - ADI nº 2014002032055-2.
Outro fator que impulsionou o resultado positivo foi a atualização do ativo financeiro da con-

cessão - VNR. Conforme Resolução ANEEL nº 688/2015,  de 23 de novembro de 2015, súb-
modulo 2.3 do módulo 2 do Proret, o indexador da atualização monetária passou a ser o IPCA e
não mais o IGP-M . Esta alteração contribuiu para um aumento no valor do VNR de R$ 12.754
mil em 2014 para R$ 53.882 mil em 2015.
Como consequência, o EBITDA apresentou uma variação de R$ 293.746 mil, quando compara-
do com o ano anterior.

CEB Geração S.A.
A CEB Geração S.A. tem como objeto social a geração e a comercialização da energia produzida
pelos seus ativos de geração, a Usina Hidrelétrica do Paranoá, com capacidade instalada de 30 MW
e a Usina Termelétrica de Brasília - UTE Brasília, com potência nominal de 10 MW.
A Usina Termelétrica de Brasília - UTE Brasília é despachada centralizadamente pelo Operador
Nacional do Sistema - ONS, mantendo-se indisponível nos últimos anos, devido, principalmente, ao
seu elevado custo operacional, da ordem de R$ 1.047,38/MWh, que a deixou sem competitividade. 
AANEEL recomendou a caducidade da concessão para exploração da UTE Brasília, devido a não
adequação das condições técnicas e operacionais para a prestação de serviço nos moldes pratica-
dos pelo mercado e pelas exigências da regulação setorial. Finalmente, no dia 7 de julho de 2015,
ocorreu o término contratual da concessão. 
O Contrato de Concessão nº 65/1999, regula a exploração pela CEB Geração S.A. do potencial de
energia hidráulica da UHE Paranoá para produção de energia elétrica destinada ao serviço públi-
co, com data final da concessão em 29 de outubro de 2019.
A Lei nº 12.783/2013 alterou as regras do contrato para as concessões de geração, possibilitando
a prorrogação por até 30 anos.
No ano de 2015, a CEB Geração S.A. informou à ANEEL a intenção de não aderir a uma anteci-
pação da renovação da concessão da Usina Hidrelétrica do Paranoá, cujo período se expira em 19
de outubro de 2019. 

Dados Econômico-Financeiros

(R$ Mil) 2014 2015 (R$)
Receita Operacional Bruta 18.727 15.335 (3.392)
Receita Operacional Líquida 17.713 14.491 (3.222)
Resultado Operacional Líquido Antes dos Tributos 8.957 8.211 (746)
EBITDA 8.217 7.718 (499)
Lucro Líquido (Prejuízo) 8.018 7.458 (560)
Patrimônio Líquido 12.281 13.602 1.321

Fonte: Demonstrações Contábeis da CEB Geração S.A.

No ano de 2015 houve redução no despacho das hidrelétricas do Sistema Interligado Nacional, em
função da crise hidrológica. Tal comportamento resultou em uma produção de energia abaixo dos
montantes comprometidos pelas usinas em seus contratos de venda de energia, forçando as gerado-
ras participantes do Mecanismo de Realocação de Energia - MRE a adquirirem os blocos faltantes
no mercado de curto prazo para honrar os seus compromissos. Os montantes dos déficits de ener-
gia hidrelétrica foram consideráveis, mas o que agravou a situação foram os elevados preços do
mercado de curto prazo. Em decorrência desses eventos, do ponto de vista da CEB Geração S.A.
ocorreu queda na receita e aumento de despesas com compras de energia.
AANEEL, de acordo com o Despacho nº 330/2016, publicado em 10 de fevereiro de 2016, anuiu com
a repactuação do risco hidrológico da CEB Geração S.A., referente ao empreendimento UHE Paranoá,
repassando 100% do risco para os consumidores e prorrogando a concessão por um período adicional
de 6 meses (29 de abril de 2020), como estabelecido no Termo de Repactuação nº 103/2016.
No âmbito das despesas gerenciáveis, a CEB Geração S.A. executou um processo de redução de
custos operacionais, atuando na adequação dos recursos humanos, uma vez que o quadro funcional
foi diminuído em 50%; na renegociação dos contratos com terceiros (Contrato de Manutenção da
Usina Paranoá); corte de despesas com aluguéis; e diminuição de despesas com materiais.
Assim, mesmo com as condições adversas de origem não gerenciável ocorridas no exeercício de
2015, a CEB Geração S.A. manteve um patamar de estabilidade nas apurações dos seus resultados
que persiste nos últimos anos, oriundos, basicamente, da comercialização da energia gerada pela
Usina Hidrelétrica do Paranoá. Tal comportamento deverá ser mantido até o final da concessão.

CEB Lajeado S.A.
Organização Societária

Dados Econômico-Financeiros
(R$ Mil) 2014 2015 (R$)
Receita Operacional Bruta 131.290 124.659 (6.631)
Receita Operacional Líquida 117.966 112.016 (5.950)
Resultado Operacional Líquido Antes dos Tributos 23.354 65.999 42.645
EBITDA 24.189 67.835 43.646
Lucro Líquido (Prejuízo) 18.517 43.888 25.371
Patrimônio Líquido 330.218 351.756 21.538

Fonte: Demonstrações Contábeis da CEB Lajeado S.A.

Após a amortização dos financiamentos contraídos para a construção da UHE Luís Eduardo
Magalhães, os resultados líquidos apurados pela CEB Lajeado S.A. vêm se mantendo relativa-
mente consistentes ao longo dos anos.

Contudo, para o setor elétrico, o exercício de 2015 foi novamente um ano difícil, tendo se carac-
terizado pela escassez generalizada de chuvas e intenso despacho das termelétricas, de forma a
preservar os níveis dos reservatórios. Como consequência, a geração do sistema como um todo,
no contexto do Mecanismo de Realocação de Energia - MRE, não alcançou o mínimo esperado,
o que levou as empresas a buscarem soluções para enfrentarem a crise.
Como participante deste mecanismo de compartilhamento de risco hidrológico, a CEB Lajeado
S.A., juntamente com as demais empresas que compõem o MRE, cedeu parte de sua geração ao
sistema a preços reduzidos, sendo obrigada a adquirir energia no mercado de curto prazo a preços
bem superiores, de forma a honrar seu contrato de comercialização de energia com a CEB
Distribuição S.A.. Ressalta-se que, em geral, tal mecanismo produz resultados favoráveis para as
geradoras quando o problema hidrológico é localizado e não generalizado. Entretanto, quando
ocorrem eventos das dimensões verificadas em 2014 e 2015 (dificuldades de geração em pratica-
mente todos os mercados), podem acontecer os efeitos indesejáveis como os registrados nesses
períodos, particularmente em 2014.
Ainda que tenham ocorrido imprevistos nos dois anos anteriores, com as medidas regulatórias que
foram implementadas no decorrer do exercício de 2015, entre elas a limitação do preço da ener-
gia de curto prazo no valor máximo de R$ 388,48, muito inferior àquele que chegou a ocorrer em
2014 (R$ 822,83), foi possível mitigar os efeitos adversos de tais eventos.
Outra ação mitigadora foi a adesão à repactuação do risco hidrológico, proposta pelo Poder
Concedente, nos termos da Lei nº 13.203/2015. De acordo com o despacho nº 330, publicado em
10 de fevereiro de 2016, a ANEEL anuiu com a repactuação do risco hidrológico da CEB Lajeado
S.A., referente ao empreendimento UHE Luís Eduardo Magalhães, repassando 92% do risco para
os consumidores, como estabelecido no Termo de Repactuação nº 102/2016.
Por outro lado, com a redução do montante de energia contratada pela CEB Distribuição S.A.,
a CEB Lajeado S.A. utilizou o bloco de energia descontratado para reduzir o seu déficit de
geração contratual.
Dessa forma, os efeitos combinados garantiram os retornos de expressivos resultados líquidos
para a Empresa em comparação com o exercício de 2014.
Complementarmente, destaca-se que houve significativa redução das despesas operacionais da
Empresa como, por exemplo, a diminuição da força de trabalho em cerca de 69%.

CEB Participações S.A.
Organização Societária

Dados Econômico-Financeiros

(R$ Mil) 2014 2015 (R$)
Receita Operacional Bruta 14.412 15.463 1.051
Receita Operacional Líquida 13.726 14.717 991
Resultado Operacional Líquido Antes dos Tributos 551 1.997 1.446
EBITDA (613) 918 1.531
Lucro Líquido (Prejuízo) (659) 779 1.438
Patrimônio Líquido 43.321 43.813 492

Fonte: Demonstrações Contábeis da CEB Participações S.A.

A receita da CEB Participações S.A. é proveniente, em sua maior parte, da comercialização de
energia gerada pela Usina Hidrelétrica de Queimado, complementada por aplicações financeiras,
pelos recursos oriundos do contrato de prestação de serviços administrativo-financeiros prestados
para o Consórcio Cemig-CEB, e pelo recebimento de resultados da participação acionária na
empresa Corumbá Concessões S.A..
Devido aos baixos índices dos reservatórios e, consequentemente, da diminuição da produção de
energia hidráulica por parte das Usinas Hidrelétricas, a CEB Participações S.A. foi obrigada a
recorrer ao Mercado de Curto Prazo - MCP para adquirir energia elétrica e garantir seus contratos.
Em 2015, o custo desta aquisição de energia no MCP foi de R$ 8.242 mil.
Em busca da redução do impacto negativo advindo do risco hidrológico, a Empresa aderiu à pro-
posta do Poder Concedente, que nos termos da Lei nº 13.203/2015 permitiu o repasse de parcela
deste risco ao consumidor. De acordo com o despacho nº 330, publicado em 10 de fevereiro de 2016,
a ANEEL anuiu com a repactuação do risco hidrológico da CEB Participações S.A., referente ao
empreendimento UHE Queimado, repassando 91% do risco para os consumidores, como estabele-
cido no Termo de Repactuação nº 101/2016.
Outro fato que mereceu destaque nos resultados da Empresa, em 2015, foi o prejuízo apresentado
pela investida Corumbá Concessões S.A., cujo montante da perda ocasionada pela apuração da equivalên-
cia patrimonial relativa à participação da CEB Participações S.A. no negócio atingiu R$ 906 mil.
Adicionalmente, a Administração adotou em 2015, política de redução de custos operacionais, de
modo especial no quadro de pessoal (redução de 50%) e em serviços de terceiros.

Companhia Brasiliense de Gás S.A.
Organização Societária

IV. NEGÓCIOS DA COMPANHIA
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Dados Econômico-Financeiros

(R$ Mil) 2014 2015 (R$)
Receita Operacional Bruta 4.608 4.528 (80)
Receita Operacional Líquida 3.629 4.375 746
Resultado Operacional Líquido Antes dos Tributos (569) (479) 90
EBITDA (296) 97 393
Lucro Líquido (Prejuízo) (519) (443) 76
Patrimônio Líquido 1.662 1.217 (445)

Fonte: Demonstrações Contábeis da Companhia Brasiliense de Gás S.A.

O primeiro desafio para distribuição do gás canalizado é o desenvolvimento de uma
infraestrutura logística adequada de suprimento. O Distrito Federal não é abastecido por
gasoduto de transporte que possa garantir o suprimento contínuo de gás, de forma que,
enquanto as iniciativas de implantação desta infraestrutura não se materializarem, a
solução utilizada para a antecipação da oferta ao mercado é o suprimento de estoques
de gás natural liquefeito.
O gás natural liquefeito é suprido para a Companhia Brasiliense de Gás S.A. pela
empresa GNL Gemini Logística e Comercialização de Gás Ltda - Gemini, uma
sociedade formada pelas empresas White Martins, Petrobrás e a Gaspetro. 
A alternativa para redução do prejuízo que vem sendo apurado no negócio anual-
mente (R$ 479 mil em 2015), seria a estruturação de um projeto para conectar o gaso-
duto Bolívia-Brasil - Gasbol ao Distrito Federal, iniciativa que compete à União, por
força do artigo 177 da Constituição da República.

Empresa Coligada
Corumbá Concessões S.A.
Organização Societária

Dados Econômico-Financeiros

(R$ Mil) 2014 2015 (R$)
Receita Operacional Bruta 143.985 147.287 3.302
Receita Operacional Líquida 138.489 141.554 3.065
Resultado Operacional Líquido Antes dos Tributos (112.768) (57.952) 54.816
EBITDA (46.610) 35.241 81.851
Lucro Líquido (Prejuízo) (74.049) (38.628) 35.421
Patrimônio Líquido 192.089 153.462 (38.627)

Fonte: Demonstrações Contábeis da Corumbá Concessões S.A.

Os problemas originados do processo construtivo da Usina Corumbá IV
causaram demandas por ressarcimentos tratados em ambientes arbitral e judicial,
que explicam os prejuízos apurados nos exercícios de 2014 e 2015.
Com relação à demanda arbitral, julgada no exercício de 2014, tendo como polos
a Corumbá Concessões S.A. e a controladora Serveng S.A., resultou num desem-
bolso da Empresa no valor de R$ 118.254 mil. Tal montante foi determinante
para a apuração do prejuízo de R$ 74.049 mil naquele ano.
Quanto à demanda judicial, a Empresa Saneamento de Goiás S.A. ajuizou ação
de cobrança contra a Corumbá Concessões S.A., embasada no argumento de que
ocorreu a inundação de uma obra de captação de água bruta, de sua propriedade,
no rio Corumbá, em decorrência da formação do lago para produção de energia
hidrelétrica, de responsabilidade da Corumbá Concessões S.A., restando à auto-
ra da ação judicial, o prejuízo de R$ 24.021, orçado em outubro de 2006.
Após recursos de ambas as partes no curso da ação de cobrança, em 12 de
maio de 2015, foi proposta pela Saneago ação de liquidação provisória de
sentença, na qual deverá ser apurado o valor real dos prejuízos materiais sofri-
dos pela Empresa. A perícia de liquidação ainda não foi iniciada, e o valor
original da causa foi atualizado para R$ 41.969. A Administração da coligada
considerou como provável a probabilidade de perda da ação, sendo esta
reconhecida nas demonstrações contábeis da Corumbá Concessões S.A., de
31 de dezembro de 2015.
Este foi, portanto, o principal componente que justifica o prejuízo registrado pela
coligada no exercício de 2015, no valor de R$ 38.628 mil.
Tais resultados negativos, praticamente, têm consumido os resultados positivos
de equivalência patrimonial destinados à CEB pelas empresas geradoras e com-
ercializadoras controladas (CEB Geração S.A., CEB Lajeado S.A. e CEB
Participações S.A.), controlada em conjunto e ligada (Energética Corumbá III
S.A. e BSB Energética S.A., respectivamente).
Por outro lado, a estrutura de endividamento que restou, principalmente, em
decorrência da demanda arbitral, produz resultados financeiros negativos que exi-
girão longo período para superação das obrigações relativas aos encargos de dívi-
das, situação que compromete a apuração de resultados satisfatórios nos próxi-
mos anos.

Empresa Controlada em Conjunto
Energética Corumbá III S.A.
Organização Societária

Dados Econômico-Financeiros

(R$ Mil) 2014 2015 (R$)
Receita Operacional Bruta 37.095 38.282 1.187
Receita Operacional Líquida 35.387 36.523 1.136
Resultado Operacional Líquido Antes dos Tributos 6.071 6.875 804
EBITDA 15.270 17.411 2.141
Lucro Líquido (Prejuízo) 4.752 5.557 805
Patrimônio Líquido 151.394 155.649 4.255
Fonte: Demonstrações Contábeis da Energética Corumbá III S.A.

Ano a ano, os resultados da Energética Corumbá III S.A. têm sido positivos e cres-
centes, à medida em que se amortiza o montante do financiamento captado para a
construção da Usina Corumbá III. 
Fato relevante a ser destacado foi a formalização do Acordo Global que será con-
cluído no início de 2016, envolvendo diversas empresas, incluindo aquelas acionista
da Energética Corumbá III S.A., participantes dos Consórcios Empreendedor
Corumbá III e Construtor Corumbá III.
O mencionado Acordo resultará nas eliminações de diversas demandas que estão
sofrendo tratamento em ambiente arbitral e jurídico, remanescentes de reivindicações
(claims) oriundas da época da construção da usina. Tais eliminações significam
desistências e quitações de eventuais obrigações recíprocas, pendentes de julgamen-
to, que agregarão valor ao negócio, uma vez as deixarão de existir expectativas
futuras de provisões no passivo da Energética Corumbá III S.A..
Outro aspecto positivo, reside nas solicitações dos acionistas para que seja elevado o
limite de distribuição de resultados, atualmente restrito ao percentual mínimo legal
(25%), por exigência do BNDES quando da contratação do financiamento, tendo em
vista que parte significativa deste compromisso foi honrada, de forma a permitir rece-
bimentos de dividendos em montantes mais elevados.

Empresa Ligada
BSB Energética S.A.
Organização Societária

Dados Econômico-Financeiros

(R$ Mil) 2014 2015 (R$)
Resultado Operacional Líquido Antes dos Tributos (7.800) 10.582 18.382
Lucro Líquido (Prejuízo) (7.803) 10.582 18.385
Patrimônio Líquido 16.135 13.549 (2.586)

Fonte: Demonstrações Contábeis da BSB Energética S.A.

Em 2006, ao associar-se com outras empresas que possuíam concessões, proje-

tos e licenças ambientais de empreendimentos de mesma natureza (PCHs), a
BSB Energética S.A. passou a deter participação acionária na Brasil PCH S.A..
A Brasil PCH S.A. possui 13 PCHs com capacidade total de 291 MW e a BSB
Energética S.A. tem participação equivalente a 14,70% do capital.
A venda da energia gerada se dá por meio de contratos de compra e venda fir-
mados por cada uma das empresas relacionadas com as PCHs para a Eletrobrás,
por intermédio do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia
Elétrica - Proinfa.
Em 2015, a BSB Energética S.A. retomou a trajetória de apuração de resultado
positivo, que vinha praticando desde à entrada em operação dos empreendimen-
tos associados, que tinha sido rompida em 2014, sobretudo em função da crise
hidrológica de amplitude geral ocorrida no país.

Receita Operacional
A receita operacional bruta consolidada apurada no ano de 2015 totalizou R$
4.032.857 mil, R$ 1.335.646 mil superior à receita obtida no ano de 2014,
correspondente a R$ 2.697.211 mil.
As principais variações da receita operacional foram as seguintes:

(R$ Mil) 2014 2015                 Ano
Reapresentado

(R$ Mil) (%)
Fornecimento de Energia Elétrica 1.972.674 3.224.448 1.251.774 63,5
Recursos de Parcela A e Outros Itens Financeiros 98.957 196.154 97.197 98,2
Receita de Prestação de Serviços 80.086 30.226 (49.860) (62,3)
Energia de Curto Prazo 305.068 355.860 50.792 16,6

. Em 2015, a receita de fornecimento de energia elétrica foi de R$ 3.224.448
mil, R$ 1.251.774 mil superior à obtida em 2014 (aumento de 63,5%). O cresci-
mento apresentado no ano de 2015 está diretamente relacionado à Revisão
Tarifária Extraordinária, aplicada em 2 de março de 2015 e ao reajuste tarifário
anual, em vigor a partir de 26 de agosto de 2016, correspondentes aos per-
centuais de 24,14% e 18,66%, respectivamente, além dos aumentos decorrentes
das bandeiras tarifárias;. A receita de recursos da Parcela A e outros itens financeiros apresentou
aumento no ano de 2015 de 98,2% (R$ 97.197 mil), devido à contabilização
dos ativos e passivos regulatórios de acordo com a Orientação Técnica OCPC
08, que teve como contrapartida a receita operacional bruta;. A receita de prestação de serviços alcançou o montante de R$ 30.226 mil no
ano de 2015, 62,3% inferior à receita gerada no mesmo período do ano anteri-
or, no valor de R$ 80.086 mil. A redução no período comparado justifica-se
pela diminuição do número de obras de iluminação pública; e. A receita de energia de curto prazo em 2015 atingiu R$ 355.860 mil, frente
aos R$ 305.068 mil apurados em 2014. A variação positiva, de R$ 50.762 mil
é justificada pela maior sobra de energia contratada no período e pelos eleva-
dos preços médios do PLD - preço de liquidação das diferenças, que favorece-
ram as vendas dos excedentes de energia.
Custos e Despesas Operacionais (Exceto Depreciação e Amortização)
Os custos e despesas operacionais consolidados em 2015, exceto a depreciação
e a amortização do período, totalizaram R$ 2.227.430 mil, com um aumento
de R$ 229.721 mil (11,5%), em relação ao montante registrado em 2014.
As principais variações dos custos e despesas operacionais constam no quadro
seguinte:

(R$ Mil) 2014 2015 Ano
Reapresentado

(R$ Mil) (%)
Energia Elétrica Comprada para Revenda 1.022.681 1.180.070 157.389 15,4
Pessoal e Administradores 202.546 196.446 (6.100) (3,0)
Serviço de Terceiros 186.702 152.835 (33.867) (18,1)
(Provisão Estimada)/Reversão Para Créditos de Liquidações Duvidosas 70.709 85.219 14.510 20,5

. No ano de 2015, o custo da energia elétrica comprada registrou um crescimento de R$ 157.389
mil (15,4%), em relação ao ano anterior. O acréscimo decorreu do aumento do volume de energia
comprada em comparação com o apurado no exercício de 2014; do reajuste dos contratos de com-
pra de energia vigentes; além dos custos elevados da parcela variável dos contratos por disponi-
bilidade da controlada CEB Distribuição S.A., que foram causados pelas operações das ter-
melétricas;. Na rubrica de pessoal e administradores os principais eventos ocorridos em 2015 foram: de um
lado, a aplicação de reajuste salarial pelo INPC e ganho real de 1,25%, em decorrência do acordo
coletivo da categoria; de outro, a aposentadoria de 46 empregados e a diminuição em 44% das
quantidades de funções gratificadas, resultante da política de gestão de recursos humamos da
Companhia;.A estimativa de perda para a provisão para créditos de liquidação duvidosa totalizou R$ 85.219
mil, um acréscimo de R$ 14.510 mil, em comparação com o ano anterior. O aumento está direta-
mente relacionado ao reconhecimento de estimativas de perdas com o Governo do Distrito
Federal; e. Os serviços de terceiros totalizaram R$ 152.835 mil (R$ 186.702 mil em 2014), representando
uma variação negativa de R$ 33.867 mil. Este desempenho é decorrente, principalmente, da
redução das obras de expansão de iluminação pública.

Depreciação e Amortização

(R$ Mil) 2014 2015 Ano
Reapresentado

(R$ Mil) (%)
Depreciação/Amortização 52.880 54.467 1.587 3,0

A despesa com depreciação e amortização atingiu R$ 54,5 milhões em 2015, um aumento de R$
1,6 milhões (3,0%), em relação ao total apresentado em 2014. O acréscimo está ligado à entrada
em serviço de novos ativos.

V. DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO CONSOLIDADO
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Outras Receitas/(Despesas) Operacionais
No ano de 2015 o resultado líquido de outras receitas/despesas operacionais foi de R$ 114.486 mil
(R$ 1.335 mil em 2014), com variação de R$113.151 mil.
Os itens mais relevantes de outras receitas/(despesas) operacionais foram:

(R$ Mil) 2014 2015                   Ano
Reapresentado

(R$ Mil) (%)
Reversão de Provisão de Benefícios Pós-Emprego 35.138 127.177 92.039 (261,9)
Atualização Monetária do Ativo Financeiro 
Indenizável - VNR 12.754 53.882 41.128 (322,5)

. Reversão de provisão de benefícios pós-emprego, que teve no período uma variação de R$
92.039 mil, decorrente da decisão favorável da Ação Direta de Inconstitucionalidade que declar-
ou a inconstitucionalidade formal e material das leis nº 3.010/2002 e nº 3.199/2003; e. Atualização monetária do ativo financeiro indenizável, que aumentou 322,5% em relação à
2014, devido, principalmente, pela mudança de indexador para o cálculo do valor novo de
reposição (IGP-M para IPCA).

Resultado Financeiro
O resultado financeiro acumulado no ano de 2015 foi negativo em R$ 109.367 mil (R$ 23.092 mil
negativo em 2014), ocorrendo então, uma variação percentual de 373,6%.

(R$ Mil) Consolidado Ano
31/12/2014 31/12/2015 (R$ Mil) (%)

Receitas Financeiras 
Juros/Variações Monetárias Sobre Ativos 20.932 21.324 392 1,9
Atualização Monetária - Ativos Regulatórios 14.516 89.448 74.932 516,2
Acréscimos Moratórios em Conta de Energia 9.998 11.896 1.898 19,0
Rendimentos de Aplicações Financeiras 7.139 8.592 1.453 20,4
Juros Sobre Capital Próprio 8.444 7.119 (1.325) (15,7)
Reversão de Juros Sobre Capital Próprio (8.444) (7.119) 1.325 (15,7)
Multas e Penalidades Aplicadas 1.591 724 (867) (54,5)
Receita de Dividendos 717 320 (397) (55,4)
Outas Receitas Financeiras 3.818 2.476 (1.342) (35,1)
Subtotal 58.711 134.780 76.069 129,6
Despesas Financeiras 
Juros/Variações Monetárias Sobre Passivos (a) 34.765 90.261 55.496 159,6
Encargos de Dívidas 26.938 61.247 34.309 127,4
Atualização Monetária - Passivos Regulatórios 6.504 35.744 29.240 449,6
Juros Sobre Capital Próprio 4.848 6.171 1.323 27,3
Reversão de Juros Sobre Capital Próprio 4.848 6.171 1.323 27,3
Atualização de Benefício Pós-Emprego 3.683 1.118 2.565 (69,6)
Outras Despesas Financeiras 3.964 12.855 8.891 224,3
Subtotal 75.854 201.225 125.371 165,3
Variação Cambial Sobre Fatura de Energia Elétrica (b) (5.949) (42.922) (36.973) 621,5
Resultado Financeiro (23.092) (109.367) (86.275) 373,6

As principais variações na composição do resultado financeiro do período foram as seguintes:. O desempenho foi influenciado pelo aumento de R$ 55.496 mil de juros/variações monetárias
sobre passivos, que em 2015 totalizou R$ 90.261 mil (R$ 34.765 mil em 2014), derivado, princi-
palmente, dos efeitos: parcelamento da CIP; superávit baixa renda; atualização do ICMS; e oper-
ações com fornecedores de energia elétrica;. Outra rubrica que influenciou negativamente no resultado financeiro foi o aumento dos encar-
gos de dívidas correspondente a R$ 34.309 mil (127,4%), passando de R$ 26.938 mil em 2014,
para R$ 61.247 mil, resultante de encargos provenientes da captação de debêntures no valor de R$
130.000 mil; .Avariação cambial reconhecida sobre as faturas de compra de energia elétrica de Itaipu foi de R$ 36.973
mil positiva, registrando uma variação de 621,5%, justificada pela apreciação do dólar no período; e.Ainda no exercício de 2015, foram contabilizadas atualizações monetárias dos ativos e passivos
regulatórios, que geraram uma repercussão positiva de R$ 53.704 mil (R$ 8.012 mil em 2014).

Outros Indicadores

EBITDA (LAJIDA)
(R$ Mil) 2014 2015                   Ano

(R$ Mil) (%)
Lucro/Prejuízo Consolidado do Exercício (150.080) 88.519 238.599 (159,0)
(+/-) Imposto de Renda e Contribuição Social 56.294 59.693 3.399 6,0
(+/-) Resultado Financeiro 23.092 109.367 86.275 373,6
(+/-) Depreciação/Amortização 52.880 54.467 1.587 3,0
EBITDA (17.814) 312.046 329.860 (1851,7)
(+/-) Resultado na Venda de Bens (1.610) 10.536 12.146 (754,4)
(+/-) Reversão do Plano Assistencial - FACEB - (90.712) (90.712)
(-) Atualização VNR - Diferença de Indexadores - (16.346) (16.346)
EBITDA Ajustado (19.425) 215.524 234.949 (1209,5)
Margem EBITDA % (0,9) 12,9
Margem EBITDA Ajustado % (1,0) 8,9

Endividamento
A seguir apresenta-se a composição da dívida total da Companhia, que registrou um aumento de
27,1%, em relação a 2014, causado, principalmente, pela emissão de debêntures não conversíveis
em ações, no valor de R$ 130.000 mil, no âmbito da controlada CEB Distribuição S.A..

(R$ Mil) 2014 2015                  Ano
(R$ Mil) (%)

Curto Prazo 69.417 71.893 2.476 3,6
Longo Prazo 251.694 336.190 84.496 33,6
Dívida Total 321.111 408.083 86.972 27,1
(-) Caixa Disponível 66.006 78.043 12.037 18,2
= Dívida Líquida 255.105 330.040 74.935 29,4
Dívida Líquida/EBITDA 1,1

Cronograma de Amortização da Dívida
A previsão de amortização da dívida total da Companhia pode ser assim demonstrada:

(R$ Mil) 2016 2017 2018 2019 2020 + Total
Moeda Nacional 71.893 107.617 87.457 76.825 64.291 408.083

Movimentação dos Empréstimos
O quadro seguinte sintetiza a movimentação da dívida no exercício de 2015:

(R$ Mil) 31/12/2015
Saldo Inicial em 31/12/2014 321.111
Empréstimos e Financiamentos/Debêntures Obtidos 150.000
Encargos Incorridos no Período 60.073
Custo de Transação (2.336)
Encargos Financeiros Pagos (48.125)
Amortizações de Principal (72.640)
Saldo Final em 31/12/2015 408.083

CAPEX
(R$ Mil) 2014 2015 Ano

(R$ Mil) (%)
CAPEX 80.179 78.676 (1.503) (1,9)

Em 2015, os investimentos foram de R$ 78,7 milhões (R$ 80,2 milhões em 2014), apresentando
uma leve redução de 1,9%. Observou-se, portanto, uma estabilização em relação ao exercício de
2014. Os recursos investidos em 2015 foram  destinados, principalmente, às obras de expansão do
sistema; à modernização e manutenção da rede de distribuição; e à implantação do sistema de
informação gerencial SYN.

Distribuição do Valor Adicionado

(R$ Mil) 2014 2015 Ano
(R$ Mil) (%)

Distribuição do Valor Adicionado 780.777 2.062.341 1.281.564 (164,1)

Em 2015, o valor adicionado distribuído aumentou 164,1%, em comparação
com o valor distribuído no ano anterior, correspondente a R$ 780,8 milhões.

A CEB tem como cultura organizacional a valorização do ser humano, a
meritocracia e o incentivo ao autodesenvolvimento, tendo como princípios
a integridade e o comprometimento pessoal e das equipes, visando sempre o
fiel cumprimento de sua Missão.
Os principais projetos executados pela gestão dos recursos humanos em
2015 foram voltados para capacitação, saúde e segurança no trabalho dos
empregados, qualidade de vida e valorização do ser humano, além do fiel
cumprimento dos dispositivos constitucionais, legislatórios, previdenciários,
tributários e normativos da Companhia.
Atualmente, o quadro de pessoal do Grupo CEB é composto por 1.090
empregados e colaboradores, conforme demonstra o quadro seguinte:

CEB CEB CEB CEB
(R$ Mil) CEB Distribuição Geração Lajeado Participações Total
Efetivos 906 906
Requisitados 38 1 6 2 1 48
Comissionados 8 21 2 5 5 41
Jovens Aprendizes 29 29
Estagiários 66 66
Total 46 1023 8 7 6 1090

Responsabilidade ambiental
Com relação à responsabilidade ambiental, destaca-se as seguintes ativi-
dades ocorridas no exercício de 2015: . A CEB D, em função do estágio do seu plano de obras, reduziu suas
ações referentes às questões ambientais. Apesar de não terem sido obtidas
novas licenças, as obras em curso e realizadas continuaram a receber os
acompanhamentos necessários, sobretudo com relação ao cumprimento
das condicionantes ambientais e às obtenções das renovações das licenças
de operação; .Também foram realizadas palestras de temática ambiental para o público
em geral e promovidos cursos de poda de árvores para os eletricistas da
Empresa; e. Destaca-se ainda, a continuidade do Projeto de Coleta de Lâmpadas inuti-
lizadas do segmento residencial, que recebeu 7.530 unidades para desconta-
minação e adequada destinação final. Quanto à estrutura do projeto, os atu-
ais pontos de coleta foram mantidos (agências de atendimento de Brasília e
de Brazlândia) e novos autorizações ambientais foram requeridas junto ao
Instituto Brasília Ambiental - Ibram para a ampliação das ações, mediante as
instalações de novos pontos de coleta nas agências de atendimento do
Guará, Núcleo Bandeirante, Paranoá, Planaltina e Recanto das Emas.

Responsabilidade Social
No que diz respeito à responsabilidade social, foram desenvolvidas as
seguintes ações:. No âmbito do Programa de Eficiência Energética, foi entregue o
relatório final do Projeto Agente CEB e finalizados os pagamentos dos
impostos relativos às doações de refrigeradores;

Foi concluído o projeto de substituição das lâmpadas incandescentes dos
semáforos do DF por Focos LED. O projeto substituiu um total de 7.042
lâmpadas, sendo 6.312 do Detran-DF e 730 do DER DF. Todos os equipa-
mento foram adquiridos pela CEB D e os serviços de instalação foram exe-
cutados pelas equipes contratadas pelo DER-DF e pelo Detran-DF;. Conforme previsto na Resolução Normativa no 556/2013 da ANEEL, a
CEB Distribuição S.A. realizou sua primeira chamada pública de Projetos de
Eficiência Energética, publicada em abril de 2015. Foram selecionadas duas
propostas de projeto que estão em análise jurídica para contratação; . Foram disponibilizadas 12 maquetes energizadas de simulação do con-
sumo de energia elétrica em residências típicas, para os centros de ensino e
para a comunidade em geral;. Foram ministradas 14 palestras em órgãos públicos, escolas e clientes par-
ticulares, capacitando cerca de 1.140 participantes sobre o uso consciente de
energia elétrica, em residência e no trabalho, proporcionando economia de
energia nas edificações e conscientização ambiental; e.A Empresa participou do Programa Mutirão da Cidadania, iniciativa do gover-
no local, que reúne os serviços de todas as secretarias de estado e empresas públi-
cas do Distrito Federal em um único espaço. Regiões administrativas como
Planaltina, Sol Nascente e Fercal receberam, por meio do programa, orientações
para os moradores das localidades sobre o uso consciente da energia elétrica, for-
mas de economia de energia, além de atendimento por parte da área comercial da
CEB Distribuição S.A..

Com relação ao seu principal negócio, a CEB Distribuição S.A., o ano de
2016 deverá ser melhor do que foi o exercício recém-encerrado, no qual
foram obtidos bons resultados.
A Distribuidora manterá obstinação no foco voltado tanto à operação e
manutenção da rede de energia elétrica, como na otimização dos custos e
despesas gerenciáveis (PMSO). Será assegurado também o compromisso
com a execução parcimoniosa dos projetos, dentro dos cronogramas previs-
tos, com o gerenciamento adequado de estoques e, na medida do possível,
com antecipação das obras.
Para a CEB Distribuição S.A., o crescimento e desenvolvimento exigirá a
elevação do volume de investimentos e o aumento da capacidade produtiva,
ou seja, oferta de serviços de melhor qualidade, por intermédio de persis-
tente aprimoramento da produtividade da rede e do desempenho do corpo
funcional.
Visando o suporte desse desenvolvimento empresarial serão necessários
recursos financeiros adicionais, que estão previstos no Plano de
Transformação com o compromisso do saneamento financeiro da
Distribuidora, através da inversão de recursos oriundos de desinvestimentos
de ativos do Grupo CEB, para melhoria de sua estrutura patrimonial e a con-
sequente redução do serviço da dívida.
Para dar sustentação ao seu plano de desenvolvimento, a Administração
definiu um conjunto de objetivos estratégicos e empresariais, expressan-
do, assim, sua visão de médio e longo prazos, que estão sintetizadas no
quadro seguinte:

Em 2016 será intensificado o processo de engajamento do corpo de empre-
gados, tendo como base o plano empresarial denominado "2016 - O Ano da
Transformação da CEB". 
Esse plano preconiza, em síntese, deslocar o foco que hoje está centrado no
resultado de curto prazo, com pouca visibilidade temporal e focado, princi-
palmente, no fluxo de caixa, para contemplar uma ênfase no médio e longo
prazos.
Sob a ótica regulatória, em 2016, a principal prioridade da Administração no
âmbito da Concessionária de Distribuição, é prepará-la, em termos de recur-
sos humanos e financeiros, para cumprir as novas metas e os novos condi-
cionantes estabelecidos no aditivo ao contrato de concessão.

A Companhia informa, nos termos da Instrução CVM Nº 381, de 14 de
janeiro de 2003, que utiliza os serviços de Auditoria Independente da
BDO Auditores Independentes S/S; e que em 2015 não usou outros
serviços desses auditores senão aqueles ligados diretamente à auditoria
das demonstrações contábeis.

VIII. PERSPECTIVAS EMPRESARIAIS

VII. RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

VI. GESTÃO DE PESSOAS

IX. AUDITORES INDEPENDENTES

.
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2015

BALANÇOS PATRIMONIAIS - EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 31 DE DEZEMBRO DE 2014
EM MILHARES DE REAIS, EXCETO QUANDO INDICADO DE OUTRA FORMA

Controladora Consolidado
Ativo Nota 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Reapresentado

Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa 5 10.083 7.177 78.043 66.006 
Contas a Receber 6 10.008 56.059 548.842 441.174 
Depósitos e Bloqueios Judiciais 10 8.028
Estoques 468 689 7.178 19.327
Tributos e Contribuições Compensáveis 7 2.428 1.344 23.015 12.611
Valores a Receber de Parcela "A" e Outros Itens Financeiros 8 554.918 204.972 
Demais Créditos 9 9.172 12.655 68.256 86.976 

Ativos não Circulante Mantido para Venda 13 275.969

Total do Circulante 32.159 77.924 1.556.221 839.094

Não Circulante
Aplicações Financeiras 12 6.434
Contas a Receber 6 19.636 7.733
Empréstimos e Financiamentos 13
Depósitos e Bloqueios Judiciais 10 824 4.653 3.095 5.857 
Tributos e Contribuições Compensáveis 7 8.028 8.738 22.011 30.156
Ativo Financeiro Indenizável 11 27.651 841.273 
Valores a Receber de Parcela A e Outros Itens Financeiros 8 127.710 138.738 
Demais Créditos 9 285 184 22.932 1.941

9.137 13.575 229.469 1.025.698
Investimentos 14 658.143 362.062 353.750 658.575 
Imobilizado 15 15.491 15.948 109.153 122.714 
Intangível 16 62 79 1.096.135 157.721

Total do Não Circulante 682.833 391.664 1.788.507 1.964.708

Total do Ativo 714.992 469.588 3.344.728 2.803.802

Controladora                          Consolidado
Passivo Nota 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Reapresentado
Circulante
Fornecedores 17 2.213 7.857 322.035 363.258 
Obrigações Tributárias 18 1.250 1.483 264.796 175.940 
Contribuição de Iluminação Pública 19 135.107 83.603 
Encargos Regulatórios 20 118.605 40.980 
Debêntures 21 16.568
Empréstimos e Financiamentos 22 55.325 69.417 
Obrigações Societárias 23 18.692 18.692 30.871 30.322
Obrigações Sociais e Trabalhistas 24 153 308 40.518 36.862 
Valores a Pagar de Parcela "A" e Outros Itens Financeiros 8 279.627 208.610
Benefícios Pós Emprego 25 69.465 60.863 
Provisões para riscos trabalhistas, cíveis, fiscais e regulatórios 26 54 9.168 5.901 
Demais Obrigações 27 423 333 33.421 39.605

22.731 28.727 1.375.506 1.115.361
Não Circulante
Fornecedores 17 25.960
Obrigações Tributárias 18 97.269 97.287 273.494 195.916 
Contribuição de Iluminação Pública 19 110.088 129.500
Debêntures 21 112.571
Empréstimos e Financiamentos 22 223.619 251.694 
Benefícios Pós Emprego 25 21.626 294.899
Encargos Regulatórios 20 182.269 145.955
Provisões para riscos trabalhistas, cíveis, fiscais e regulatórios 26 8.356 8.251 69.399 78.464
Obrigações Vinculadas a Concessão 28 117.546 27.840
Demais Obrigações 27 212.000 11.829 215.791

105.625 317.538 1.148.401 1.340.059
Patrimônio Líquido 29
Capital Social 566.025 342.056 566.025 342.056 
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 11.969 11.969
Ajuste de Avaliação Patrimonial 206.815 20.325 206.815 20.325 
Prejuízos Acumulados (186.204) (251.027) (186.204) (251.027)
Atribuível as acionista controlador 586.636 123.323 586.636 123.323
Atribuível aos acionistas não controladores 234.185 225.059 
Total do Patrimônio Líquido 586.636 123.323 820.821 348.382 
Total do Passivo 714.992 469.588 3.344.728 2.803.802 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Atribuído aos acionistas controladores
Ajuste de 
Avaliação

Recursos Patrimonial/
destinados Outros Participação de Total do 

Capital a aumento Resultados Prejuízos Acionistas não Patrimônio
Eventos Social de capital Abrangentes Acumulados Subtotal Controladores Líquido

Saldo em 31 de dezembro de 2013 342.056 11.969 48.498 (94.179) 308.344 234.420 542.764
Transação de Capital com Acionistas:
Dividendos Adicionais Pagos de Exercícios Anteriores (12.256) (12.256)
Juros sobre Capital Próprio Creditado (4.848) (4.848)
Constituição de Provisão de Partes Beneficiárias (2.057) (2.057)
Ganho na Diluíção de Percentual de Participação Societária 133 133 133
Resultado Abrangentes Total:
Prejuízo do Exercício (159.868) (159.868) 9.788 (150.080)
Outros Resultados Abrangentes:
Equiv. Patrim. sobre Resultados Abrangentes  -  Controladas - Benefícios Pós-Emprego (28.325) (28.325) (28.325)
Equiv. Patrim. sobre Resultados Abrangentes  - Coligadas 19 3.020 3.039 12 3.051 
Saldo em 31 de dezembro de 2014 - Reapresentado 342.056 11.969 20.325 (251.027) 123.323 225.059 348.382

Saldo em 31 de dezembro de 2014 - Divulgado 342.056 11.969 20.325 (197.266) 177.084 225.059 402.143
Ajuste de Exercícios Anteriores:
Equivalência Patrimonial sobre: 

Mudança de Politica Contábil - CVA Regime de Caixa para o Regime de Competência (80.830) (80.830) (80.830)
Ajuste de Reclassificação do Reprocessamento de Energia de Curto Prazo - CCEE 27.069 27.069 27.069

Saldo em 31 de Dezembro de 2014 - Reapresentado 342.056 11.969 20.325 (251.027) 123.323 225.059 348.382
'Transação de Capital com Acionistas:
Aumento de Capital 223.969 (223.969)
Ganho na Diluição de Percentual 33 33 33
Dividendos Pagos (9.862) (9.862)
Constituição de Provisão de Partes Beneficiárias (4.876) (4.876)
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 212.000 212.000 212.000
Resultado Abrangentes Total:
Lucro Líquido do Exercício 64.666 64.666 23.853 88.519 
Outros Resultados Abrangentes:
Equiv. Patrim. sobre Resultados Abrangentes  -  Controladas - Benefícios Pós-Emprego 186.441 186.441 186.441
Equiv. Patrim. sobre Resultados Abrangentes  - Coligadas 16 157 173 11 184 
Saldo em 31 de dezembro de 2015 566.025 - 206.815 (186.204) 586.636 234.185 820.821

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014

Em Milhares de Reais
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Controladora                                 Consolidado
31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Prejuízo do Período 64.666 (159.868) 88.519 (150.080)

Outros Resultados Abrangentes 186.441 (28.325) 186.441 (28.325)
Itens que não serão Reclassificados Subsequentemente ao Resultado

Ganho (Perda) Atuarial com Plano de Benefício Definido 186.441 (28.325)
Equivalência Patrimonial sobre Obrigação Atuarial sobre Benefícios Definido 186.441 (28.325)

Itens que poderão ser Reclassificados  para o Resultado: 49 152 60 164
Equivalência patrimonial sobre Outros Resultado Abrangentes em Investidas 49 152 60 164

Resultado Abrangente Total 251.156 (188.041) 275.020 (178.241)
Atribuído aos Acionistas Controladores 251.156 (188.041)
Atribuído aos Acionistas Não Controladores 23.864 9.800

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Controladora Consolidado
31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais
Recebimento de Consumidores 51.907 23.391 3.394.297 2.340.062 
Ressarcimento do Custo de Energia - Recuros da CDE 39.844 66.394 
Rendimento de Aplicações Financeiras 861 689 7.357 6.564 
Liberação de Garantia - CCEE 8.179
Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Recebidos 22.444 46.772 27.311 16.064
Juros Recebidos - Mútuo 753
Outros Recebimentos 3.749 32 3.788 125

Recebimentos 79.714 70.884 3.480.776 2.429.209
Fornecedores - Materiais e Serviços (28.880) (58.266) (182.475) (278.195)
Fornecedores - Energia Elétrica e Gás (1.760.496) (1.310.911)
Contribuição de Iluminação Pública (167.782) (87.371)
Salários e Encargos Sociais (10.501) (8.938) (245.304) (278.171)
Pagamentos de Encargos da Dívida (48.124) (24.269)
Impostos e Contribuições (698) (3.909) (707.002) (414.916)
Encargos Setoriais (329.825) (31.789)
Constituição de Caução CCEE - (2.410)
Depósitos Judiciais (1.372)
Outras Pagamentos (803) (1.285) (62.372) (30.373)

Pagamentos (40.882) (72.398) (3.504.752) (2.458.405)

Caixa Líquido Proveniente das (Usado nas) Atividades Operacionais 38.832 (1.514) (23.976) (29.196)
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento

Aquisição de Ativos Financeiros da Concessão, Intangíveis e Imobilizados (201) (19.212) (44.956)
Alienação de Bens 76 76 1.972
Aplicações Financeiras (6.000)
Concessão de Empréstimos
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (36.002) (3) (2) (3)

Caixa Líquido Proveniente das (Usado nas) Atividades de Investimento (35.926) (204) (25.138) (42.987)

Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento
Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Pagos (13.619) (15.974)
Empréstimos e Financiamentos Obtidos 20.000 252.120
Emissão de Debêntures 130.000
Amortização de Empréstimos e Financiamentos (72.640) (193.823)
Custos de Transação (2.590) (920)

Caixa Líquido Proveniente das (Usado nas) Atividades de Financiamento 61.151 41.403 

Aumento (Redução) do Saldo Líquido de Caixa e Equivalente 2.906 (1.718) 12.037 (30.780)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período 7.177 8.895 66.006 96.786 
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período 10.083 7.177 78.043 66.006 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Controladora                           Consolidado
Nota 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Representado                                               Representado

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 31.1 25.485 68.878 2.427.203 1.993.488 
Custo com Energia Elétrica 31.2 (1.634.432) (1.336.412)
Custo de Operação 31.2 (317.476) (354.750)
Custo do Serviço Prestado a Terceiros 31.2 (23.753) (61.362) (21.348) (62.566)

Lucro Bruto 1.732 7.516 453.947 239.760 

Receitas/ (Despesas) Operacionais 60.360 (169.073) (196.368) (310.454)
Despesas com Vendas 31.3 (22.174) (1.392) (157.932) (133.377)
Despesas Gerais e Administrativas 31.3 (9.758) (9.714) (150.709) (163.484)
Resultado de Equivalência Patrimonial 14 93.069 (156.695) (2.213) (14.928)
Outras Receitas (Despesas) Operacionais 31.4 (777) (1.272) 114.486 1.335
Outras Receitas Operacionais 126 18 209.478 77.146
Outras Despesas Operacionais (903) (1.290) (94.992) (75.811)

Lucro/(Prejuízo) Operacional antes do Resultado Financeiro 62.092 (161.557) 257.579 (70.694)

Receitas (Despesas) Financeiras 31.5 2.654 2.858 (109.367) (23.092)
Receitas Financeiras 2.743 3.044 134.780 58.711
Despesas Financeiras (89) (186) (201.225) (75.854)
Variação Cambial (42.922) (5.949)

Lucro/(Prejuízo) Operacional antes dos Tributos 64.746 (158.699) 148.212 (93.786)

Imposto de Renda e Contribuição Social 18 (80) (1.169) (59.693) (56.294)
Imposto de Renda e Contribuição Social - Corrente (80) (1.169) (19.433) (6.095)
Imposto de Renda e Contribuição Social - Diferido (40.260) (50.199)

Lucro Líquido/(Prejuízo) do Exercício 64.666 (159.868) 88.519 (150.080)
Atribuído aos Acionistas Controladores 64.666 (159.868)
Atribuído aos Acionistas não Controladores 23.853 9.788

Lucro/(Prejuízo) Básico e Diluído por Ação em Reais: 32
Ações Ordinárias – Básicas e diluídas 6,1575 (17,4091) 6,1575 (17,4091)
Ações Prefenciais – Básicas e diluídas 6,1575 (17,4091) 6,1575 (17,4091)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Controladora                                         Consolidado 
31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Reapresentado                                                        Reapresentado
Receitas 6.771 76.218 4.005.147 2.649.305 
Venda de Energia e Serviços Prestados 28.869 77.610 3.950.071 2.575.896 
Receita de Construção de Ativos Próprios 82.781 121.314

Provisão/Rev. para Créditos de Liquidação Duvidosa (22.174) (1.392) (85.219) (70.709)
Receita de Alienação de Ativo Imobilizado 76 (10.536) 1.610
Outras Receitas 68.050 21.194 
Insumos Adquiridos de Terceiros (24.569) (64.317) (2.020.906) (1.872.185)
Custos com Serviço de Energia Elétrica (1.818.753) (1.489.392)
Custos de Construção (82.781) (121.314)
Serviços de Terceiros (22.934) (60.594) (152.996) (190.549)
Material (811) (3.040) (7.045) (8.310)
Provisões/Reversões (855) (1.271) 96.010 (16.044)
Outros 31 588 (55.341) (46.576)
Valor Adicionado Bruto (17.798) 11.901 1.984.241 777.120
Retenções (89) (156) (54.467) (52.880)
Depreciação e Amortização (89) (156) (54.467) (52.880)
Valor Adicionado Líquido Produzido (17.887) 11.745 1.929.774 724.240
Valor Adicionado Recebido em Transferência 95.813 (153.651) 132.567 56.537
Receitas Financeiras 2.688 2.524 134.460 70.748
Resultado de Equivalência Patrimonial 93.070 (156.695) (2.213) (14.928)
Dividendos Recebidos 55 520 320 717
Valor Adicionado Total a Distribuir 77.926 (141.906) 2.062.341 780.777
Distribuição do Valor Adicionado 77.926 (141.906) 2.062.341 780.777
Empregados 10.710 11.883 185.964 181.454 
Remuneração Direta 10.643 11.755 111.192 116.022
FGTS 44 71 10.916 8.138
Benefícios 23 57 51.743 54.278
Participação nos Lucros e Resultados 12.113 3.016
Impostos, Taxas e Contribuições 2.343 5.018 1.501.478 626.674
Federal 1.752 3.445 862.926 225.192 
Estadual e Municipal 591 1.573 638.552 401.482
Remuneração de Capitais de Terceiros 207 1.061 286.380 122.729
Aluguéis 118 875 42.233 40.926
Despesas Financeiras 89 186 244.147 81.803
Remuneração de Capitais Próprios 64.666 (159.868) 88.519 (150.080)
Participação dos Acinistas Não Contoladores 23.853 9.788
Prejuízos do Período 64.666 (159.868) 64.666 (159.868)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

1. CONTEXTO OPERACIONAL E INFORMAÇÕES GERAIS

1.1. Objetivo social
A Companhia Energética de Brasília - CEB ("Companhia" ou "CEB") é uma sociedade de economia mista de capital aberto, autorizada
pela Lei nº 4.545, de 10 de dezembro de 1964, com sede social na cidade de Brasília, Distrito Federal, endereço SIA - Área de Serviços
Públicos - Lote C, registrada na Comissão de Valores Mobiliários - CVM como Companhia Aberta na categoria A (emissores autoriza-
dos a negociar quaisquer valores mobiliários) e tem suas ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (BM&FBOVESPA).
Em 4 de julho de 1994, a Companhia iniciou a negociação de suas ações, ordinárias e preferenciais, na BM&FBOVESPA, sob os códi-
gos de negociação CEBR3, CEBR5 e CEBR6.
A CEB pode participar de outras sociedades como sócia-quotista ou acionista, assim como da exploração direta ou indireta de
serviços de energia elétrica, compreendendo os sistemas de geração, transmissão, comercialização, distribuição de energia elétrica
e serviços correlatos.

1.2. Repactuação do Risco Hidrológico - Acordo GSF
Desde 2014, os geradores hidrelétricos vêm sofrendo elevadas exposições financeiras no Mercado de Curto Prazo - MCP de energia elétri-
ca, em função da crise hídrica no país. Diante da incapacidade financeira das empresas de geração hidrelétrica, frente a tais exposições
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negativas, grande parte das geradoras recorreu à via judicial, de forma a se protegerem dos
efeitos financeiros do déficit hídrico, o que agravou a crise do setor.
Como alternativa, em 08 de dezembro de 2015, foi publicada a Lei nº 13.203 que estabele-
ceu os pilares para a repactuação do risco hidrológico pelos agentes de geração hidrelétrica,
bem como a Resolução Normativa da ANEEL nº 684, em 11 de dezembro de 2015 que
definiu os critérios e as demais condições para a repactuação.
Os termos do acordo de repactuação para os geradores hidrelétricos se baseiam na trans-
ferência do risco hidrológico aos consumidores, mediante o pagamento de um prêmio de risco.
Como condição à repactuação, tornou-se necessária a desistência, por parte dos geradores, das
ações judiciais que questionaram os efeitos financeiros do déficit de geração. 
Assim, em janeiro de 2016, as empresas CEB Geração S.A., CEB Lajeado S.A. e CEB
Participações S.A., decidiram pela adesão à proposta de repactuação do risco hidrológico, con-
forme deliberação dos seus respectivos Conselhos de Administração, considerando os
seguintes produtos e margens de risco: . CEB Geração S.A. - Produto SP 100 - margem de risco zero (0%); . CEB Lajeado S.A. - Produto SP 92 - margem de risco de 8%; e. CEB Participações S.A. - Produto SP 91 - margem de risco de 9%.
A repactuação trouxe a possibilidade de compensação do risco hidrológico contabilizado em
2015, por meio da postergação do pagamento do prêmio de risco em períodos que variam,
a depender das condições e características dos contratos de venda de energia firmados por
cada uma das empresas. Para a CEB Geração S.A., como o prazo para a compensação do
risco de 2015 não foi suficiente para a recuperação do valor efetivamente liquidado durante
o ano de 2015, houve extensão do prazo da outorga, indo à vigência do Contrato de
Concessão até 29 de abril de 2020.

1.3. Alienação de ativos de geração de energia elétrica e de distribuição de gás
Em 21 de dezembro de 2015, o Governador do Distrito Federal sancionou a Lei nº 5.577,
na qual a Companhia Energética de Brasília fica autorizada a alienar suas participações
acionárias em empresas de geração de energia elétrica e de distribuição de gás, vinculando
a aplicação dessas receitas em investimentos, pagamentos de tributos e amortizações de
empréstimos da controlada CEB Distribuição S.A..

1.4. Participações societárias
As participações societárias da CEB em sociedades controladas, controladas em conjunto
e coligadas estão representadas conforme quadro a seguir:

Investidas Atividade 31/12/2015 31/12/2014
Participações diretas
Em Controladas

CEB Distribuição S.A. Distribuição 100,00% 100,00%
CEB Geração S.A. Geração 100,00% 100,00%
CEB Participação S.A. Comercialização 100,00% 100,00%
CEB Lajeado S.A. Comercialização 59,93% 59,93%
Companhia Brasiliense de Gás S.A. Gás 17,00% 17,00%

Em Controlada em Conjunto
Energética Corumbá III S.A. Geração 37,50% 37,50%

Em Coligada
Corumbá Concessões S.A. Geração 47,57% 47,57%

Participações indiretas
Em Coligada

Investco S.A. Geração 11,99% 11,99%
Outras Participações

BSB Energética S.A. Geração 9,00% 9,00%

1.4.1. Controladas
1.4.1.1. CEB Distribuição S.A.
A CEB Distribuição S.A. é uma sociedade anônima de capital fechado, reorganizada em
conformidade com a Lei Distrital n° 2.710, de 24 de maio de 2001, com início das suas
atividades em 12 de janeiro de 2006, como resultado do processo de desverticalização das
atividades de distribuição e geração da Companhia Energética de Brasília - CEB. 
A CEB D é uma concessionária do serviço público de energia elétrica e tem por objeto
principal a distribuição e comercialização de energia elétrica, assim como serviços corre-
latos que lhe venham a ser concedidos ou autorizados por qualquer título de direito e ativi-
dades associadas no Distrito Federal.
(i) Informações sobre a prorrogação da concessão de distribuição 
de energia elétrica da CEB D
Em 09 de dezembro de 2015, a CEB D e o Poder Concedente, por intermédio do
Ministério de Minas e Energia - MME, celebraram o Quarto Termo Aditivo ao Contrato
de Concessão nº 066/1999 - ANEEL, publicado na edição de 24 de dezembro de 2015 do
Diário Oficial da União, que formalizou a prorrogação do Contrato de Concessão do
Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica por mais 30 anos, vigente até 07 de
julho de 2045.
Por esse instrumento, as datas de reposicionamento tarifário ordinário da CEB D serão
alteradas de 26 de agosto para 22 de outubro, em função do Reajuste Tarifário Anual ou a
cada 05 anos, pela Revisão Tarifária Ordinária, sendo que a primeira ocorrerá em 22 de
outubro de 2016.
Em essência, além dos aspectos formais, o contrato de concessão estabelece critérios obje-
tivos e metas regulatórias, pelas quais o concessionário será avaliado, que atuam como
condicionantes para manutenção da titularidade da concessão.

(ii) Informações sobre aspectos relacionados ao pressuposto da 
continuidade operacional da CEB D
A prorrogação da concessão refletiu a avaliação positiva do Poder Concedente com
relação às ações da Administração dirigidas à CEB D, que consistem na busca da eficiên-
cia operacional e financeira, com remuneração compatível dos investimentos realizados e
em curso, bem como na qualidade do fornecimento de energia aos consumidores do
Distrito Federal.
A CEB Distribuição S.A. tem convivido com dois problemas estruturais: alto índice de endi-
vidamento, além de custos e despesas operacionais incompatíveis com as receitas correspon-
dentes. Entretanto, para combater a grave crise financeira, a Administração, em 2015, conce-
beu um plano de trabalho que contempla três fases: ajustes pontuais; ajustes estruturais; e
reorganização societária do Grupo CEB.
A primeira fase, os ajustes pontuais, foi executada, o que promoveu de imediato, a redução

de custos e despesas com pessoal, serviços de terceiros e outras rubricas, em montantes
bastante expressivos.
A segunda fase, os ajustes estruturais, promoveu, com êxito, a redução da estrutura
organizacional, por meio da diminuição de diretorias e otimização de atividades.
Adicionalmente, a Administração continuou atuando para a redução dos elevados
custos do plano assistencial, que culminou na decisão judicial favorável, conforme
exposto na Nota Explicativa nº 1.2 e divulgado no Fato Relevante publicado em 29
de fevereiro de 2016.
A terceira fase, a reorganização societária do Grupo CEB, consiste na alienação de ativos
de geração de energia elétrica e de distribuição de gás, já autorizada na forma da Lei nº
5.577/2015, conforme informado pelo Fato Relevante publicado em 23 de dezembro de
2015. A injeção de recursos decorrente da monetização dos mencionados ativos con-
tribuirá, substancialmente, para a redução do endividamento a níveis compatíveis com as
metas fixadas pela ANEEL, bem como nos adequados patamares de investimentos exigi-
dos no  contrato de concessão prorrogado.
As ações gerenciais apontadas propiciaram a recuperação das condições necessárias para
garantir a continuidade operacional da Empresa, atendendo aos requisitos de qualidade do
serviço e o atendimento dos seus clientes.

(iii) Bandeiras tarifárias
A partir de 01 de janeiro de 2015, foi instituído o mecanismo de bandeiras tarifárias, após
testes realizados nos anos de 2013 e 2014, com a finalidade de sinalizar para os consumidores
das concessionárias de distribuição as condições de geração de energia elétrica, por meio da
cobrança de valor adicional na Tarifa de Energia.
Até fevereiro de 2015, as bandeiras tarifárias consideravam somente os custos variáveis
das usinas térmicas que eram utilizadas na geração de energia. A partir de março de 2015,
com o aprimoramento do sistema, todos os custos de geração (que variam conforme o
cenário hidrológico) passam a compor o cálculo das bandeiras.
Até fevereiro de 2015, para cada 100 kWh consumidos, a bandeira vermelha era de R$
3,00 e, a amarela, de R$ 1,50. A partir de março de 2015, para cada 100 kWh consumi-
dos, a bandeira vermelha passou a ser de R$ 5,50 e, a amarela, de R$ 2,50. A partir de
setembro de 2015, a bandeira tarifária vermelha foi reduzida de R$ 5,50 para R$ 4,50 a
cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.
Em 01 de dezembro de 2015, foi aprovada pela ANEEL a nova metodologia do
Submódulo 6.8 do Proret (Procedimentos de Regulação Tarifária) referente às bandeiras
tarifárias, submetida à Audiência Pública nº 067/2015 referente ao resultado da Conta
Centralizadora dos Recursos de Bandeiras Tarifárias - CCRBT, por meio da Resolução
Normativa nº 689.
Nesse mesmo processo também ficou estabelecido que o saldo superavitário da CCRBT
referente aos meses de agosto e setembro de 2015, fosse alocado nas distribuidoras
superavitárias. Essa medida foi formalizada pelo Despacho nº 3.887, de 01 de dezembro
de 2015, que foi publicado na edição de 02 de dezembro de 2015 do DOU, sendo que o
valor da CCRBT repassado para a CEB Distribuição S.A. foi de R$ 38.004.
De janeiro a dezembro de 2015 a Companhia reconheceu o montante de R$ 115.485 de
bandeira tarifária, tendo sido R$ 113.654 repassados para a conta CCRBT.

(iv) Revisão tarifária extraordinária - RTE
A RTE está prevista nos contratos de concessão das distribuidoras e na Lei Geral das
Concessões, sendo permitido que a ANEEL revise as tarifas quando houver um desequi-
líbrio econômico-financeiro nos contratos resultante de alterações nos custos não geren-
ciáveis das concessionárias, tais como custos de compra de energia e encargos.
Em reunião pública de 27 de fevereiro de 2015, a ANEEL aprovou, entre outros, um
índice médio de 24,14% para reajuste das tarifas da CEB Distribuição S.A. no processo
de Revisão Tarifária Extraordinária - RTE, com vigência a partir de 02 de março de 2015,
conforme Resolução Homologatória nº 1.858, de 27/02/2015.

(v) Reajuste tarifário anual de 2015 - IRT 2015
O reajuste tarifário anual visa repassar à tarifa de energia elétrica os impactos produzidos
pelos custos não gerenciáveis da concessão (compra de energia, transmissão e encargos
setoriais); ajustar os custos gerenciáveis da distribuidora (operacionais, remuneração pelos
investimentos realizados e quota de depreciação); e a dedução do Fator X, que significa o
compartilhamento com os consumidores dos ganhos de produtividade.
A Nota Técnica nº 211/2015-SGT/ANEEL, de 12 de agosto de 2015, detalha os valores
que foram considerados, segundo metodologias definidas nos módulos do Proret.
Destaca-se, com base no referido documento, que apenas parte do diferimento tarifário
ocorrido em agosto de 2014, no montante de R$ 25.461 foi contemplado neste processo
de IRT 2015, restando um saldo referente ao diferimento de R$ 120.288, que dependerá
de avaliação regulatória para ser recebido na Revisão Tarifária de Periódica de 2016.
A ANEEL, por meio da Resolução Homologatória nº 1.937, de 25 de agosto de 2015,
homologou o resultado do IRT 2015 da CEB Distribuição S.A., sendo que o reajuste
médio, líquido de impostos, foi de 18,66% e ele passou a vigorar a partir de 26 de agos-
to de 2015.

(vi) Repasses de recursos da CDE e da Conta ACR
(a) Repasses de recursos da CDE
A Conta de Desenvolvimento Energético - CDE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de
abril de 2002, visando o desenvolvimento energético dos estados.
A CDE tem como finalidade promover a universalização do serviço de energia elétrica;
garantir recursos para atendimento da subvenção econômica destinada à modicidade da
tarifa dos consumidores Residencial Baixa Renda; prover recursos para os dispêndios da
Conta de Consumo de Combustíveis - CCC; destinar recursos e permitir a amortização de
operações financeiras vinculados à indenização por ocasião da reversão das concessões ou
para atender à finalidade de modicidade tarifária; e promover a competitividade da energia
produzida a partir de fontes eólica, pequenas centrais hidrelétricas, biomassa, gás natural e
carvão mineral nacional, nas áreas atendidas pelos sistemas interligados.
Com a publicação da Medida Provisória nº 579/2012, convertida na Lei nº 12.783/2013,
e da Medida Provisória nº 605/2013, vigente no período de 23 de janeiro a 03 de junho de
2013, a CDE teve seu rol de destinações ampliado: prover recursos para compensar
descontos aplicados nas tarifas de uso dos sistemas elétricos de distribuição e nas tarifas
de energia elétrica; e para compensar o efeito da não adesão à prorrogação de concessões
de geração de energia elétrica, assegurando o equilíbrio da redução das tarifas das con-
cessionárias de distribuição.

Em caráter excepcional, visando atenuar os efeitos da conjuntura hidrológica desfa-
vorável, e diante das medidas empreendidas pelo Governo Federal em prol da modici-
dade tarifária, foi publicado o Decreto nº 7.945/2013, que introduziu novas alterações
nos instrumentos de repasse de recursos da CDE. Assim, a CDE passou a prover ainda:
recursos para o risco hidrológico, exposição involuntária; Encargos de Serviços do
Sistema - ESS por segurança energética; e o valor, integral ou parcial, do saldo positi-
vo acumulado pela Conta de Variação de Valores de Itens da Parcela A - CVA, de que
trata a Portaria Interministerial MME/MF nº 25/2002, relativo ao ESS e à energia com-
prada para revenda (CVAess e CVAenergia).
Sendo assim, a Resolução Homologatória nº 1.779, de 19 de agosto de 2014, que reajus-
tou as tarifas da CEB D, estabeleceu também um valor mensal correspondente a R$ 2,574
milhões a ser repassado à Empresa pela Eletrobrás, no período de competência de agosto
de 2014 a julho de 2015, referente aos descontos incidentes sobre as tarifas aplicáveis aos
usuários do serviço público de distribuição de energia elétrica. Adicionalmente, em 25 de
agosto de 2015, o valor mensal foi redefinido em R$ 2,509 milhões pelo novo reajuste tarifário
anual, homologado pela Resolução Homologatória ANEEL n° 1.937 no período de agosto de
2015 a julho de 2016.

(b) Repasses da conta ACR
A Conta no Ambiente de Contratação Regulada (Conta ACR) foi criada por meio do
Decreto nº 8.221/2014 e regulamentada pela ANEEL por intermédio da Resolução
Normativa nº 612/2014. Ela tem por finalidade cobrir os custos adicionais das dis-
tribuidoras de energia elétrica pela exposição involuntária no mercado de curto prazo e
pelo despacho termelétrico dos contratos por disponibilidade incorridos no período de
fevereiro a dezembro de 2014.
AANEEL, através da Resolução nº 1.863/2015, homologou um incremento na tarifa men-
sal da Empresa de R$ 12 milhões que será repassado no período de agosto de 2015 a
fevereiro de 2020 (55 parcelas).
A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE é a responsável pela gestão
dessa conta e pela contratação das operações de crédito, além de assegurar o repasse dos
custos incorridos nas operações à Conta de Desenvolvimento Energético - CDE. Também
cabe à CCEE prestar as garantias necessárias aos credores das operações de crédito,
incluindo cessão fiduciária dos direitos creditórios e do saldo da Conta ACR.
O valor mensal que é repassado a cada concessionária é homologado pela Agência
Nacional de Energia Elétrica - ANEEL mediante Despacho da Superintendência de
Regulação Econômica - SRE, no período de fevereiro a dezembro de 2014, e no caso da
CEB D, já foram repassados os valores publicados em despachos conforme tabela adiante:

Mês de Data Limite 
Competência para Repasse Repasse R$ Último Ato Regulatório Outros Atos Regulatórios
fev/14 28/04/2014 7.904 Despacho nº 1.256, de 22/04/2014.
mar/14 12/05/2014 9.204 Despacho nº 1.378, de 05/05/2014. Despacho nº 1.443, de 09/05/2014.
mai/14 28/08/2014 16.357 Despacho nº 3.186, de 18/08/2014. Despacho nº 2.866, de 29/07/2014; e 

Despacho nº 2.415, de 09/07/2014.
set/14 05/11/2014 4.650 Despacho nº 4.288, de 30/10/2014.
out/14 08/12/2014 9.795 Despacho nº 4.657, de 02/12/2014. Despacho nº 4.647, de 28/11/2014.
Total 47.910

Cabe ressaltar que esses valores estão sendo recolhidos dos consumidores por meio de
quotas da CDE, a partir do processo de reajuste tarifário de 2015.

(vii) Emissão de debêntures
Em 14 de maio de 2015, por meio do Despacho nº 1.500, a ANEEL anuiu à emissão de
debêntures no valor de R$ 130.000. A CEB D optou por operações simples não conver-
síveis em ações, com garantia real nos termos da Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro
de 2009, e legislação aplicável.
As debêntures têm prazo de vencimento de 60 (sessenta) meses contados da sua emissão,
realizada no dia 15 de junho de 2015, vencendo assim em 15 de junho de 2020, obser-
vadas as hipóteses de vencimento antecipado, de resgate antecipado facultativo e de amor-
tizações extraordinárias facultativas. As debêntures têm carência de 12 meses contados da
data de emissão para início da amortização do principal. O referido instrumento é remu-
nerado a 100% (cem por cento) da Taxa DI, capitalizada exponencialmente com sobretaxa
(spread) de 6,80%, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis ao ano.
Os recursos líquidos obtidos pela CEB D com a emissão das debêntures e disponibiliza-
dos a partir de 1º de julho de 2015, foram destinados, principalmente, para: (a) investi-
mentos na infraestrutura de distribuição de energia; e (b) no cumprimento de obrigações
setoriais.
Os pagamentos das obrigações contratuais têm as seguintes garantias: (a) cessão fiduciária
de direitos creditórios, presentes e futuros, vincendos, provenientes de faturas de forneci-
mento de energia, no período compreendido entre a data da primeira integralização das
debêntures até sua liquidação total e das demais obrigações acessórias; e (b) alienação
fiduciária de um dos imóveis, atualmente classificado como ativo não circulante disponível
para venda, cujo valor de liquidação forçada foi equivalente a 150% do saldo principal das
debêntures. (Nota Explicativa nº 21).

(viii) Adiantamento para futuro aumento de capital
Em novembro de 2015 foi autorizado por meio das Resoluções da Diretoria nº 073 e nº
075, e aprovado pelo Conselho de Administração em sua 540ª Reunião Ordinária, o adi-
antamento para futuro aumento de capital no valor total de R$ 36 milhões. Deste mon-
tante, R$ 21 milhões oriundos da conversão dos créditos do contrato de mútuo nº 01/2015
celebrado entre a CEB Distribuição S.A. e a CEB, e o restante, R$ 15 milhões, foram
repassados pela Companhia, em dezembro de 2015.

(ix) Plano Assistencial - FACEB - Inconstitucionalidade das 
Leis nº 3.010/2002 e nº 3.199/2003
Em 4 de dezembro de 2012, a Administração da Companhia encaminhou o Parecer nº
295/2012/JUR-CEB D à então Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal, solici-
tando pronunciamento da Procuradoria Geral do Distrito Federal - PGDF, " no sentido de
avaliar a constitucionalidade da Lei Distrital nº 3.010/2002, alterada pela Lei Distrital nº
3.199/2003", que dispõem sobre a extensão de benefícios do plano assistencial a ex-empre-
gados da Companhia Energética de Brasília - CEB. Por sua vez, em 13 de novembro de
2014, a PGDF aprovou o Parecer nº 002/2013, que concluiu pela inconstitucionalidade das
referidas leis distritais. 
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Em 11 de dezembro de 2014, foi proposta a Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI
nº 2014002032055-2, em que o Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e Territórios, conforme o Acórdão nº 893.733, disponibilizado na Edição nº
181/2015 do Diário da Justiça, de 25 de setembro de 2015, julgou procedente a referida
ADI. Foi declarada com eficácia erga omnes, a inconstitucionalidade formal e material das
Leis nº 3.010/2002 e nº 3.199/2003, restringindo seus efeitos após o prazo de dezoito
meses, a contar da publicação do acórdão.
Em cumprimento ao disposto no artigo 129, caput, do Regimento Interno do Tribunal, o
acórdão foi republicado na Edição nº 37/2016 do Diário de Justiça, de 26 de fevereiro de
2016, não cabendo mais recurso da decisão.
Como consequência deste ato, a CEB Distribuição S.A. elaborou o laudo atuarial con-
siderando somente os efeitos até os dezoito meses a contar da publicação do acórdão.
Desta forma, o valor provisionado relativo ao plano assistencial foi de R$ 28.564, o que
gerou uma reversão da provisão constituída no montante de R$ 249.226, sendo R$
158.514 revertido contra a conta de ajuste de avaliação patrimonial no patrimônio líquido
e R$ 90.712 revertido contra o resultado.

1.4.1.2. CEB Geração S.A.
A CEB Geração S.A. é uma sociedade por ações de capital fechado, autorizada pela Lei
Distrital nº 2.648, de 26 de dezembro de 2000, constituída como subsidiária integral,
concessionária do serviço público de geração de energia elétrica, detentora de 02 (duas)
concessões:

(i) UTE Brasília
A Usina Termelétrica de Brasília - UTE Brasília teve sua outorga prorrogada pela Portaria
do Ministério de Minas Energia - MME nº 255 de 12 de julho de 1999, com termo final
da concessão em 07 de julho de 2015. 
Em 29 de junho de 2012, a CEB Geração S.A. apresentou à ANEEL requerimento de pror-
rogação da concessão de geração de energia elétrica destinada a serviço público, definida
como Usina Termelétrica, conforme Subcláusula Primeira e Segunda da Cláusula
Segunda do Contrato de Concessão n° 65/1999-ANEEL. A Superintendência de
Concessões e Autorizações de Geração da ANEEL, no dia 28 de agosto de 2012, negou o
pedido de prorrogação, alegando não haver nos termos da legislação vigente, possibili-
dade de uma segunda prorrogação, solicitando arquivamento do pedido. 
Em 19 de novembro de 2014, mediante o Despacho nº 4.511, a Diretoria da ANEEL autori-
zou o início do processo de caducidade da concessão da UTE Brasília, dado que a premissa
básica para a condição de operação comercial encontrava-se há tempos comprometida,
estando a operação comercial suspensa desde dezembro de 2012.
Em 03 de fevereiro de 2015, a CEB Geração S.A. recebeu o Termo de Intimação - TI nº
1001/2015-SFG/ANEEL, acerca da abertura da penalidade de caducidade da concessão
para exploração da UTE Brasília, conforme Deliberação da Diretoria da ANEEL nos ter-
mos do Despacho nº 4.511/2014.
Em 27 de fevereiro de 2015, no prazo regulamentar, a CEB Geração S.A. se manifestou
sobre o objeto do TI nº 1001/2015 e, pelas motivações apresentadas, solicitou à ANEEL
que fosse afastada a intenção de aplicação de penalidade, de modo que a concessão não
fosse extinta por caducidade e sim por advento do término contratual.
Por meio do Despacho nº 1.176, de 22 de abril de 2015, a ANEEL decidiu encaminhar os
autos do Processo nº 48500.003992/2008-88 ao Ministério de Minas e Energia - MME,
com a recomendação de declarar a caducidade da concessão da UTE Brasília.
Diante disso, a CEB Geração S.A. iniciou as medidas cabíveis relativas à destinação dos
ativos remanescentes da concessão que, potencialmente, poderão gerar receitas não
operacionais, quando das destinações das máquinas, assim como dos imóveis onde
estão instaladas.

(ii) UHE Paranoá
A Usina Hidrelétrica do Paranoá - UHE Paranoá foi outorgada pelo Decreto nº 65.664, de
29 de outubro de 1969, e prorrogada pela Portaria MME nº 255 de 1999, com termo final
da concessão em 29 de outubro de 2019. 
No dia 24 de outubro de 2014, a CEB Geração S.A. apresentou à ANEEL requerimento
de prorrogação da concessão de geração de energia elétrica destinada a serviço público,
definida como Usina Hidroelétrica do Paranoá, nos termos da Lei n° 12.783/2013 e
Despacho ANEEL n° 3.065/2012.
Em função da Nota Técnica nº 562/2014 - ANEEL, a CEB Geração S.A. manifestou-se
contrária à prorrogação da concessão de geração de energia elétrica da UHE Paranoá, ape-
sar de requerida em 24 de outubro de 2014, por considerar empresarialmente inviável a
condição apresentada pela ANEEL. A Diretoria da Companhia Energética de Brasília -
CEB, em 22 de maio de 2015, acatou o encaminhamento da não antecipação da prorro-
gação do prazo da concessão da UHE Paranoá e o Conselho de Administração referendou
essa decisão, que foi encaminhada à apreciação da 88ª Assembleia Geral de Acionistas,
que ratificou a decisão daqueles colegiados.
A ANEEL, por meio do Despacho nº 2.251/2015, determinou que a Superintendência de
Concessão e Autorização de Geração - SCG tomasse as providências cabíveis junto ao
Ministério de Minas e Energia para a inclusão da referida usina no rol das geradoras a
serem oportunamente licitadas.

1.4.1.3. CEB Participações S.A.
A CEB Participações S.A. é uma sociedade por ações de capital fechado, autorizada
pela Lei Distrital nº 1.788, de 27 de novembro de 1997, constituída como subsidiária
integral da CEB, que atua na compra e venda de participações acionárias ou cotas de
outras empresas energéticas, de telecomunicações e de transmissão de dados,
majoritária ou minoritariamente.
A sociedade atua na comercialização da energia elétrica, na proporção de sua cota-parte
de 17,5% no Consórcio CEMIG/CEB, produzida pela Usina Hidrelétrica de Queimado,
na condição de produtora independente de energia elétrica.
Complementarmente, a Empresa detém a participação acionária correspondente a 2,35%
do Capital da Corumbá Concessões S.A..

1.4.1.4. CEB Lajeado S.A.
A CEB Lajeado S.A. é uma sociedade por ações de capital fechado, autorizada pela Lei
Distrital nº 2.515, de 31 de dezembro de 1999, controlada pela Companhia Energética de
Brasília - CEB, com 59,93% do total das ações, representada por ações ordinárias. As
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás detém 40,07% do total das ações, repre-
sentada por ações preferenciais. 

A CEB Lajeado S.A. em conjunto com a EDP Lajeado Energia S.A. e a Paulista Lajeado
Energia S.A. são titulares de ações representativas de 100% do capital votante da Investco
S.A.. Sobre este capital, a CEB Lajeado S.A. detém 20% de participação.
As referidas sociedades, juntamente com a Investco, são parte do consórcio denominado
"Consórcio Lajeado", cujo objeto é a exploração compartilhada da concessão de uso de
bem público para a exploração da UHE Luís Eduardo Magalhães e Sistema de
Transmissão Associado, nos termos do Contrato de Concessão n° 05/1997 e respectivos
aditivos. O prazo de duração do contrato de concessão é de 35 anos contados a partir de
16 de dezembro de 1997.

1.4.1.5. Companhia Brasiliense de Gás S.A.
A Companhia Brasiliense de Gás S.A. é uma sociedade de economia mista, constituída em
20 de março de 2001, com autorização da Lei Distrital no 2.518, de 10 de janeiro de
2000.Tem por objeto social a exploração, com exclusividade, do serviço de distribuição e
comercialização de gás combustível canalizado, de produção própria ou de terceiros,
podendo inclusive importar, para fins comerciais, industriais, residenciais, automotivos,
de geração termelétrica ou quaisquer outras finalidades e usos possibilitados pelos
avanços tecnológicos, em todo território do Distrito Federal. A Companhia poderá ainda:. Efetuar a implantação e a operação das redes de distribuição de gás canalizado, poden-
do ainda adquirir e importar diretamente gás natural e executar os serviços de transporte;. Exercer atividades correlatas à sua finalidade principal, especialmente execução de
estudos, pesquisas e projetos relacionados com o setor de gás, inclusive, sob a forma de
prestação de serviços de consultoria técnica a terceiros; e . Constituir ou participar de outras sociedades, inclusive subsidiárias integrais, visando o
êxito na realização de suas atividades.
A concessão da exploração tem prazo de vigência até 09 de janeiro de 2030, podendo ser
prorrogado por mais 30 anos.
Para que sua operação seja similar à de outras empresas Distribuidoras de Gás Canalizado
no Brasil, faz-se necessária a viabilização de um suprimento adequado às necessidades do
Distrito Federal, por meio de um gasoduto de transporte de gás natural.
A Companhia Energética de Brasília - CEB é controladora da Companhia Brasiliense de
Gás S.A. com 51% das ações ordinárias e 17% do total das ações.

1.4.2. Controlada em conjunto
1.4.2.1. Energética Corumbá III S.A.
A Energética Corumbá III S.A. é uma sociedade por ações de capital fechado, constituída
em 25 de julho de 2001, concessionária do serviço público de energia elétrica, na condição
de produtora independente. A CEB detém uma participação de 37,5% do capital social,
sendo 25% das ações ordinárias e 50% das ações preferenciais.

1.4.3. Coligadas
1.4.3.1. Corumbá Concessões S.A.
A Corumbá Concessões S.A. é uma sociedade por ações de capital fechado, constituída
em 6 de dezembro de 2000, concessionária do serviço público de energia elétrica, atuan-
do na geração de energia elétrica, na condição de produtora independente. A participação
do Grupo no capital social da Empresa é de 47,56%, sendo 45,21% de propriedade da
CEB e 2,35% de propriedade da CEB Participações S.A..
(i) Ação de Cobrança proposta pela Saneamento de Goiás S.A. - Saneago
A empresa Saneamento de Goiás S.A. - Saneago, ajuizou ação de cobrança contra a
Corumbá Concessões S.A., embasada no argumento de que ocorreu a inundação de uma
obra de captação de água bruta, de sua propriedade, no rio Corumbá, em decorrência da
formação do lago para produção de energia hidrelétrica, de responsabilidade da Corumbá
Concessões S.A., restando à autora da ação judicial, o prejuízo de R$ 24.021, orçado em
outubro de 2006.
A Corumbá Concessões S.A., por sua vez, alegou que tinha conhecimento da interferên-
cia das obras que seriam feitas sobre a construção da estação de captação de água já ini-
ciada pela Saneago, e que desde a assinatura do Termo de Compromisso, cumpriu com as
obrigações referentes à primeira fase da obra, tendo sido impedida de dar prosseguimen-
to à segunda etapa da construção, por fatos alheios à sua vontade: a resistência apresenta-
da pelos proprietários dos imóveis situados nas proximidades da área e a fiscalização do
Ibama/DF.
Posteriormente, houve a emissão da sentença que julgou parcialmente procedente o
pedido da Corumbá Concessões S.A., pela não aplicação da multa por atraso na exe-
cução da obra, eis que as resistências criadas constituíram situações não gerenciáveis
pela Empresa, que a impediram de cumprir as obrigações, excluindo, portanto, sua
responsabilidade pela mora, não sendo cabível a condenação ao pagamento da multa
contratual. Entretanto, o juiz entendeu ser necessário, em procedimento de liquidação
de sentença, se apurar o quantum debeatur, o que requer o auxílio de um perito para esti-
mar o valor da obra inundada.
Após recursos de ambas as partes no curso da ação de cobrança, em 12 de maio de 2015,
foi proposta pela Saneago ação de liquidação provisória de sentença, na qual deverá ser
apurado o valor real dos prejuízos materiais sofridos pela Empresa. A perícia de liquidação
ainda não foi iniciada, e o valor original da causa foi atualizado para R$ 41.969. A
Administração da coligada considerou como provável a probabilidade de perda da ação,
sendo esta reconhecida nas demonstrações contábeis da Corumbá Concessões S.A., de 31
de dezembro de 2015.

1.4.3.2.  Investco S.A. (Participação Indireta)
A Investco S.A. é uma empresa de capital aberto que tem como objeto social a elaboração
de estudos, planejamentos, projetos, constituição e exploração dos sistemas de produção,
transmissão, transformação, distribuição e comércio de energia elétrica, especialmente a
exploração dos ativos da Usina Hidrelétrica Luís Eduardo Magalhães e Sistema de
Transmissão Associado. A CEB detém através de sua controlada CEB Lajeado S.A. uma
participação direta no capital social total da Investco S.A. de 16,98%. Deste total, 20,0%
são representados por ações ordinárias; 20,0% de ações preferenciais classe R; 6,02% de
ações preferenciais classe A; e 20% de ações preferenciais classe B. 
A Investco S.A., juntamente com as sociedades empreendedoras, é parte do consórcio
denominado "Consórcio Lajeado" cujo objeto é a exploração compartilhada da concessão
de uso de bem público para a exploração da UHE Luís Eduardo Magalhães, nos termos
do Contrato de Concessão n° 05/1997 e respectivos aditivos da Agência Nacional de
Energia Elétrica - ANEEL. O prazo de duração do contrato de concessão é de 35 anos,
contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial ocorrida em 15 de janeiro de
1998 com vigência até 15 de janeiro de 2033, podendo ser prorrogado nas condições que

forem estabelecidas, mediante requerimento das concessionárias.

1.4.4. Ligada
1.4.4.1. BSB Energética S.A.
A BSB Energética S.A. é uma sociedade por ações, constituída em 24 de março de 2000,
para explorar Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCHs, com potência global máxima insta-
lada de 200 MW e, estatutariamente, está autorizada a participar de outros empreendi-
mentos ou sociedades, seja como acionista ou quotista. A CEB detém uma participação
acionária de 9,0% do capital social da BSB Energética S.A.

1.5. Concessões
A CEB, suas controladas e controladas em conjunto, são detentoras das seguintes concessões:

Investidas Localização Data do Ato Data de Vencimento
Distribuição

CEB Distribuição S.A. Brasília - DF 09/12/2015 07/07/2045(a)
Geração

CEB Participações S.A. Brasília - DF 26/01/2000 18/12/2032
CEB Geração S.A. Brasília - DF 14/09/2005 29/04/2020
Energética Corumbá III S.A. Brasília - DF 07/11/2001 07/11/2036
CEB Lajeado S.A. Brasília - DF 31/12/1999 15/12/2032

Outros
Companhia Brasiliense de Gás S.A. Brasília - DF 23/03/2001 09/01/2030

(a) A CEB Distribuição S.A era detentora do Contrato de Concessão de Distribuição de Energia
Elétrica nº 66/1999, celebrado com a União Federal, por intermédio da ANEEL, em 26 de agosto de
1999, cujo vencimento ocorreu em 07 de julho de 2015. Em 09 de dezembro de 2015, foi celebrado
o aditamento do contrato nº 66/1999, que tem como objeto a prorrogação do Contrato de Concessão
do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica da CEB Distribuição S.A., até 7 de julho de
2045. O aditamento ocorreu com base no Despacho do Ministro de Estado de Minas e Energia, com
fulcro na Lei nº 12.783, de 11  de janeiro de 2013; no Decreto nº 7.805, de 14 de setembro de 2012;
e no Decreto nº 8.461, de 2 de janeiro de 2015.

2. BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E RESUMO DAS
PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

2.1 Base de preparação das demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram preparadas com base no custo
histórico, com exceção dos seguintes itens materiais reconhecidos nos balanços patrimoniais:. Os instrumentos financeiros não derivativos foram mensurados pelo valor justo por meio do
resultado;. Os ativos financeiros disponíveis para venda foram mensurados pelo valor justo; e. O ativo atuarial de benefício definido foi reconhecido como o total líquido dos ativos dos planos,
acrescido do custo de serviço passado e perdas atuariais não reconhecidos, deduzido dos ganhos
atuariais não reconhecidos e do valor presente da obrigação do benefício definido.

2.1.1  Demonstrações financeiras consolidadas
As demonstrações financeiras consolidadas foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as
práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPCs) e conforme as normas internacionais de relatório financeiro
(International Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo International Accounting
Standards Board - IASB).

2.1.2 Demonstrações financeiras individuais
As demonstrações financeiras individuais da controladora foram preparadas conforme as práticas con-
tábeis adotadas no Brasil emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e que estão alin-
hadas às normas internacionais de relatório financeiro (IFRS). Essas demonstrações financeiras indi-
viduais são divulgadas em conjunto com as demonstrações financeiras consolidadas.
Nas demonstrações financeiras individuais, as controladas, controladas em conjunto e coligadas são
contabilizadas pelo método de equivalência patrimonial. Os mesmos ajustes são feitos tanto nas
demonstrações financeiras individuais quanto nas demonstrações financeiras consolidadas para
chegar ao mesmo resultado e patrimônio líquido atribuível aos acionistas da controladora.

2.1.3 Estimativas e julgamentos contábeis críticos
A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e tam-
bém o exercício de julgamento por parte da Administração da Companhia no processo de aplicação
das políticas contábeis do Grupo e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Por
definição, as estimativas contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados reais.
Desta forma, a Administração da Companhia revisa as estimativas e premissas adotadas de maneira
contínua, baseada na experiência histórica e em outros fatores considerados relevantes. Os ajustes ori-
undos destas revisões são reconhecidos no período em que as estimativas são revisadas e aplicadas de
maneira prospectiva.
As estimativas e premissas que apresentam um risco significativo, com probabilidade de causar um
ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício social, estão con-
templadas a seguir:

2.1.3.1 Benefícios de planos de pensão
O valor atual de obrigações de planos de pensão depende de uma série de fatores que são determina-
dos com base em cálculos atuariais, que utilizam uma série de premissas. Entre as premissas usadas
na determinação do custo (receita) líquido para os planos de pensão, está a taxa de desconto.
Quaisquer mudanças nessas premissas afetarão o valor contábil das obrigações dos planos de pensão.
O Grupo determina a taxa de desconto apropriada ao final de cada trimestre. Esta é a taxa de juros que
deveria ser usada para determinar o valor presente de futuras saídas de caixa estimadas, que devem
ser necessárias para liquidar as obrigações de planos de pensão. Ao determinar a taxa de desconto
apropriada, o Grupo considera as taxas de juros de títulos públicos de primeira linha, sendo estes man-
tidos na moeda em que os benefícios serão pagos e que têm prazos de vencimentos próximos aos pra-
zos das respectivas obrigações de planos de pensão. 
Outras premissas importantes para as obrigações de planos de pensão se baseiam, em parte, em
condições atuais do mercado. Informações adicionais estão divulgadas na Nota Explicativa nº 25.

2.1.3.2  Estimativa de perdas com créditos de liquidação duvidosa 
A estimativa de perdas com créditos de liquidação duvidosa foi constituída com base na estimativa
das prováveis perdas que possam ocorrer na cobrança dos créditos, sendo os saldos demonstrados no



Diário Oficial do Distrito Federal Nº 75, quarta-feira, 20 de abril de 2016PÁGINA 62

COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB

ativo circulante ou não circulante, de acordo com a classificação do título que as originaram. O critério
utilizado pelo Grupo para constituir a provisão para créditos de liquidação duvidosa é considerado
pela Administração como adequado para estimar as perdas com créditos decorrentes de fornecimento
de energia e pode ser assim demonstrado:
Consumidores. Classe residencial: consumidores com contas vencidas há mais de 90 dias;. Classe comercial: consumidores com contas vencidas há mais de 180 dias; e. Classe industrial e rural e outros, com contas vencidas há mais de 360 dias
O cálculo considerou todas as unidades consumidoras ligadas e desligadas, utilizando-se dos critérios
estabelecidos na Nota Explicativa nº 2.7.1 Informações adicionais estão divulgadas na Nota
Explicativa nº 6.3.

2.1.3.3 Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros (impairment)
Uma perda por redução ao valor recuperável existe quando o registro contábil de um ativo ou unidade
geradora de caixa excede o seu valor recuperável, que corresponde ao maior montante entre o "valor
justo menos custos de venda" e o "valor em uso". O cálculo é baseado em informações disponíveis de
"transações de venda de ativos similares" ou "preços de mercado menos custos adicionais" para
descartar o ativo, e utiliza o modelo de fluxo de caixa descontado. Os fluxos de caixa derivam do orça-
mento até o final da concessão e não incluem atividades de reorganização com as quais o Grupo ainda
não tenha se comprometido ou investimentos futuros significativos que melhorarão a base de ativos
da unidade geradora de caixa objeto do teste. O valor recuperável é sensível à taxa de desconto uti-
lizada no método de fluxo de caixa descontado, bem como aos recebimentos de caixa futuros espera-
dos e à taxa de crescimento utilizada para fins de extrapolação (Nota Explicativa nº 2.15).

2.1.3.4 Valor justo de instrumentos financeiros
Quando o valor justo de ativos e passivos financeiros apresentados no balanço patrimonial não puder
ser obtido de mercados ativos, é determinado utilizando técnicas de avaliação, incluindo o método de
fluxo de caixa descontado. Os dados para esses métodos se baseiam naqueles praticados no mercado,
quando possível. Contudo, quando isso não for viável, um determinado nível de julgamento é requeri-
do para estabelecer o valor justo. O julgamento inclui considerações sobre os dados utilizados como,
por exemplo, risco de liquidez, risco de crédito e volatilidade. Mudanças nas premissas sobre esses
fatores podem afetar o valor justo apresentado dos instrumentos financeiros (Nota Explicativa nº 4.3).

2.1.3.5 Provisões para riscos tributários, cíveis, trabalhistas e regulatórios
O Grupo reconhece provisão para causas cíveis, trabalhistas, tributárias e regulatórias. A avaliação da
probabilidade de perda inclui as evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências, as
decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação
dos advogados internos e externos. 
As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como
prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas
com base em novos assuntos ou decisões de tribunais.
A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores significativa-
mente divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras, devido às imprecisões inerentes ao
processo de sua determinação. A Administração do Grupo revisa suas estimativas e premissas em
bases mensais. Informações adicionais estão divulgadas na Nota Explicativa nº 26.

2.1.3.6 Contrato de concessão (ativo intangível da concessão e ativo financeiro indenizável) -
Atividade de distribuição
Conforme as normas contábeis o concessionário não controla os ativos subjacentes, a infraestrutura
de concessões (incluindo energia elétrica) não pode ser reconhecida como ativo imobilizado, passan-
do a ser reconhecida de acordo com um dos modelos contábeis previstos na interpretação ICPC 01,
dependendo do tipo de compromisso de remuneração do concessionário assumido com o Poder
Concedente, conforme contrato estabelecido entre as partes, que são os modelos do ativo financeiro,
do ativo intangível e bifurcado.
Na atividade de concessão de distribuição de energia elétrica, é aplicado o modelo denominado bifur-
cado, em razão de as empresas do segmento possuírem o direito às seguintes fontes de remuneração,
derivadas da concessão:. Do Poder Concedente, no tocante ao valor contábil da infraestrutura ao final do contrato de con-
cessão (ativo financeiro da concessão); e. Dos usuários, pela parte que lhes cabe dos serviços de construção e em decorrência da prestação do
serviço de fornecimento de energia elétrica (ativo intangível).
Os ativos classificados como financeiros representam a parcela estimada dos investimentos realizados
e não amortizados até o final da concessão, sobre a qual a CEB D possui o direito incondicional de
receber dinheiro ou outro ativo financeiro do Poder Concedente, a título de indenização pela reversão
da infraestrutura do serviço público.
Com o advento da Medida Provisória nº 579/2012, convertida na Lei nº 12.783/2013, a Administração
entendeu que a melhor estimativa para cálculo da indenização a ser paga pelo Poder Concedente ao
término do contrato de concessão seria utilizar a metodologia do Valor Novo de Reposição (VNR).
Esta metodologia é atualmente adotada pelo Regulador para fins de determinação da Base de
Remuneração Regulatória (BRR) e da consequente remuneração do acionista, no momento das
revisões tarifárias periódicas. Desta maneira, o valor justo do ativo financeiro a ser recebido do Poder
Concedente ao final da concessão foi determinado pela CEB D utilizando o valor residual da BRR, ao
final do prazo contratual da concessão.
Esse ativo financeiro está classificado, em 31 de dezembro de 2015, como um ativo disponível para
venda, avaliado a valor justo, pois a Administração entende que esta classificação é a mais adequa-
da, já que o valor da indenização a ser recebido ao término da concessão não é fixo, embora seja
estimável.
Conforme estabelecido pelo pronunciamento técnico CPC 38 - Instrumentos Financeiros:
Reconhecimento e Mensuração, as variações na estimativa de fluxo de caixa são registradas direta-
mente no resultado do exercício. Portanto, com o advento da Medida Provisória 579, confirmou-se
que as variações no valor da indenização decorrentes da atualização monetária ou dos valores de
reposição constituem-se em elemento do fluxo de caixa esperado e, consequentemente, devem ser
registrados no resultado.
De acordo, ainda, com o pronunciamento técnico CPC 38, as alterações resultantes de mudanças nas
condições de mercado (variações em taxas de juros) são registradas no patrimônio líquido em outros
resultados abrangentes. Por não existir um mercado ativo para negociação deste ativo financeiro, a
CEB D mensura seu valor justo utilizando os mesmos componentes da taxa de remuneração regu-
latória estabelecida pela ANEEL (WACC Regulatório). Caso a CEB D verifique uma mudança no
WACC regulatório durante os períodos de revisão tarifária, essa nova taxa de juros é utilizada pela
Empresa para trazer a valor presente os fluxos de caixa estimados. A Administração entende que esta
metodologia é a que melhor reflete o valor justo na visão dos participantes do mercado, uma vez que
a taxa de retorno estabelecida pela ANEEL leva em consideração, além das taxas livres de riscos, os
demais riscos inerentes ao setor. Portanto, os ajustes decorrentes da diferença entre o WACC de mer-

cado e o WACC regulatório serão reconhecidos no patrimônio líquido. Em 31 de dezembro de 2015,
não há saldo registrado em outros resultados abrangentes, uma vez que a CEB D concluiu que naque-
la data não havia diferença entre essas taxas.
Os ativos classificados como intangível representam o direito da CEB D de cobrar dos consumidores
o uso da infraestrutura do serviço público. Os ativos intangíveis foram mensurados pelo valor contá-
bil na data de transição para os Pronunciamentos, Interpretações e Orientações emitidas pelo CPC e
IFRS (1º de janeiro de 2009). Esses ativos foram mensurados com base nas práticas contábeis anteri-
ores à transição e eram mensurados com base nos mesmos critérios do ativo imobilizado. As adições
subsequentes são reconhecidas inicialmente pelo valor justo na data de sua aquisição ou construção.
Após o seu reconhecimento inicial, os ativos intangíveis são amortizados com base no prazo de bene-
fício econômico esperado até o final do período da concessão.
A Companhia mantém outros ativos intangíveis que têm vidas úteis finitas e que são mensurados pelo
custo, deduzido da amortização acumulada e das perdas para redução ao valor recuperável, quando
aplicável (Nota Explicativa nº 16).

2.1.3.7 Depreciação de ativos tangíveis
A depreciação é calculada pelo método linear, a taxas anuais variáveis de 2% a 20%, levando em con-
sideração a vida útil estimada dos bens, conforme orientação e definição do Órgão Regulador. Os ter-
renos não são depreciados.
Itens do ativo imobilizado são depreciados a partir da data em que são instalados e estão disponíveis
para uso, ou em caso de ativos construídos internamente, do dia em que a construção é finalizada e o
ativo está disponível para utilização.
As taxas de depreciação para os ativos de usinas hidrelétricas estão de acordo com a Resolução
Normativa nº 474/2012-ANEEL. As novas taxas anuais de depreciação para os ativos em serviço
foram estabelecidas, a partir de 1º de Janeiro de 2012, alterando as tabelas I e XVI do Manual de
Controle Patrimonial do Setor Elétrico - MCPSE, aprovado pela Resolução Normativa nº 367/2009. 
Na Investco S.A., as taxas de depreciação refletem a vida útil dos ativos e são as utilizadas para a
depreciação dos seus ativos imobilizados. O valor residual é o saldo remanescente do ativo ao final da
concessão, pois, conforme estabelecido em contrato firmado entre a Geradora e a União. Ao final da
concessão os ativos serão revertidos para a União que, por sua vez, indenizará a Geradora pelos ativos
ainda não totalmente depreciados. AAdministração entende que existe o direito à indenização do valor
residual dos bens vinculados e reversíveis, suportada por seus assessores legais e considerando os
fatos e circunstâncias disponíveis no momento. Eventuais alterações serão acompanhadas e analisa-
dos os seus impactos, se existentes.
Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais serão revistos a cada encerramento
de exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de estimativas contábeis
(Nota Explicativa nº 15). 

2.1.3.8 Amortização de ativos intangíveis
A amortização é reconhecida no resultado baseando-se no método linear de acordo com as vidas úteis
estimadas de ativos intangíveis, a partir da data em que estes estão disponíveis para uso. 
Métodos de amortização, vidas úteis e valores residuais são revistos a cada encerramento de exercí-
cio financeiro e ajustados caso seja adequado (Nota Explicativa nº 16).

2.1.4 Emissão das demonstrações financeiras
A emissão dessas demonstrações financeiras individuais e consolidadas do Grupo foi autorizada pelo
Conselho de Administração em 28 de março de 2016.

2.2 Consolidação das demonstrações financeiras e contabilização de investimentos societários
2.2.1 Participação de acionistas não-controladores
É registrado como transações entre acionistas. Consequentemente, nenhum ágio é reconhecido como
resultado de tais transações.

2.2.2 Investimentos em controladas e controladas em conjunto
As demonstrações financeiras de controladas são incluídas nas demonstrações financeiras consoli-
dadas a partir da data em que o controle se iniciar até a data em que o controle deixar de existir. As
controladas em conjunto que possuem controles compartilhados (Joint Venture) com outras entidades,
são avaliadas pelo método de equivalência patrimonial tanto nas demonstrações financeiras individu-
ais quanto nas consolidadas. As políticas contábeis das controladas e controladas em conjunto estão
alinhadas com a política contábil adotada pelo Grupo (Nota Explicativa nº 14.5).

2.2.3 Investimentos em coligadas 
As coligadas são aquelas entidades nas quais a Companhia, direta ou indiretamente, tenha influência
significativa, mas que não detém o controle sobre as políticas financeiras e operacionais. A influência
significativa supostamente ocorre quando a Companhia, direta ou indiretamente, mantém entre 20%
e 50% das ações ou quotas com poder de voto da outra entidade.
Os investimentos em coligadas são contabilizados por meio do método de equivalência patrimonial e
são reconhecidos inicialmente pelo custo. Os investimentos da Companhia estão líquidos de quaisquer
perdas por redução do valor recuperável, quando aplicável. As demonstrações financeiras consoli-
dadas incluem as receitas e despesas e as variações patrimoniais de companhias coligadas, após a realiza-
ção de ajustes para alinhar as suas políticas contábeis com aquelas do Grupo, a partir da data em que uma
influência significativa ou controle conjunto começam a existir, até a data em que aquela influência sig-
nificativa ou controle conjunto cessam.
Quando a participação do Grupo nos prejuízos de uma companhia investida cujo patrimônio líquido
tenha sido contabilizado exceda a sua participação acionária nessa companhia, registrada por equivalên-
cia patrimonial, o valor contábil daquela participação acionária, incluindo quaisquer investimentos de
longo prazo, é reduzido a zero, e o reconhecimento de perdas adicionais é encerrado, exceto nos casos
em que o Grupo tenha obrigações construtivas ou efetuou pagamentos em nome da companhia investi-
da, quando, então, é constituída uma provisão para a perda de investimentos, ou obrigação por passi-
vo a descoberto.

2.2.4 Operações controladas em conjunto
Operações controladas em conjunto são aqueles empreendimentos sobre cujas atividades a
Companhia, direta ou indiretamente, controla em conjunto com outro(s) investidor(es), por meio de
acordo contratual que exige consentimento unânime para as decisões financeiras e operacionais.
Uma operação controlada em conjunto é uma operação na qual cada empreendedor utiliza seus
próprios ativos com o objetivo das operações em conjunto. As demonstrações financeiras consoli-
dadas incluem os ativos que o Grupo controla e os passivos nos quais ele incorre durante o curso
das atividades visando a operação conjunta, e as despesas nas quais o Grupo tenha incorrido e sua
participação nas receitas que aufere da operação conjunta (Nota Explicativa nº 14.6).
É registrada a quota-parte dos ativos, passivos e resultados das operações de consórcio na controlada
que possui a correspondente participação.

2.2.5 Perda de controle
Quando da perda de controle, o Grupo desreconhece os ativos e passivos da subsidiária, qualquer par-
ticipação de não-controladores e outros componentes registrados no patrimônio líquido referentes a
esta subsidiária.  Qualquer ganho ou perda originado da perda de controle é reconhecido no resulta-
do. Se o Grupo retém qualquer participação na antiga investida, então esta participação é mensurada
pelo seu valor justo na data em que há a perda de controle. Subsequentemente, esta participação é
mensurada através da utilização da equivalência patrimonial em coligadas ou pelo custo ou valor justo
em um ativo disponível para venda, dependendo do nível de influência retido.
As demonstrações financeiras consolidadas abrangem as da Companhia Energética de Brasília - CEB
e as de suas controladas em 31 de dezembro de 2015 e de 2014, como seguem:

Empresas Controladas Atividade Participação 31/12/2015 31/12/2014
CEB Distribuição S.A. Distribuição Direta 100,00% 100,00%
CEB Geração S.A. Geração Direta 100,00% 100,00%
CEB Participação S.A. Comercialização Direta 100,00% 100,00%
CEB Lajeado S.A. Comercialização Direta 59,93% 59,93%
Companhia Brasiliense Distribuição e Comercialização
de  Gás S.A. de Gás Combustível Canalizado Direta 17,00% 17,00%

2.2.6 Transações eliminadas na consolidação
Saldos e transações intragrupo, e quaisquer receitas ou despesas derivadas de transações intragrupo,
são eliminados na preparação das demonstrações financeiras consolidadas. Ganhos não realizados
oriundos de transações com companhias investidas registrados por equivalência patrimonial são
eliminados contra o investimento na proporção da participação da Controladora na Companhia
investida.  Prejuízos não realizados são eliminados da mesma maneira como são eliminados os gan-
hos não realizados, mas somente até o ponto em que não haja evidência de perda por redução ao
valor recuperável.

2.3 Conversão de moeda estrangeira
2.3.1 Moeda funcional e moeda de apresentação
Os itens incluídos nas demonstrações financeiras de cada uma das empresas do Grupo são mensura-
dos usando a moeda do principal ambiente econômico no qual a empresa atua ("a moeda funcional").
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas estão apresentadas em Real, que é a moeda
funcional da Companhia e, também, a moeda de apresentação do Grupo.

2.3.2 Transações em moeda estrangeira
A Companhia definiu que sua moeda funcional para todo o Grupo é o Real de acordo com as
definições do Pronunciamento Técnico CPC nº 02 (R2) - Efeitos nas Mudanças nas Taxas de Câmbio
e Conversão de Demonstrações Financeiras (IAS 21).
As transações em moeda estrangeira, isto é, todas aquelas que não realizadas na moeda funcional,
são convertidas pela taxa de câmbio das datas de cada transação. Ativos e passivos monetários em
moeda estrangeira são convertidos para a moeda funcional pela taxa de câmbio da data do fechamen-
to. Os ganhos e as perdas de variações nas taxas de câmbio sobre os ativos e os passivos monetários
são reconhecidos na demonstração de resultados.

2.4 Caixa e equivalentes de caixa
Incluem saldos de caixa, de depósitos bancários em contas-correntes e de aplicações financeiras res-
gatáveis sem custo no prazo máximo de 90 dias das datas dos balanços e com risco insignificante de
mudança de seu valor de mercado. São registrados inicialmente pelo valor justo das transações que
lhes deram origem e são atualizados, quando aplicável, com base nos encargos contratuais (Nota
Explicativa nº 5).

2.5 Ativos financeiros
2.5.1 Classificação
O Grupo classifica os ativos financeiros não derivativos nas seguintes categorias: ativos mensurados
ao valor justo por meio do resultado; empréstimos e recebíveis; ativos financeiros mantidos até o
vencimento; e ativos financeiros disponíveis para venda. A classificação depende da finalidade para
a qual os ativos financeiros foram adquiridos.

2.5.1.1 Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado
Um ativo financeiro é classificado pelo valor justo por meio do resultado caso seja classificado como
mantido para negociação, ou seja, designado como tal no momento do reconhecimento inicial. Os
ativos financeiros são designados pelo valor justo por meio do resultado se o Grupo gerencia tais
investimentos e toma decisões de compra e venda baseadas em seus valores justos de acordo com a
gestão de riscos documentadas e a estratégia de investimentos do Grupo. Ativos financeiros reg-
istrados pelo valor justo por meio do resultado são medidos pelo valor justo, e mudanças no valor
justo desses ativos são reconhecidas no resultado do exercício. Nesta categoria foram consideradas
as Aplicações Financeiras registradas em caixa e o equivalentes de caixa (Nota Explicativa nº 5) e as
Aplicações Financeiras com prazo superior a noventa dias (Nota Explicativa nº 12).

2.5.1.2 Ativos financeiros mantidos até o vencimento
O Grupo tem a intenção e a capacidade de manter títulos de dívida até o vencimento, então tais ativos
financeiros são classificados como mantidos até o vencimento. Os investimentos mantidos até o
vencimento são reconhecidos inicialmente pelo valor justo e acrescido de quaisquer custos de
transação diretamente atribuíveis. Após o seu reconhecimento inicial, os investimentos mantidos até
o vencimento são mensurados pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos, decresci-
dos de qualquer perda por redução ao valor recuperável.
Os ativos mantidos até o vencimento que se encontravam classificados neste grupo até 31 de dezem-
bro de 2015 eram compostos de títulos de créditos a receber (Nota Explicativa nº 9).

2.5.1.3 Empréstimos e recebíveis
Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros com 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 rece-
bíveis são medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos, decrescidos de qual-
quer perda por redução ao valor recuperável.
Os empréstimos e recebíveis abrangem: caixa e bancos (Nota Explicativa nº 5); contas a receber
(Nota Explicativa nº 6); valores a receber de Parcela A; e outros itens financeiros (Nota
Explicativa nº 8).

2.5.1.4 Ativos financeiros disponíveis para venda
Ativos financeiros disponíveis para venda são ativos financeiros não derivativos que são designados
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como disponíveis para venda ou não são classificados em nenhuma das categorias anteriores. Ativos
financeiros disponíveis para venda são registrados inicialmente pelo seu valor justo, acrescido de
qualquer custo de transação diretamente atribuível. Após o reconhecimento inicial, eles são medidos
pelo valor justo e as mudanças, que não sejam perdas por redução ao valor recuperável e diferenças
de moedas estrangeiras sobre instrumentos de dívida disponíveis para venda são reconhecidas em
outros resultados abrangentes e apresentadas dentro do patrimônio líquido. Quando um investimen-
to é baixado, o resultado acumulado em outros resultados abrangentes é transferido para o resultado.
O Grupo classificou o ativo financeiro indenizável da concessão dentro da categoria de ativos finan-
ceiros disponíveis para venda (Nota Explicativa nº11).

2.5.2 Reconhecimento e mensuração
O Grupo reconhece os empréstimos e recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram origi-
nados. Todos os outros ativos financeiros (incluindo os ativos designados pelo valor justo por meio do
resultado) são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual a Companhia ou suas contro-
ladas e coligadas se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento.
O Grupo desreconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa correspon-
dentes expiram, ou quando a Companhia ou suas controladas e coligadas repassam os direitos daqueles
fluxos de caixa por meio de uma transação, na qual, todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo
financeiro são transferidos. Eventuais participações que sejam criadas ou retidas pela Companhia nos
ativos financeiros são reconhecidas como um ativo ou passivo individual.
Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimo-
nial quando a Companhia ou suas controladas e coligadas têm o direito legal de compensar os valores
e tenham a intenção de liquidar ou realizar o ativo e o passivo, simultaneamente.

2.5.3 Perda por redução ao valor recuperável de ativos financeiros (impairment)
2.5.3.1 Ativos mensurados ao custo amortizado
O Grupo avalia na data de cada balanço, se há evidência objetiva de que um ativo ou grupo de ativos
financeiros está deteriorado. Há evidência objetiva de impairment se, após o reconhecimento inicial
dos ativos, for constatada perda apurada por meio de fluxos de caixa futuros, estimada de maneira
confiável.
Os critérios que o Grupo usa para determinar se há evidência objetiva de uma perda por impairment
incluem:. Dificuldade financeira relevante do emissor ou devedor;. Uma quebra de contrato, como inadimplência ou mora no pagamento dos juros ou principal;. O Grupo, por razões econômicas ou jurídicas relativas à dificuldade financeira do tomador de
empréstimo, estende ao tomador uma concessão que um credor normalmente não consideraria;. Torna-se provável que o tomador declare falência ou outra reorganização financeira;. O desaparecimento de um mercado ativo para aquele ativo financeiro devido às dificuldades finan-
ceiras; ou. Dados observáveis indicando que há uma redução mensurável nos futuros fluxos de caixa estima-
dos a partir de uma carteira de ativos financeiros desde o reconhecimento inicial daqueles ativos,
embora a diminuição não possa ainda ser identificada com os ativos financeiros individuais na
carteira, incluindo:. Mudanças adversas na situação do pagamento dos tomadores de empréstimo na carteira; e. Condições econômicas nacionais ou locais que se correlacionam com as inadimplências sobre os
ativos na carteira.
O montante de perda por impairment quando incorrido é registrado no resultado e, se num período
subsequente, o valor dessa perda diminuir, em função de um evento que ocorreu após a deterioração
anteriormente reconhecida, tal perda deverá ser revertida na demonstração do resultado.

2.6 Instrumentos financeiros derivativos
O Grupo não opera com instrumentos financeiros derivativos.

2.7 Contas a receber
O Grupo classifica os valores a receber dos consumidores, dos revendedores, das concessionárias e
das permissionárias na rubrica contas a receber. Os recebíveis são reconhecidos inicialmente pelo seu
valor justo e estão apresentados pelo valor presente e são deduzidos pelo ajuste para redução ao
seu provável valor de recuperação por meio da constituição de estimativa de perda com crédito de
liquidação duvidosa.
Os saldos de contas a receber de consumidores, revendedores, concessionários e permissionários
incluem valores faturados e não faturados referentes aos serviços de distribuição de energia elétri-
ca e de prestação de serviços de manutenção e obras de Iluminação pública; incluem ainda o uso
do sistema de distribuição por clientes livres,  bem como o saldo de energia vendida no mercado de
curto prazo comercializada na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE (Nota
Explicativa nº 6).

2.7.1 Estimativa de Perdas com créditos de liquidação duvidosa
A estimativa de perdas com créditos de liquidação duvidosa foi constituída com base na estimativa
das prováveis perdas que possam ocorrer na cobrança dos créditos, sendo os saldos demonstrados no
ativo circulante ou não circulante, de acordo com a classificação do título que as originaram. O
critério utilizado pelo Grupo para constituir a provisão para créditos de liquidação duvidosa é con-
siderado pela Administração como adequado para estimar as perdas com créditos decorrentes de
fornecimento de energia e pode ser assim demonstrado:
Consumidores. Classe residencial: consumidores com contas vencidas há mais de 90 dias;. Classe comercial: consumidores com contas vencidas há mais de 180 dias; e. Classe industrial e rural e outros, com contas vencidas há mais de 360 dias. 

2.8 Estoques
Representam os materiais e os equipamentos em estoque (almoxarifado de manutenção e adminis-
trativo), classificados no ativo circulante e aqueles destinados a investimentos (material de depósi-
to), classificados no ativo não circulante - imobilizado, que estão registrados pelo custo médio de
aquisição. Quando exceder os custos de reposição ou valores de realização, são deduzidos pelo ajuste
para redução ao seu provável valor de recuperação.

2.9 Reconhecimento dos valores a receber/pagar de Parcela A e outros itens financeiros
Em 25 de novembro de 2014, a ANEEL aditou os contratos de concessão e permissão das compan-
hias de distribuição de energia elétrica, visando eliminar eventuais incertezas quanto ao reconheci-
mento e à realização das diferenças temporais, cujos valores são repassados à tarifa de distribuição
de energia elétrica - Parcela A (CVA) e outros componentes financeiros. No termo aditivo emitido

pela ANEEL, o Órgão Regulador garante que os valores de CVA e outros componentes financeiros
serão incorporados no cálculo da indenização, quando da extinção da concessão.
Como consequência, foi emitido pelo CPC a Orientação Técnica OCPC08 que teve por objetivo tratar
dos requisitos básicos de reconhecimento, mensuração e evidenciação destes ativos ou passivos finan-
ceiros, que passam a ter a característica de direito (ou obrigação) incondicional de receber (ou entre-
gar) caixa ou outro instrumento financeiro a uma contraparte claramente identificada.
De acordo com a OCPC 08, o aditamento do contrato de concessão representou um elemento novo,
que eliminou as eventuais incertezas quando à realização do ativo ou exigibilidade do passivo dos
itens da Parcela A e outros componentes financeiros, que até então, não eram reconhecidos.
Por se tratar de evento novo, o Grupo efetuou o reconhecimento dos saldos de CVAe outros componentes
financeiros de forma prospectiva, a partir da assinatura dos respectivos aditivos contratuais. O registro dos
valores a receber foi efetuado em contas de ativo em contrapartida ao resultado deste exercício na rubri-
ca de receita de vendas de bens e serviços (Nota Explicativa nº 8).
O Grupo reconhece os valores a receber/pagar da Parcela A e outros itens financeiros, pelo regime
de competência, pois entende-se que esta forma de apresentação, além de atender aos preceitos da
Lei no 6.404/1976, art. 177, resulta em uma informação mais confiável e relevante para a com-
preensão dos efeitos destas transações nas demonstrações financeiras.

2.10 Ativo não circulante mantido para venda
A Companhia classifica um ativo não circulante como mantido para a venda, se o seu valor contábil
for recuperável por meio de transação de alienação. Neste caso, deve estar disponível para venda
imediata em suas condições atuais, sujeito apenas aos procedimentos habituais para operações desta
natureza. Além disso, sua venda deve ser altamente provável.
A Administração deve estar comprometida com o plano de venda do ativo, e iniciar um programa
firme para localizar um comprador e concluir o plano. O ativo mantido para alienação deve ser efe-
tivamente colocado à venda por preço que seja razoável em relação ao seu valor justo corrente.
Espera-se, ainda, que a operação de desmobilização do ativo seja concluída em até um ano a partir
da data da classificação.
O grupo de ativos mantidos para a venda é mensurado pelo menor valor entre seu "valor contábil" e
o "valor justo menos as despesas de venda". Caso o valor contábil seja superior ao seu valor justo,
uma perda por impairment é reconhecida em contrapartida do resultado. Qualquer reversão ou ganho
somente será registrado até o limite da perda reconhecida.
A depreciação dos ativos mantidos para negociação cessa quando um grupo de ativos é designado
como mantido para a venda.
O grupo tem classificado como ativos mantidos para venda apenas terrenos e prédios (Nota
Explicativa nº 13).

2.11 Contrato de concessão (ativo intangível de concessão e ativo financeiro indenizável) -
Atividade de distribuição
A Interpretação ICPC 1/IFRIC 12 prevê que uma vez considerado que o concessionário não contro-
la os ativos subjacentes, a infraestrutura de concessões (incluindo energia elétrica) não pode ser
reconhecida como ativo imobilizado passando a ser reconhecida de acordo com um dos modelos
contábeis previstos na interpretação. Dependendo do tipo de compromisso de remuneração do con-
cessionário assumido junto ao Poder Concedente, conforme contrato estabelecido entre as partes
(modelos do ativo financeiro, do ativo intangível e do bifurcado).
Na atividade de concessão de distribuição de energia elétrica, é aplicado o modelo denominado bifur-
cado em razão de as empresas do segmento possuir o direito às seguintes fontes de remuneração,
derivadas da concessão:. Do Poder Concedente, no tocante ao valor contábil da infraestrutura ao final do contrato de con-
cessão (ativo financeiro da concessão); e. Dos usuários, pela parte que lhes cabe dos serviços de construção e pela prestação do serviço de
fornecimento de energia elétrica (ativo intangível).
Na avaliação da Administração da Companhia, em conjunto com consultoria técnica externa, não
é aplicável a adoção do ICPC 1/IFRIC 12 nas concessões relativas à geração de energia operadas
pelo Grupo.
Os ativos classificados como financeiros representam a parcela estimada dos investimentos realiza-
dos e não amortizados até o final da concessão, sobre a qual a CEB D possui o direito incondicional
de receber dinheiro ou outro ativo financeiro do Poder Concedente a título de indenização pela rever-
são da infraestrutura do serviço público.
Os ativos financeiros relacionados ao contrato de concessão são classificados como disponíveis
para venda e em 31 de dezembro de 2015, foram valorizados com base na BRR - Base de
Remuneração Regulatória, conceito de valor de reposição, que é utilizada para a determinação
tarifária. A valorização pela BRR, apesar de não haver legislação que confirmasse que a indeniza-
ção seria neste conceito, guarda coerência com o critério utilizado pela ANEEL para determinar a
tarifa de energia das distribuidoras.
Com a introdução da Medida Provisória nº 579, convertida na Lei no 12.783/2013 (para maiores
informações vide Nota Explicativa nº 1.5.1.1(vi)(a)), ficaram definidos os critérios utilizados pelo
Poder Concedente para apurar o valor de indenização a ser pago ao término do contrato de con-
cessão. A indenização será determinada com base no valor novo de reposição depreciado, utilizando
a Base de Remuneração Regulatória - BRR. Desta forma, o valor da indenização a ser recebido
(fluxo de caixa) através deste ativo financeiro foi estabelecido com base nessas informações.
Conforme estabelecido pelo pronunciamento técnico CPC 38 - Instrumentos Financeiros:
Reconhecimento e Mensuração, as variações na estimativa de fluxo de caixa são registradas direta-
mente no resultado do exercício. Portanto, com o advento da Medida Provisória nº 579, confirmou-
se que as variações no valor da indenização decorrentes da atualização monetária ou dos valores de
reposição constituem-se em elemento do fluxo de caixa esperado e, consequentemente, devem ser
registrados no resultado.
De acordo, ainda, com o Pronunciamento Técnico CPC 38, as alterações resultantes de mudanças
nas condições de mercado (variações em taxas de juros) são registradas no patrimônio líquido em
outros resultados abrangentes. Por não existir um mercado ativo para negociação deste ativo finan-
ceiro, a CEB D mensura seu valor justo utilizando os mesmos componentes da taxa de remuneração
regulatória estabelecida pela ANEEL (WACC regulatório). Caso a CEB D verifique uma mudança
no WACC regulatório durante os períodos de revisão tarifária, essa nova taxa de juros é utilizada pela
Empresa para trazer a valor presente os fluxos de caixa estimados. AAdministração entende que esta
metodologia é a que melhor reflete o valor justo na visão dos participantes do mercado, uma vez que
a taxa de retorno estabelecida pela ANEEL leva em consideração, além das taxas livres de riscos, os
demais riscos inerentes ao setor. Portanto, os ajustes decorrentes da diferença entre o WACC de mer-
cado e o WACC regulatório serão reconhecidos no patrimônio líquido. Em 31 de dezembro de 2015,
não há saldo registrado em outros resultados abrangentes, uma vez que a CEB D concluiu que naque-
la data não havia diferença entre essas taxas.

Os ativos classificados como intangível representam o direito da CEB D de cobrar os consumidores
pelo uso da infraestrutura do serviço público. Os ativos intangíveis foram mensurados pelo valor
contábil na data de transição para os Pronunciamentos, Interpretações e Orientações emitidas pelo
CPC e IFRS (1º de janeiro de 2009). Esses ativos foram mensurados com base nas práticas contábeis
anteriores à transição e eram mensurados com base nos mesmos critérios do ativo imobilizado
descritos abaixo. As adições subsequentes são reconhecidas inicialmente pelo valor justo na data de
sua aquisição ou construção. Após o seu reconhecimento inicial, os ativos intangíveis são amortiza-
dos com base no prazo de benefício econômico esperado até o final do prazo da concessão.
A CEB D mantém outros ativos intangíveis que têm vidas úteis finitas limitadas ao prazo da con-
cessão e que são mensurados pelo custo, deduzido da amortização acumulada e das perdas para
redução ao valor recuperável, quando aplicável (Nota Explicativa nº 11).

2.12 Propriedade para investimento
Propriedade para investimento é aquela mantida visando auferir receita de aluguel e/ou alcançar
valorização de capital, não disponível para venda no curso normal dos negócios e não utilizada na
produção ou no fornecimento de produtos e serviços para propósitos administrativos. Além disso, a
propriedade para investimento é mensurada pelo custo.
O custo inclui despesa que é diretamente atribuível a aquisição de uma propriedade para investi-
mento. O custo da propriedade para investimento construída pelo proprietário inclui os custos de
material e mão de obra direta, qualquer custo diretamente atribuído para colocar essa propriedade
para investimento em condição de uso conforme o seu propósito e os juros capitalizados dos emprés-
timos.
Os ganhos e perdas na alienação de uma propriedade para investimento (calculado pela diferença
entre o valor líquido recebido e o valor contábil) são reconhecidos no resultado do exercício.
Quando uma propriedade para investimento previamente reconhecida como ativo imobilizado é
vendida, qualquer montante reconhecido em ajuste de avaliação patrimonial é transferido para
lucros acumulados.
Quando a utilização da propriedade muda de tal forma que ela é reclassificada como imobilizado,
seu valor contábil apurado na data da reclassificação se torna seu custo para a contabilização subse-
quente (Nota Explicativa nº 14.3).

2.13 Intangível
2.13.1 Ativos intangíveis vinculados à concessão - Atividade de distribuição
A parcela dos ativos da concessão que será integralmente utilizada durante a concessão é registrada
como um ativo intangível e amortizada integralmente durante o período de vigência do contrato de
concessão.
A amortização reflete o padrão de consumo dos direitos adquiridos, sendo calculada sobre o saldo
dos ativos vinculados à concessão pelo método linear, tendo como base a aplicação das taxas deter-
minadas pela ANEEL para a atividade de distribuição de energia elétrica.
O Grupo mensura a parcela do valor dos ativos que não estará integralmente amortizada até o final
da concessão, registrando esse valor como um ativo financeiro por ser um direito incondicional de
receber caixa ou outro ativo financeiro diretamente do Poder Concedente.
Os novos ativos são registrados inicialmente no ativo intangível, mensurados pelo custo de
aquisição, incluindo os custos de empréstimos capitalizados.
Quando da sua entrada em operação são bifurcados entre ativos financeiro e intangível, conforme
critério mencionado no item 2.10 - Contrato de concessão (ativo intangível de concessão e ativo
financeiro indenizável). A parcela dos ativos que é registrada no ativo financeiro é avaliada com base
no custo novo de reposição, tendo como referência os valores homologados pela ANEEL da Base de
Remuneração de Ativos nos processos de revisão tarifária (Nota Explicativa nº 16).
O valor contábil dos bens substituídos é baixado em contrapartida ao resultado do exercício.

2.13.2 Direito de exploração da concessão
Refere-se ao direito da concessão pelo uso de bem público para exploração de aproveitamento
hidroelétrico. É constituído pelo valor de aquisição do direito relacionado com o uso do bem públi-
co até o final do prazo de concessão e amortizado pelo prazo de concessão (Nota Explicativa nº 16).

2.13.3 Outros ativos intangíveis
Ativos intangíveis com vida útil definida, adquiridos separadamente, são registrados ao custo,
deduzido da amortização e das perdas por redução ao valor recuperável, acumuladas. A amortização
é reconhecida linearmente com base na vida útil estimada dos ativos. A vida útil estimada e o méto-
do de amortização são revisados no fim de cada exercício e o efeito de quaisquer mudanças nas esti-
mativas é contabilizado prospectivamente (Nota Explicativa nº 16).

2.14 Ativo imobilizado
Os itens do imobilizado são mensurados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido de depre-
ciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment), acumuladas, quando
aplicável.
O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. O custo de ativos
construídos pelo Grupo inclui:. O custo de materiais e mão de obra direta;. Quaisquer outros custos para colocar o ativo no local e condições necessários para que esses sejam
capazes de operar de forma adequada; e. Custos de empréstimos e financiamento sobre ativos qualificáveis.
Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado (apurados pela diferença entre os recursos
advindos da alienação e o valor contábil do imobilizado), são reconhecidos em outras receitas/despe-
sas operacionais no resultado.
Gastos subsequentes são capitalizados na medida em que seja provável que benefícios futuros asso-
ciados com os gastos serão auferidos pelo Grupo. Gastos de manutenção e reparos recorrentes são
registrados no resultado.
A depreciação e amortização são calculadas sobre o saldo das imobilizações em serviço e investi-
mentos em consórcios, pelo método linear, mediante aplicação das taxas determinadas pela ANEEL
para os ativos relacionados às atividades de energia elétrica, e refletem a vida útil estimada dos bens.
As principais taxas de depreciação dos bens do ativo imobilizado estão demonstradas na Nota
Explicativa nº 15.

2.15 Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros (impairment)
A Administração revisa, no mínimo anualmente, o valor contábil líquido dos ativos não financeiros
com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tec-
nológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Não foram identifi-
cadas tais circunstâncias que levasse o Grupo a avaliar a necessidade de constituição de provisão para
perda sobre o valor dos ativos não financeiros.
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O valor recuperável do ativo ou de determinada unidade geradora de caixa é definido como sendo o maior entre o valor de uso e o valor líquido de venda.
As unidades geradoras de caixa são as atividades de gerenciamento dos negócios da rede de distribuição e geração.

2.16 Passivos financeiros
O Grupo reconhece títulos de dívida e passivos subordinados inicialmente na data em que são originados. Todos os outros passivos financeiros (incluin-
do passivos designados pelo valor justo registrado no resultado) são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual a Companhia ou suas con-
troladas e coligadas se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. O Grupo baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações
contratuais retiradas, canceladas ou vencidas.
O Grupo classifica os passivos financeiros não derivativos na categoria de outros passivos financeiros. Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente
pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transações atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são medidos pelo custo amor-
tizado através do método de juros efetivos.
O Grupo tem os seguintes passivos financeiros não derivativos: empréstimos e financiamentos (Nota Explicativa nº 22); fornecedores (Nota Explicativa nº 17);
obrigações societárias; e outras contas a pagar.

2.17 Contas a pagar aos fornecedores
As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios, sendo classificadas como
passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante.

2.18 Empréstimos e financiamentos
Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, subsequentemente, demonstra-
dos pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor total a pagar é reconhecida na demonstração do
resultado durante o período em que os empréstimos estejam em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juros (Nota Explicativa nº 22).
Os empréstimos e financiamentos são classificados como passivo circulante, a menos que o Grupo tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do
passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço.

2.19 Provisões
2.19.1 Provisões para riscos tributários, trabalhistas, cíveis e regulatórios
Uma provisão é reconhecida no balanço patrimonial quando a Companhia ou suas controladas e coligadas possui uma obrigação presente (legal ou construti-
va) como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para liquidar a obrigação. As provisões são registradas
tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.
O Grupo é parte em diversos processos judiciais e administrativos. Provisões para riscos tributários, trabalhistas, cíveis e regulatórios são constituídas
para todos os processos com  os quais seja provável uma saída de recursos para liquidar a obrigação e uma estimativa razoável possa ser efetuada. A
avaliação da probabilidade de perda, por parte dos consultores legais da Companhia e de suas controladas e coligadas, inclui a avaliação das evidên-
cias disponíveis; a hierarquia das leis; as jurisprudências; as decisões mais recentes nos tribunais; e a sua relevância no ordenamento jurídico, bem como
a avaliação dos advogados externos e internos.
As provisões são revisadas e ajustadas para considerar alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções
físicas ou exposições adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais (Nota Explicativa nº 26).

2.19.2 Benefícios a empregados
2.19.2.1 Benefícios de curto prazo
Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são mensuradas em uma base não descontada e são incorridas como despesas conforme o serviço
relacionado seja prestado.
O passivo é reconhecido pelo valor esperado a ser pago aos planos de bonificação, em espécie ou em participação nos lucros de curto prazo, se a
Companhia ou suas controladas e coligadas têm uma obrigação, em função de serviço prestado pelo empregado, que possa ser estimada de maneira
confiável.

2.19.2.2 Benefícios pós-emprego
A Companhia e suas controladas, em especial a CEB-D ("Patrocinadoras"), patrocinam planos de benefícios suplementares de aposentadoria e pensão para seus
empregados, ex-empregados e respectivos beneficiários, com o objetivo de suplementar os benefícios garantidos pelo sistema oficial da previdência social. As
patrocinadoras concedem também determinados benefícios de assistência à saúde pós-emprego para seus empregados, ex-empregados e respectivos benefi-
ciários - plano assistencial (Nota Explicativa nº 25).
O plano de aposentadoria na modalidade benefício definido tem o custo da concessão dos benefícios determinados pelo Método da Unidade de Crédito
Projetada, líquido dos ativos garantidores do plano, com base em avaliação atuarial externa realizada anualmente no final de cada exercício. A avaliação
atuarial é elaborada com base em premissas e projeções de taxas de juros, inflação, aumentos dos benefícios, expectativa de vida etc. Essas premissas e
projeções são revisadas em bases  trimestrais ao final de cada período.
O custeio dos benefícios concedidos pelos planos de benefícios definidos é estabelecido separadamente para cada plano, utilizando o método do crédito
unitário projetado. Os ganhos e perdas auferidos na avaliação atuarial dos benefícios gerados por alterações nas premissas, compromissos atuariais sobre
o passivo atuarial são contabilizados no patrimônio líquido em conta denominada "ajustes de avaliação patrimonial" (resultado abrangente), conforme
requerido pelo CPC 33 (R1) - Benefícios a Empregados. Esses ganhos ou perdas são reconhecidos ao longo do tempo de serviço médio de trabalho
remanescente esperado dos funcionários que participam do plano.
O ativo ou o passivo de planos de benefício definido a ser reconhecido nas demonstrações financeiras corresponde ao valor presente da obrigação pelo
benefício definido (utilizando uma taxa de desconto com base em títulos públicos de longo prazo), menos custos de serviços passados ainda não recon-
hecidos; e valor justo dos ativos do plano que será usado para liquidar as obrigações.
Os ativos do plano de benefício complementar são mantidos por uma entidade fechada de previdência complementar (Fundação de Previdência dos
Empregados da CEB - FACEB). Os ativos do plano não estão disponíveis aos credores das Patrocinadoras e não podem ser pagos diretamente às
Patrocinadoras. O valor justo se baseia em informações sobre preço de mercado. O valor de qualquer ativo de benefício definido reconhecido é limitado
à soma de qualquer custo de serviço passado ainda não reconhecido e ao valor presente de qualquer benefício econômico disponível na forma de reduções
nas contribuições patronais futuras do plano.

2.20 Obrigações tributárias
O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente e diferido são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de
10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 para imposto de renda e 9%  sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido. É
considerada ainda, a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real.
A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos de renda correntes e diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido
são reconhecidos no resultado, a menos que estejam relacionados à combinação de negócios, ou itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido ou
em outros resultados abrangentes.
O imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber esperado sobre o lucro tributável do exercício, a taxas de impostos vigentes ou substantivamente
vigentes na data de apresentação das demonstrações financeiras e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores.
O imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos e os correspondentes valores usa-
dos para fins de tributação. O imposto diferido é mensurado pelas alíquotas que se espera serem aplicadas às diferenças temporárias quando elas revertem,
baseando-se nas leis que foram decretadas ou substantivamente decretadas até a data de apresentação das demonstrações financeiras.
Os ativos e passivos fiscais diferidos são compensados caso haja um direito legal de compensar passivos e ativos fiscais correntes, e eles se relacionam
a impostos de renda lançados pela mesma autoridade tributária sobre a mesma entidade sujeita à tributação.
A Administração do Grupo decidiu pela não constituição de ativo fiscal diferido até que os planos de recuperação econômico-financeira do Grupo resul-
tem  na apuração de lucro tributário futuro de forma consistente.
O Grupo registrou passivo fiscal diferido relativo ao ganho na utilização do custo atribuído (Deemed Cost), aplicado sobre os imóveis do Grupo quando
da convergência para o IFRS; quanto ao ganho no registro do VNR (Valor Novo de Reposição) aplicado sobre os bens objeto da concessão; e também
sobre o registro dos Ativos e Passivos Regulatórios reconhecidos de acordo com a orientação técnica OCPC 08 (Nota Explicativa nº 18).

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

2.21 Operações de compra e venda de energia elétrica na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE
Os registros das operações de compra e venda de energia elétrica estão reconhecidos pelo regime de competência, com base em informações divulgadas
pela CCEE, responsável pela apuração dos valores e quantidades de compras e vendas realizadas no âmbito desta entidade, ou por estimativa da
Administração, quando essas informações não estão disponíveis.

2.22 Demais ativos e passivos
Os outros ativos estão apresentados ao valor de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas até a data
do balanço, deduzidos por provisão para perdas e/ou ajuste a valor presente, quando aplicável. As outras obrigações são demonstradas pelos valores
conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data
do balanço.

2.23 Capital social
As ações ordinárias e as preferenciais são classificadas no patrimônio líquido.

2.23.1 Ações ordinárias
Ações ordinárias são classificadas como patrimônio líquido. Custos adicionais diretamente atribuíveis à emissão de ações e opção de ações são recon-
hecidos como dedução do patrimônio líquido, livre de quaisquer efeitos tributários.

2.23.2 Ações preferenciais
Ações preferenciais são classificadas no patrimônio líquido caso não sejam resgatáveis, ou resgatáveis somente à escolha da Companhia e quaisquer divi-
dendos sejam discricionários. Dividendos pagos são reconhecidos no patrimônio líquido quando da aprovação dos acionistas da Companhia.
Os dividendos mínimos obrigatórios, conforme definido em estatuto, são reconhecidos como passivo.

2.24 Reconhecimento de receita
A receita é mensurada pelo valor justo da contrapartida recebida ou a receber, deduzida dos impostos e dos eventuais descontos incidentes sobre a mesma.

2.24.1 Receita de prestação de serviços
A receita de serviços prestados é reconhecida no resultado com base no estágio de conclusão do serviço na data de apresentação das demonstrações finan-
ceiras. O estágio de conclusão é avaliado por referência a pesquisas de trabalhos realizados.

2.24.2 Receita de distribuição de energia elétrica
Os serviços de distribuição de energia elétrica são medidos através da entrega de energia elétrica ocorrida em um determinado período. Essa medição
ocorre de acordo com o calendário de leitura estabelecido pela concessionária. O faturamento dos serviços de distribuição de energia elétrica é, portan-
to, efetuado de acordo com esse calendário de leitura, sendo a receita de serviços registrada à medida que as faturas são emitidas, ou seja, pela com-
petência. Os serviços prestados entre a data da leitura e o encerramento de cada mês são registrados através de estimativas (fornecimento não faturado).

2.24.3 Receita de construção
A ICPC 01 (IFRIC 12) estabelece que a concessionária de energia elétrica deve registrar e mensurar a receita dos serviços que presta de acordo com os
Pronunciamentos Técnicos CPC 17 (IAS 11) - Contratos de Construção (serviços de construção ou melhoria) e CPC 30 (IAS 18) - Receitas (serviços de
operação - fornecimento de energia elétrica), como componentes separados do mesmo contrato de concessão.
A CEB-D contabiliza receitas e custos relativos a serviços de construção ou melhoria da infraestrutura utilizada na prestação dos serviços de distribuição
de energia elétrica. A margem de construção adotada é praticamente nula, considerando que: (i) a atividade fim da concessionária é a distribuição de ener-
gia elétrica; (ii) toda receita de construção está relacionada com a construção de infraestrutura para o alcance da atividade fim, ou seja, a distribuição de
energia elétrica; e (iii) a concessionária terceiriza a construção da infraestrutura. Mensalmente, a totalidade das adições efetuadas ao ativo intangível em
curso é transferida para o resultado, como custo de construção, após a dedução dos recursos provenientes do ingresso das obrigações especiais.

2.24.4 Receita de juros
É reconhecida quando for provável que os benefícios econômicos futuros deverão fluir para a Companhia ou suas controladas e coligadas e o valor da
receita possa ser mensurado com confiabilidade. A receita de juros é reconhecida com base no tempo e na taxa de juros efetiva sobre o montante do prin-
cipal em aberto. A taxa de juros efetiva é aquela que desconta os recebimentos de caixa futuros estimados durante a vida econômica do ativo financeiro,
em relação ao valor contábil líquido inicial deste ativo.

2.25 Receitas e despesas financeiras
As receitas financeiras referem-se, principalmente, à receita de aplicação financeira; acréscimos moratórios em contas de energia elétrica; juros sobre
ativos financeiros da concessão; e juros sobre outros ativos financeiros. A receita de juros é reconhecida no resultado através do método de juros efetivos.
A receita de dividendos é reconhecida no resultado na data em que o direito da Companhia ou suas controladas e coligadas em receber o pagamento é
estabelecido. As distribuições recebidas de investidas registradas por equivalência patrimonial reduzem o valor do investimento.
As despesas financeiras abrangem encargos, variação cambial e variação monetária sobre empréstimos e financiamentos. Os custos dos empréstimos são
reconhecidos no resultado através do método de juros efetivos.
Os ganhos e perdas cambiais são reportados em uma base líquida.

2.26 Informações por segmento de negócios
Um segmento operacional é um componente do Grupo que desenvolve atividades de negócio das quais pode obter receitas e incorrer em despesas, incluin-
do receitas e despesas relacionadas com transações com outros componentes do Grupo. Todos os resultados operacionais dos segmentos operacionais são
revistos frequentemente pela Administração da Companhia para decisões sobre os recursos a serem alocados ao segmento e para avaliação de seu desem-
penho, e para o qual informações financeiras individualizadas estão disponíveis.
Os resultados de segmentos que são reportados à Administração incluem itens diretamente atribuíveis ao segmento, bem como aqueles que podem
ser alocados em bases razoáveis. Os itens não alocados compreendem, principalmente, os elementos patrimoniais e de resultado da CEB (Nota
Explicativa nº 30).

2.27 Novas normas e interpretações ainda não adotadas
IFRS 9 - Instrumentos Financeiros - introduz novas exigências para a classificação, mensuração e baixa de ativos e passivos financeiros (em vigor para
exercícios anuais iniciados em ou após 1º de janeiro de 2018);
IFRS 15 - Receita de Contratos com Clientes - introduz novas exigências para o reconhecimento da receita de bens e serviços (em vigor para exercí-
cios anuais iniciados em ou após 1° de janeiro de 2018). A Administração da Companhia avaliou essas novas IFRSs e não espera efeitos significativos
sobre os valores reportados.

3. REAPRESENTAÇÃO E RECLASSIFICAÇÕES NAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Em decorrência da mudança de política contábil no reconhecimento dos ativos e passivos regulatórios e das correções de classificações de informações
oriundas da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE, as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, relativas ao exercício findo
em 31 de dezembro de 2014, foram ajustadas. As representações ocorreram conforme previsto no CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa
e Retificação de Erro e CPC 26(R1) - Apresentação das Demonstrações Financeiras.
A Companhia também realizou reclassificações nas demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2014 com o objetivo de apresentar de forma mais
adequada os valores divulgados naquela data e também para fins de comparabilidade.
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Controladora
Ajustes

Reclassificação            Equivalência Patrimonial
CVA - Regime Reprocessamento
de Caixa para Energia de 

Divulgado IRPJ e CSLL Regime de Curto Prazo Reapresentado
em 31/12/2014 Diferidos Competência - CCEE 31/12/2014

Ativo
Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa 7.177 7.177
Contas a Receber 56.059 56.059
Estoques 689 689
Tributos e Contribuições Compensáveis 10.082 (8.738) 1.344
Demais Créditos 12.655 12.655
Total do Circulante 86.662 (8.738) 77.924
Não Circulante
Depósitos e Bloqueios Judiciais 4.653 4.653
Tributos e Contribuições Compensáveis 8.738 8.738
Demais Créditos 184 184
Realizável a Longo Prazo 4.837 8.738 13.575
Investimentos 415.823 (80.830) 27.069 362.062
Imobilizado 15.948 15.948
Intangível 79 79

Total do Não Circulante 436.687 8.738 (80.830) 391.664
Total do Ativo 523.349 (80.830) 469.588
Passivo
Circulante
Fornecedores 7.857 7.857
Obrigações Tributárias 1.483 1.483
Obrigações Societárias 18.692 18.692
Obrigações Sociais e Trabalhistas 308 308
Provisões Para Riscos Trabalhistas, Cíveis, Fiscais e Regulatórios 54 54
Demais Obrigações 333 333
Total do Circulante 28.727 28.727
Não Circulante
Obrigações Tributárias 97.287 97.287
Provisões Para Riscos Trabalhistas, Cíveis, Fiscais e Regulatórios 8.251 8.251
Demais Obrigações 212.000 212.000
Total do Não Circulante 317.538 317.538
Patrimônio Líquido
Capital Social 342.056 342.056
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital 11.969 11.969
Ajuste de Avaliação Patrimonial 20.325 20.325
Prejuízos Acumulados (197.266) (80.830) 27.069 (251.027)
Total do Patrimônio Líquido 177.084 (80.830) 27.069 123.323
Total do Passivo 523.349 (80.830) 27.069 469.588

Consolidado
Ajustes

Reclassificações Politicas Contábeis e Correção de Classificação
Parcela

"A" e CVA - Regime Reprocessamento
Depósitos IRPJ e Outros de Caixa para Energia de 

Divulgado Ultrapassagem Excedente de Cauções CSLL Itens Regime de Curto Prazo Reapresentado
em 31/12/2014 de Demanda de Reativos CCEE Diferidos Financeiros Competência - CCEE 31/12/2014

Ativo
Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa 66.006 66.006
Contas a Receber 441.174 441.174
Depósitos e Bloqueios Judiciais 8.028 8.028
Estoques 19.327 19.327
Tributos e Contribuições Compensáveis 27.091 (14.480) 12.611
Valores a Receber de Parcela "A" e Outros Itens Financeiros 138.837 66.135 204.972
Demais Créditos 86.976 86.976
Total do Circulante 779.411 8.028 (14.480) 839.094
Não Circulante
Contas a Receber 7.733 7.733
Depósitos e Bloqueios Judiciais 13.885 (8.028) 5.857
Tributos e Contribuições Compensáveis 15.676 14.480 30.156
Ativo Financeiro Indenizável 841.273 841.273
Valores a Receber de Parcela A e Outros Itens Financeiros 138.738 138.738
Demais Créditos 1.941 1.941
Realizável a Longo Prazo 1.019.246 (8.028) 14.480 1.025.698
Investimentos 658.575 658.575
Imobilizado 122.714 122.714
Intangível 129.881 8.647 19.193 157.721
Total do Não Circulante 1.930.416 8.647 19.193 (8.028) 14.480 1.964.708
Total do Ativo 2.709.827 8.647 19.193 2.803.802
Passivo
Circulante
Fornecedores 390.327 (27.069) 363.258
Obrigações Tributárias 189.119 (13.179) 175.940
Contribuição de Iluminação Pública 83.603 83.603
Encargos Regulatórios 40.980 40.980
Empréstimos e Financiamentos 69.417 69.417
Obrigações Societárias 30.322 30.322
Obrigações Sociais e Trabalhistas 36.862 36.862
Valores a Pagar de Parcela "A" e Outros Itens Financeiros 66.135 142.475 208.610
Benefícios Pós Emprego 60.863 60.863
Provisões Riscos Trabalhistas, Cíveis, Fiscais e Regulatórios 5.901 5.901
Demais Obrigações 39.605 39.605
Total do Circulante 946.999 129.296 (27.069) 1.115.361
Não Circulante
Obrigações Tributárias 244.382 (48.466) 195.916
Contribuição de Iluminação Pública 129.500 129.500
Empréstimos e Financiamentos 251.694 251.694
Benefícios Pós Emprego 294.899 294.899
Encargos Regulatórios 145.955 145.955
Provisões para riscos trabalhistas, cíveis, fiscais e regulatórios 78.464 78.464
Obrigações Vinculadas a Concessão 8.647 19.193 27.840
Demais Obrigações 215.791 215.791
Total do Não Circulante 1.360.685 8.647 19.193 (48.466) 1.340.059
Patrimônio Líquido
Capital Social 342.056 342.056
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital 11.969 11.969
Ajuste de Avaliação Patrimonial 20.325 20.325
Prejuízos Acumulados (197.266) (80.830) 27.069 (251.027)
Atribuível as acionista controlador 177.084 (80.830) 27.069 123.323
Atribuível aos acionistas não controladores 225.059 225.059
Total do Patrimônio Líquido 402.143 (80.830) 27.069 348.382
Total do Passivo 2.709.827 8.647 19.193 2.803.802
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Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Controladora                  Consolidado
Saldo em 31 de dezembro de 2014 - Divulgado 177.084 402.143
Ajuste de Exercícios Anteriores

Mudança de Politica Contábil - CVA Regime de Caixa para Regime de Competência (80.830)
Correção de Reclassificação - Reprocessamento Energia de Curto Prazo - CCEE 27.069
Equivalência Patrimonial sobre:
Mudança de Politica Contábil - CVA Regime de Caixa para Regime de Competência (80.830)
Correção de Reclassificação - Reprocessamento Energia de Curto Prazo - CCEE 27.069

Saldo em 31 de dezembro de 2014 - Reapresentado 123.323 348.382

Demonstração do Resultado do Exercício
Controladora

Ajustes
Equivalência Patrimonial

CVA - Regime Reprocessamento
de Caixa para Energia de 

Divulgado Regime de Curto Prazo Reapresentado
31/12/2014 Competência - CCEE 31/12/2014

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 68.878 68.878

Custo do Serviço Prestado a Terceiros (61.362) (61.362)

Lucro Bruto 7.516 7.516

Receitas/ (Despesas) Operacionais (115.312) (80.830) 27.069 (169.073)
Despesas com Vendas (1.392) (1.392)
Despesas Gerais e Administrativas (9.714) (9.714)
Resultado de Equivalência Patrimonial (102.934) (80.830) 27.069 (156.695)
Outras Receitas (Despesas) Operacionais (1.272) (1.272)
Outras Receitas Operacionais 18 18
Outras Despesas Operacionais (1.290) (1.290)

Prejuízo Operacional antes do Resultado Financeiro (107.796) (80.830) 27.069 (161.557)

Receitas (Despesas) Financeiras 2.858 2.858
Receitas Financeiras 3.044 3.044
Despesas Financeiras (186) (186)

Prejuízo Operacional antes dos Tributos (104.938) (80.830) 27.069 (158.699)

Imposto de Renda e Contribuição Social (1.169) (1.169)
Imposto de Renda e Contribuição Social - Corrente (1.169) (1.169)
Imposto de Renda e Contribuição Social - Diferido

Prejuízo do Exercício (106.107) (80.830) 27.069 (159.868)

Consolidado
Ajustes

Ajustes  Politicas Contábeis e Correção de Classificação
CVA - Regime Reprocessamento
de Caixa para Energia de Atualização

Divulgado Regime de Curto Prazo Ressarcimento Valor Novo Reapresentado
31/12/2014 Competência - CCEE dos CCEARs de Reposição 31/12/2014

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 2.122.783 (129.295) 1.993.488
Custo com Energia Elétrica (1.390.808) 27.069 27.327 (1.336.412)
Custo de Operação (354.750) (354.750)
Custo do Serviço Prestado a Terceiros (62.566) (62.566)

Lucro Bruto 314.659 (129.295) 27.069 27.327 239.760

Receitas/ (Despesas) Operacionais (295.881) (27.327) 12.754 (310.454)
Despesas com Vendas (133.377) (133.377)
Despesas Gerais e Administrativas (163.484) (163.484)
Resultado de Equivalência Patrimonial (14.928) (14.928)
Outras Receitas (Despesas) Operacionais 15.908 (27.327) 12.754 1.335
Outras Receitas Operacionais 91.719 (27.327) 12.754 77.146 
Outras Despesas Operacionais (75.811) (75.811)

Lucro (Prejuízo) Operacional antes do Resultado Financeiro 18.778 (129.295) 27.069 12.754 (70.694)

Receitas (Despesas) Financeiras (10.338) (12.754) (23.092)
Receitas Financeiras 71.465 (12.754) 58.711
Despesas Financeiras (81.803) (81.803)

Lucro (Prejuízo) Operacional antes dos Tributos 8.440 (129.295) 27.069 (93.786)

Imposto de Renda e Contribuição Social (104.759) 48.465 (56.294)
Imposto de Renda e Contribuição Social - Corrente (6.095) (6.095)
Imposto de Renda e Contribuição Social - Diferido (98.664) 48.465 (50.199)

Prejuízo do Exercício (96.319) (80.830) 27.069 (150.080)
Atribuído aos Acionistas Controladores (106.107) (80.830) 27.069 (159.868)
Atribuído aos Acionistas não Controladores 9.788 9.788

Demonstração do Valor Adicionado
Controladora

Equivalência Patrimonial 
CVA - Regime Reprocessamento

de Caixa Energia de 
Divulgado em para Regime Curto Prazo Reapresentado

31/12/2014 de Competência - CCEE em 31/12/2014
Receitas 76.218 76.218

Venda de Energia e Serviços 77.610 77.610
Perda Estimada com Crédito de Liquidação Duvidosa (1.392) (1.392)

Insumos Adquiridos de Terceiros (64.317) (64.317)
Serviços de Terceiros (60.594) (60.594)
Material (3.040) (3.040)
Provisões/Reversões (1.271) (1.271)
Outros 588 588
Valor Adicionado Bruto 11.901 11.901
Retenções (156) (156)
Depreciação e Amortização (156) (156)

Valor Adicionado Líquido Produzido 11.745 11.745
Valor Adicionado Recebido em Transferência (99.890) (80.830) 27.069 (153.651)
Receitas Financeiras 2.524 2.524
Resultado de Equivalência Patrimonial (102.934) (80.830) 27.069 (156.695)
Dividendos Recebidos 520 520

Valor Adicionado Total a Distribuir (88.145) (80.830) 27.069 (141.906)
Distribuição do Valor Adicionado (88.145) (80.830) 27.069 (141.906)
Empregados 11.883 11.883

Remunerações 11.755 11.755
FGTS 71 71
Benefícios Sociais 57 57

Impostos, Taxas e Contribuições 5.018 5.018
Federal 3.445 3.445
Estadual e Municipal 1.573 1.573

Remuneração de Capitais de Terceiros 1.061 1.061
Aluguéis 875 875
Despesas Financeiras 186 186

Remuneração de Capitais Próprios (106.107) (80.830) 27.069 (159.868)
Prejuízo do Exercício (106.107) (80.830) 27.069 (159.868)

Consolidado
Ajustes

Politicas Contábeis e Correção de Classificação
CVA - Regime Reprocessamento
de Caixa para Energia de Atualização

Divulgado Regime de Curto Prazo Ressarcimento Valor Novo Reapresenta do
31/12/2014 Competência - CCEE dos CCEARs de Reposição 31/12/2014

Receitas 2.791.780 (142.475) 2.662.059
Venda de Energia e Serviços 2.718.371 (142.475) 2.575.896
Receita de Construção de Ativos Próprios 121.314 121.314

(Prov.)/Rev. de Estimativa de Perda com Créditos de Liquidação Duvidosa (70.709) (70.709)
Receita de Alienação de Ativo Imobilizado 1.610 1.610
Outras Receitas 21.194 12.754 33.948 

Insumos Adquiridos de Terceiros (1.899.254) 27.069 (1.872.185)
Custos com Serviço de Energia Elétrica (1.543.788) 27.069 27.327 (1.489.392)
Custos de Construção (121.314) (121.314)
Serviços de Terceiros (190.549) (190.549)
Material (8.310) (8.310)
Provisões/Reversões 11.283 (27.327) (16.044)
Outros (46.576) (46.576)

Valor Adicionado Bruto 892.526 (142.475) 27.069 789.874
Retenções (52.880) (52.880)

Depreciação e Amortização (52.880) (52.880)
Valor Adicionado Líquido Produzido 839.646 (142.475) 27.069 736.994
Valor Adicionado Recebido em Transferência 56.537 43.783

Receitas Financeiras 70.748 (12.754) 57.994
Resultado de Equivalência Patrimonial (14.928) (14.928)
Dividendos Recebidos 717 717

Valor Adicionado Total a Distribuir 896.183 (142.475) 27.069 780.777
Distribuição do Valor Adicionado 896.183 (142.475) 27.069 780.777

Empregados 181.454 181.454
Remunerações 116.022 116.022
FGTS 8.138 8.138
Benefícios Sociais 54.278 54.278
Participação nos Resultados 3.016 3.016

Impostos, Taxas e Contribuições 688.319 (61.645) 626.674
Federal 286.837 (61.645) 225.192
Estadual e Municipal 401.482 401.482

Remuneração de Capitais de Terceiros 122.729 122.729
Aluguéis 40.926 40.926
Despesas Financeiras 81.803 81.803

Remuneração de Capitais Próprios (96.319) (80.830) 27.069 (150.080)
Participação dos Acionistas Não Controladores 9.788 9.788
Lucros Líquidos/(Prejuízos) Retidos (106.107) (80.830) 27.069 (159.868)

3.1 Mudança de política contábil e correção de reprocessamento
3.1.1 Mudança de politica contábil
3.1.1.1 Ativos e passivos regulatórios (CVA - Custo variável da Parcela A)
Referem-se aos ativos e passivos decorrentes das diferenças temporárias entre os custos homologados (Parcela A e outros componentes financeiros) que são
incluídos na tarifa no início do período tarifário, que a Companhia tinha como prática registrá-los pelo regime de caixa.
Com o advento da Orientação Técnica - OCPC 08, os ativos e passivos financeiros e outros instrumentos financeiros passaram a ter a característica de
direito (ou obrigação) incondicional a uma contraparte claramente identificada. A Companhia mudou a política contábil no encerramento do 3° trimestre
de 2015. Esta mudança fez com que o balanço patrimonial e a demonstração das mutações de patrimônio líquido das demonstrações financeiras de 31
de dezembro de 2014 fossem reapresentados. Como o reconhecimento inicial dos ativos e passivos regulatórios foi realizado somente em 31 de dezem-
bro de 2014, já que tiveram seus efeitos prospectivos, não estamos reapresentando períodos anteriores adicionais aos comparativos mínimos, pois não
eram exigidos societariamente.
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O efeito desta mudança foi o reconhecimento de um passivo regulatório de R$ 142.475 que líquido dos tributos, gerou um impacto negativo no
patrimônio líquido de R$ 80.830.

3.1.2 Correção de reprocessamento
3.1.2.1 Reprocessamento energia de curto prazo - CCEE
A controlada CEB Distribuição S.A. constituiu provisão no valor de R$ 117.386 (R$ 88.000 em 2013 e R$ 29.386 em 2014), devido à ausência de
leitura dos consumos em linhas de interligação com Furnas e nas conexões de fronteiras. A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica -
CCEE comunicou à Empresa que estaria reprocessando os valores ausentes de leituras nos próximos documentos de cobrança e a controlada
deveria reconhecer a baixa destes valores no passivo. O problema ocorreu nos meses de outubro e novembro, quando o reconhecimento destas
baixas foi registrado no resultado do exercício, gerando uma despesa em duplicidade. Assim, para correção destes valores pela controlada,
realizou-se a correção do registro desta transação no patrimônio líquido como ajuste de exercícios anteriores, conforme CPC 23 - Políticas
Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro e CPC 26(R1) - Apresentação das Demonstrações Financeiras. O valor registrado no
patrimônio líquido foi de R$ 27.069.

3.2 Reclassificações
3.2.1 Balanço Patrimonial
3.2.1.1 Ultrapassagem de demanda e excedente de reativos
Com a edição da OCPC 08 - Reconhecimento de Determinados Ativos e Passivos nos Relatórios Contábil-Financeiros de Propósito Geral das
Distribuidoras de Energia Elétrica, as concessionárias de energia elétrica passaram a reconhecer os ativos e passivos regulatórios nas demonstrações
financeiras societárias (também regularizado pela CVM). No momento do reconhecimento, os valores de ultrapassagem de demanda e excedente de
reativos foram reconhecidos como retificadora do intangível. Em análise posterior, a Companhia entendeu que a apresentação de tais valores no
intangível não refletia a essência da operação, já que estes, mesmo pertencendo ao grupo de obrigações especiais (que são divulgados como retifi-
cador do intangível), não estão vinculados com a infraestrutura de energia, bens estes, passíveis de remuneração.
A ultrapassagem de demanda, assim como o excedente de reativos são receitas auferidas, conforme descrição seguinte:. Ultrapassagem de demanda é a receita oriunda de contratos de fornecimento com grandes consumidores de energia, no qual é definida a deman-
da a ser utilizada pela unidade consumidora. Caso a demanda realizada exceda a demanda contratada, a diferença é cobrada com base na tarifa de
ultrapassagem de demanda que é bem superior às tarifas regulares. As tarifas de ultrapassagem de demanda possuem caráter de penalidade ao con-
sumidor, conforme previsto no art. 93 da Resolução no 414/2010, e visam o incentivo à não utilização da rede além do que foi contratado.. Excedentes de reativos é a receita que tem origem na penalidade cobrada do consumidor decorrente da não instalação de equipamentos adequa-
dos para controle da energia reativa que podem prejudicar o funcionamento dos sistemas elétricos, gerando custos adicionais à rede distribuidora. O
Órgão Regulador define um limite para essa energia reativa, que uma vez ultrapassado, possibilitará à distribuidora a cobrança de uma tarifa adi-
cional de energia reativa excedente.
Neste sentido, a divulgação destes valores como obrigação especial no passivo justifica-se pelo fato de que os mesmos serão objeto de revisão
tarifária no ciclo seguinte ao da sua apuração.

3.2.1.2 Depósitos de cauções CCEE 
Em 2015, a controlada CEB Lajeado S.A. realizou uma nova análise sobre a classificação contábil da caução em garantia CCEE, registrado em 31
de dezembro de 2014 no ativo não circulante, e concluiu que a melhor classificação, segundo o nível de liquidez, seria no ativo circulante. Dessa
forma, para manter o critério de comparabilidade das demonstrações financeiras, a CEB Lajeado S.A. está reapresentando o ativo do Balanço
Patrimonial de 31 de dezembro de 2014, considerando este saldo como ativo circulante. Esta reclassificação está refletida nas demonstrações finan-
ceiras consolidadas da CEB.

3.2.1.3 IRPJ e CSLL diferidos
Em atendimento ao CPC 26 - Apresentação das Demonstrações Financeiras, item 56, na situação em que a entidade apresente separadamente
seus ativos e passivos circulantes e não circulantes, os impostos diferidos ativos (passivos) não devem ser classificados como ativos circulantes
(passivos circulantes). Desta forma, a Companhia está reclassificando parte dos valores reconhecidos nas controladas e na controladora que não
estavam registrados conforme a norma.

3.2.1.4 Valores a receber/pagar de Parcela A e outros itens financeiros
Devido à mudança de regime de caixa para o regime de competência das operações de Ativos e Passivos Regulatórios (CVA), a Companhia esta
reclassificando no balanço patrimonial de 31 de dezembro de 2014 os valores reconhecidos sobre estas transações naquela data. Desta forma, foi
reclassificado o valor de R$ 66.427 do ativo liquido registrado na rubrica "valores a receber de Parcela A e outros itens financeiros" para o passivo,
na rubrica "valores a pagar de Parcela A e outros itens financeiros". Os montantes do ativo e passivo das referidas rubricas passaram a apresentar,
respectivamente, os montantes de R$ 205.264 e R$ 208.902 (Nota Explicativa nº 3.1).

3.2.2 Demonstração do Resultado e Demonstração do Valor Adicionado
3.2.2.1 Ressarcimento de contrato de compra de energia regulada - CCEARs
O Contrato de Comercialização de Energia Elétrica no Ambiente Regulado - CCEAR é uma avença bilateral de compra e venda de energia elétrica
e respectiva potência associada, celebrado entre os agentes vendedores e de distribuição, como decorrência dos leilões de energia elétrica proveniente
de empreendimentos de geração existentes e de novos empreendimentos.
O ressarcimento de CCEARs ocorre devido a penalidades financeiras aplicadas aos fornecedores de energia por irregularidades ocorridas durante
o fornecimento de energia. Estes valores estavam sendo classificados como outras receitas operacionais. Analisando a essência da operação, a
Companhia concluiu que a melhor apresentação deste valor seria como retificadora do custo da energia comprada, por estar diretamente ligada a
esta operação.

3.2.2.2 Atualização do ativo financeiro indenizável - VNR
A Companhia revisou suas práticas contábeis e o ajuste a valor justo do ativo financeiro indenizável da concessão, originalmente apresentado sob
a rubrica de receita financeira, no resultado financeiro, passou a ser classificado no grupo de receitas operacionais. Tal procedimento também
ocorreu com as demais receitas relacionadas com a sua atividade fim, por refletir mais apropriadamente o modelo de seu negócio de distribuição
de energia elétrica e propiciar a melhor apresentação quanto à sua posição patrimonial e seu desempenho. Esta decisão está suportada pelos
seguintes argumentos:. O retorno dos negócios de distribuição sobre o investimento em infraestrutura, é determinado pelo valor justo dessa infraestrutura mais a taxa de
WACC (custo médio ponderado do capital);. Investir em infraestrutura é a atividade precípua de seu negócio, e o seu modelo de gestão está suportado em controlar a construção, manutenção
e operação dessa infraestrutura; . As receitas tarifárias representam tanto o retorno do ativo intangível quanto uma parte do retorno do ativo financeiro, pelo fato desses dois ativos
contábeis integrarem a base regulatória de remuneração. As receitas tarifárias estão totalmente registradas como parte da receita operacional líquida; . Análises elaboradas por especialista externo demonstraram que certos indicadores de desempenho, tais como o retorno sobre o patrimônio líqui-
do; retorno sobre o ativo financeiro; retorno sobre o ativo operacional; custo da dívida; e retorno sobre o ativo total, sofreram distorções importantes
quando computados com base na prática contábil utilizada anteriormente; e. A nova classificação adotada está corroborada pelo parágrafo 23 do OCPC 05 - Contrato de Concessão. 
O impacto deste assunto no exercício findo em 31 de dezembro de 2014 é uma reclassificação de R$ 12.754 da receita financeira para o
resultado operacional.

4. INSTRUMENTOS FINANCEIROS E GESTÃO DE RISCO 

Relativamente à gestão de risco, há duas vertentes predominantes que têm merecido particular atenção da Administração: (i) a conjuntura econômi-
co-financeira da CEB Distribuição S.A.; e (ii) as consequências da crise hídrica que repercutem no Mecanismo de Realocação de Energia - MRE,
resultando em encargos relevantes para a CEB Lajeado S.A.; a CEB Participações S.A.; a CEB Geração S.A.; a Corumbá Concessões S.A.; e a
Energética Corumbá III S.A... Quanto à CEB D, a diretriz da Administração é oferecer um serviço de qualidade à população do Distrito Federal e garantir rentabilidade com-
patível com o mercado a seus acionistas. 

A CEB Distribuição S.A. tem convivido com dois problemas estruturais: endividamento oneroso e custos e despesas operacionais incompatíveis com
as receitas correspondentes.
Para combater a grave crise financeira da Distribuidora, a Administração, em janeiro de 2015, concebeu um plano de trabalho que envolve três fases:
ajustes pontuais; ajustes estruturais; e reorganização societária do Grupo CEB.
A primeira foi concluída. As segunda e terceira fases tiveram seu início com a publicação de Fato Relevante, em 28 de setembro de 2015, do Plano
de Transformação, que abarca o conjunto de ações que visa melhorar a eficiência operacional e financeira da Companhia. Tal iniciativa tem o intu-
ito de reverter o histórico recente de resultados negativos e chamadas de aporte de capital por parte dos acionistas. A segunda fase, reorganização
societária do Grupo CEB, consiste, principalmente, nas alienações de ativos de geração de energia elétrica; e de distribuição de gás natural. Neste
sentido, foi aprovada pelo Poder Público do Distrito Federal através da Lei nº 5.577, de 21 de dezembro de 2015. Conforme previsto pela Lei, os
recursos oriundos da venda dos ativos serão destinados a investimentos, pagamentos de tributos e amortizações de dívidas. A terceira fase constitui-
se, basicamente de reduções estruturais de custos e despesas operacionais.. Com relação aos encargos exigidos das geradoras do Grupo, decorrentes da crise hídrica, a Administração decidiu pela mitigação dos riscos ori-
undos do déficit hídrico, ao aderir à Repactuação do Risco Hidrológico, nos termos propostos pela Lei nº 13.203/15.
A repactuação para os geradores hidrelétricos está baseada na transferência do risco hidrológico aos consumidores, mediante o pagamento de um
prêmio de risco, atrelada à condição de desistência, por parte das geradoras, das ações judiciais usadas por estas para se protegerem dos impactos
financeiros ocasionados pela exposição ao risco hidrológico.
Grandes empreendedores do país aceitaram as condições propostas pela Lei, principalmente aqueles com contratos no Ambiente de Contratação
Regulada - ACR. No contexto do Grupo, as decisões quanto as adesões às repactuações dos riscos, se deu de forma individualizada por cada empre-
sa e empreendimento, de acordo com a estratégia comercial e especificidades de cada uma delas. A CEB Lajeado S.A assumiu uma margem de risco
de 8%, repassando aos consumidores quaisquer déficits de energia em valores superiores a este, por todo o período de vigência do seu contrato de
venda de energia firmado com a CEB Distribuição S.A.. A CEB Participações S.A optou pela margem de 9%, enquanto a CEB Geração S.A trans-
feriu todo o risco ao consumidor (repactuação com margem zero). 
Os efeitos das repactuações dos riscos são retroativos a janeiro de 2015. Significa afirmar que parte dos desembolsos relativos aos riscos hidrológi-
cos a que estiveram sujeitas as geradoras, em 2015, será reincorporado como ativo pelas empresas. Estes valores estão vinculados aos pagamentos
mensais dos prêmios de risco, ou seguro, implicando em períodos distintos de carências. No caso da CEB Geração S.A., haverá extensão do perío-
do da concessão, dado que o montante contabilizado como despesa de compra de energia não será recuperado durante o prazo de vigência dos seus
atuais contratos de venda.
A Administração, ao optar pelas repactuações, atuou de forma a mitigar os riscos dos negócios relativos à geração de energia, e permanecerá atenta
aos impactos econômico-financeiros das medidas implementadas.

4.1 Fatores de risco 
A Administração da CEB e de suas controladas tem total responsabilidade pelo estabelecimento e supervisão da estrutura de gerenciamento de seus
riscos observando, para tanto, as avaliações técnicas corporativas das empresas do Grupo. 
As políticas de gerenciamento de risco são estabelecidas para dar previsibilidade a eventuais riscos, objetivando definir limites e controles apropri-
ados, de forma a propiciar monitoração permanente e aderência aos limites operativos estabelecidos a cada empresa. A Administração busca, efeti-
vamente, a previsibilidade com vistas ao acompanhamento de operações que porventura possam comprometer a liquidez e rentabilidade do Grupo. 
Essa política, lastreada em sistemas de gerenciamento de riscos, trata da revisão periódica dos riscos financeiros associados às captações, de modo
a antecipar eventuais mudanças nas condições de mercado e seus reflexos nas atividades do Grupo. 
A CEB, por meio de seus atos normativos e de gestão em suas controladas, atua de forma a desenvolver um ambiente de controle disciplinado e con-
strutivo, no qual as empresas ajustam seus padrões de riscos às recomendações da Administração.
O Grupo mantém operações com instrumentos financeiros, cujos limites de exposição aos riscos de crédito são aprovados e revisados periodica-
mente pela Administração. Todos os instrumentos financeiros são inerentes à atividade operacional do Grupo, que não opera com instrumentos
financeiros derivativos.

4.1.1 Risco de crédito
A controlada CEB D está obrigada, por força de regulamentação do setor de energia elétrica e cláusula incluída no contrato de concessão, a fornecer
energia elétrica para todos os clientes localizados na sua área de concessão. De acordo com a regulamentação do setor, a concessionária tem o dire-
ito de cortar o fornecimento de energia elétrica dos consumidores que não efetuem o pagamento das faturas. Com 75% do consumo de energia basea-
do nos consumidores residenciais, comerciais e industriais, a concessionária, bem como o Grupo, apresentam níveis baixos de risco de crédito. Seus
maiores devedores continuam sendo os órgãos públicos, responsáveis por cerca de 20% do consumo total. Com relação aos procedimentos de
cobrança, a Administração efetua o acompanhamento sistemático e individual junto aos seus clientes, encaminhando ao Serasa as inadimplências
persistentes. A CEB D possui, ainda, linha de parcelamento a devedores, objetivando manter a liquidez de seus faturamentos.
A maioria das demais controladas, coligadas e controladas em conjunto, possui como principal cliente a CEB D. O principal mitigador de risco é a
regulamentação setorial, uma vez que os custos dessas contratações estão incorporados na Parcela A das tarifas, que são capturados nos processos de
reajustes e de revisões tarifárias.
Além dos aspectos apresentados, a Administração entende que a estrutura de controle e contratações adotada para a minimização de riscos de crédi-
to, corroborada pela regulação setorial emanada da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, garante às concessionárias riscos mínimos de
sofrer perdas decorrentes de inadimplência de suas contrapartes ou de instituições financeiras depositárias de recursos financeiros. Do mesmo modo,
a prudência nos investimentos financeiros minimiza os riscos de crédito, uma vez que realiza operações com instituições financeiras de baixo risco
avaliadas por agência de rating. Reitera-se, finalmente, que a Distribuidora utiliza todas as ferramentas de cobrança permitidas pelo Órgão Regulador,
tais como: corte por inadimplência; negativação de débitos e acompanhamento; e negociação permanente das posições em aberto. 

4.1.2 Risco de liquidez 
O Grupo, em especial a CEB D, tem financiado suas operações com recursos oriundos de suas atividades operacionais, do mercado financeiro e de
empresas controladas e coligadas. A situação econômica e financeira é constantemente avaliada por meio de informações da área financeira, tratadas
em ambiente de executivos da Companhia.
Os planos da Administração para manutenção das atividades da concessionária passam, entre outros, pela venda de ativos não operacionais; desin-
vestimentos de ativos em operação; na rentabilidade futura dos investimentos em andamento; e na capacidade de obter novas linhas de financia-
mentos. Assim, as demonstrações financeiras foram elaboradas no pressuposto de continuidade normal dos negócios da concessionária e não
incluem nenhum ajuste relativo à realização e à classificação dos ativos ou quanto aos valores e à classificação dos passivos que seriam requeri-
dos na impossibilidade de a controlada continuar operando.

A seguir, estão demonstrados os fluxos de caixa contratuais dos passivos financeiros:

Até De 6 meses De 1 a De 2 a Mais de 
Valor 6 meses a 1 ano 2 anos 5 anos 5 anos 

Passivos financeiros não derivativos (consolidado)
Fornecedores 347.995 302.756 45.239
Empréstimos e Financiamentos 278.944 24.052 24.052 75.792 135.280 19.768
Debêntures 129.076 2.652 15.912 31.824 78.688 
Total 756.015 329.460 85.203 107.616 213.968 19.768

4.1.3 Risco de taxa de juros
O Grupo possui ativos e passivos remunerados por taxas de expectativas inflacionárias e/ou encargos de juros. Esses ativos e passivos incluem, rel-
evantemente, os créditos a receber na data-base do balanço, debêntures e os empréstimos passivos. Vide detalhamento desses encargos nas Notas
Explicativas nos 6, 21 e 22, respectivamente.
Consequentemente, as variações positivas e negativas dos indexadores e juros atreladas a esses ativos e passivos afetam diretamente o resulta-
do do Grupo.

4.1.3.1 Análise de sensibilidade
A Companhia desenvolveu análise de sensibilidade para os instrumentos financeiros do Grupo que estão sujeitos às oscilações nas taxas CDI, TJLP,
IGPM e UMBNDES. A Companhia estima que, em um cenário provável em 31 de dezembro de 2016, as taxas CDI e IGP-M atinjam um patamar
de 14,97% e 6,63%, respectivamente, de acordo com o Relatório Focus do Banco Central do Brasil, de 31 de dezembro de 2015 (média curto prazo
- Top 5). No caso da TJLP, atribuímos a taxa de 7,5% a.a., para o primeiro trimestre de 2016, conforme a Resolução nº 4.456 do BACEN, de 17 de
dezembro de 2015. A Administração assumiu a premissa de que esta taxa não sofrerá alterações que possam impactar materialmente as projeções
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para a data de 31 de dezembro de 2016. Também se espera que a taxa de 4,096% da UMBNDES se mantenha estável para os próximos trimestres de
2016. A Companhia fez uma analise de sensibilidade dos efeitos nos resultados advindos de uma alta nas taxas de 25% e 50% em relação ao cenário
provável, considerados como possível e remoto. 

Possível Remoto
CDI 18,71% 22,46%
TJLP 9,38% 11,25%
IGPM 8,29% 9,95%
UMBNDES 5,12% 6,14%

Fica registrado que os empréstimos contratados com taxas pré-fixadas não foram objeto de avaliação.

Cenários Projetados - Base 31/12/2015
Alta do CDI Exposição  (R$ mil) Provável Possível - 25% Remoto - 50%

14,97% 18,71% 22,46%
124.293 142.900 147.551 152.203 

Efeito da Variação do CDI (18.607) (23.258) (27.910)
Cenários Projetados - Base 31/12/2014

Alta do CDI Exposição  (R$ mil) Provável Possível - 25% Remoto - 50%
12,52% 15,65% 18,78%

128.854 144.987 149.020 153.053 
Efeito da Variação do CDI (16.133) (20.166) (24.199)

Cenários Projetados - Base 31/12/2015
Alta da TJLP Exposição (R$ mil) Provável Possível - 25% Remoto - 50%

7,50% 9,38% 11,25%
99.293 106.740 108.602 110.463

Efeito da Variação da TJLP (7.447) (9.309) (11.170)
Cenários Projetados - Base 31/12/2014

Alta da TJLP Exposição (R$ mil) Provável Possível - 25% Remoto - 50%
5,50% 6,88% 8,25%

119.629 126.209 127.853 129.498 
Efeito da Variação da TJLP (6.580) (8.224) (9.869)

Cenários Projetados - Base 31/12/2015
Alta do IGPM Exposição (R$ mil) Provável Possível - 25% Remoto - 50%

6,63% 8,29% 9,95%
9.325 9.943 10.098 10.252 

Efeito da Variação do IGPM (618) (773) (927)
Cenários Projetados - Base 31/12/2014

Alta do IGPM Exposição (R$ mil) Provável Possível - 25% Remoto - 50%
5,71% 7,14% 8,57%

24.659 26.067 26.419 26.771 
Efeito da Variação do IGPM (1.408) (1.760) (2.112)

Cenários Projetados - Base 31/12/2015
Alta do UMBNDES Exposição (R$ mil) Provável Possível - 25% Remoto - 50%

4,10% 5,12% 6,14%
19.092 19.874 20.070 20.265 

Efeito da Variação do UMBNDES (782) (978) (1.173)
Cenários Projetados - Base 31/12/2014

Alta do UMBNDES Exposição  (R$ mil) Provável Possível - 25% Remoto - 50%
4,10% 5,12% 6,15%

14.391 14.981 15.128 15.276 
Efeito da Variação do UMBNDES (590) (737) (885)

Impactos no Resultado 31/12/2015 31/12/2014
Cenário Possível - Cenário Provável
CDI (4.652) (4.033)
TJLP (1.862) (1.645)
IGPM (155) (352)
UMBNDES (196) (148)
Cenário Remoto - Cenário Provável
CDI (9.303) (8.066)
TJLP (3.723) (3.290)
IGPM (309) (704)
UMBNDES (391) (295)

4.1.4 Risco cambial
Relativamente à aquisição de energia para revenda, a CEB D está exposta à oscilação cambial em cerca de 20% do custo total das aquisições, em
função da energia oriunda de Itaipu Binacional ter cotação em dólares. 
A exposição é minimizada pela Compensação Financeira de Variação dos Itens da Parcela A, mecanismo setorial que compensa variações financeiras
ocorridas durante o exercício tarifário que, no caso da CEB D, situa-se entre os meses de outubro e setembro. Nesse sentido, com a garantia de
reposição de eventuais perdas financeiras relacionadas ao evento citado, por força das normas do Órgão Regulador, a concessionária não contrata
mecanismos de proteção (hedge) para as variações cambiais. Observa-se que não há identificação de outros itens sujeitos à proteção cambial nas
demonstrações financeiras da Companhia.
A Companhia e sua controlada CEB D desenvolveram análise de sensibilidade, conforme determinado pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM,
por meio da Instrução n° 475, de 17 de dezembro de 2008, que requer que sejam apresentados mais dois cenários com deterioração de 25% e 50%
da variável de risco considerada, de forma a clarear o cenário cambial. 
Em 31 de dezembro de 2015, a Administração estimou em um cenário provável que o valor de um dólar americano em 31 de dezembro de 2016 será
de R$ 4,2600 (cenário de um ano). A metodologia utilizada para o cenário provável foi considerar a melhor estimativa para as taxas de câmbio em
31 de dezembro de 2016, com base em fontes externas de taxa de câmbio futuro (Relatório Focus, de 31 de dezembro de 2015 (média de curto prazo
- Top 5)). Por se tratar de uma análise de sensibilidade, no impacto no resultado para os próximos 12 meses foi considerado o saldo da dívida em 31
de dezembro de 2015. Ressalta-se que o comportamento do saldo da dívida respeitará seus respectivos contratos. Assim, foi confeccionada a análise
dos efeitos na compra de energia de Itaipu, advindos de eventual elevação no câmbio em relação a 31 de dezembro de 2015. 

Cenários Projetados - Base 31/12/2015
Exposição  (R$ mil) Provável Possível - 25% Remoto - 50%

3,8492 4,2600 5,3250 6,3900 
150.328 166.372 207.964 249.557 

Efeito da Variação do Dólar (16.044) (57.636) (99.229)
Cenários Projetados - Base 31/12/2014

Alta do dólar Exposição (R$ mil) Provável Possível - 25% Remoto - 50%
2,6556 2,8700 3,5875 4,3050 
58.448 63.167 78.959 94.750 

Efeito da Variação do Dólar (4.719) (20.511) (36.302)
Impactos no Resultado 31/12/2015 31/12/2014
Cenário Possível - Cenário Provável
Dólar (41.593) (15.792)
Cenário Remoto - Cenário Provável
Dólar (83.186) (31.583)

É imprescindível salientar que a Companhia, suas controladas e coligadas, não apresentam riscos nas taxas de juros por contratações de empréstimos
e/ou financiamentos em moedas estrangeiras.

4.1.5 Risco operacional
Risco operacional é o risco de prejuízos diretos ou indiretos decorrentes de uma variedade de causas associadas a processos, pessoal, tecnologia e
infraestrutura do Grupo e de fatores externos, exceto riscos de crédito, mercado e liquidez, como aqueles decorrentes de exigências regulatórias e de
padrões geralmente aceitos de comportamento empresarial. Riscos operacionais surgem em todas as operações do Grupo.
O objetivo da Administração da Companhia é administrar o risco operacional de todo o Grupo para: (i) evitar a ocorrência de prejuízos financeiros e
danos à reputação da Organização e de suas controladas e coligadas; (ii) buscar eficácia de custos.

4.2  Gestão de capital
Os objetivos do Grupo ao administrar seu capital são os de salvaguardar sua capacidade de continuidade para oferecer retorno aos acionistas e bene-
fícios às outras partes interessadas, além de manter uma estrutura de capital ideal para reduzir esse custo.
Para manter ou ajustar a estrutura de capital do Grupo, a Administração pode propor, nos casos em que precisar da aprovação dos acionistas, rever a
política de pagamento de dividendos, devolver capital aos acionistas ou, ainda, emitir novas ações ou vender ativos para reduzir, por exemplo, o nível
de endividamento. 
O Grupo monitora o capital com base no índice de alavancagem financeira. Esse índice corresponde à dívida líquida expressa como percentual do capi-
tal total. A dívida líquida, por sua vez, corresponde ao total de empréstimos (incluindo empréstimos de curtos e longos prazos, conforme demonstrado no
balanço patrimonial consolidado), subtraído do montante de caixa e equivalentes de caixa. O capital total é apurado através da soma do patrimônio líqui-
do, conforme demonstrado no balanço patrimonial consolidado, com a dívida líquida.
Os índices de alavancagem financeira podem ser assim resumidos:

31/12/2015 31/12/2014
Total dos Empréstimos e Financiamento/Debêntures (Notas Explicativas nºs  21 e 22) 408.083 321.111
Menos: Caixa e Equivalentes de Caixa (Nota Explicativa nº 5) (78.043) (66.006)
Dívida líquida 330.040 255.105 
Total do Patrimônio Líquido 586.635 123.323
Total do Capital 916.675 378.428 
Índice de Alavancagem Financeira - % 36,00 67,41

4.3 Instrumentos financeiros
Os instrumentos financeiros do Grupo estão restritos a caixa e equivalentes de caixa; títulos de crédito a receber; contas a receber; valores a receber
da Parcela A e outros itens financeiros; ativo financeiro da concessão; debêntures; empréstimos e financiamentos; obrigações societárias; benefícios
pós-emprego; e encargos regulatórios, sendo os ganhos e perdas, obtidos nas operações, integralmente registrados no resultado do exercício ou no
patrimônio líquido, de acordo com o regime de competência.

4.3.1 Classificação
O Grupo classifica os ativos financeiros não derivativos nas seguintes categorias: ativos mensurados ao valor justo por meio do resultado; emprésti-
mos e recebíveis; ativos financeiros mantidos até o vencimento; e ativos financeiros disponíveis para venda. A classificação depende da finalidade
para a qual os ativos financeiros foram adquiridos.

4.3.1.1 Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado
Um ativo financeiro é reconhecido a valor justo por meio do resultado caso seja classificado como mantido para negociação, ou seja, designado como
tal no momento do reconhecimento inicial. Os ativos financeiros são avaliados pelo valor justo por meio do resultado se o Grupo gerencia tais inves-
timentos e toma decisões de compra e venda baseadas em seus valores justos de acordo com a gestão de riscos documentadas e a estratégia de investi-
mentos do Grupo. Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado são medidos pelo valor justo, e mudanças no valor justo desses
ativos são reconhecidas no resultado do exercício. Nesta categoria foram consideradas as aplicações financeiras registradas em caixa e o equivalentes de
caixa (Nota Explicativa nº 5).

4.3.1.2 Ativos financeiros mantidos até o vencimento
O Grupo tem a intenção e a capacidade de manter títulos de dívida até o vencimento, então, tais ativos financeiros são classificados como mantidos
até o vencimento. Os investimentos mantidos até o vencimento são reconhecidos inicialmente pelo valor justo e acrescido de quaisquer custos de
transação diretamente atribuíveis. Após o seu reconhecimento inicial, os investimentos mantidos até o vencimento são mensurados pelo custo amor-
tizado através do método dos juros efetivos, decrescidos de qualquer perda por redução ao valor recuperável. 
Os ativos mantidos até o vencimento que se encontravam classificados neste grupo até 31 de dezembro de 2015 eram compostos de aplicações finan-
ceiras (Nota Explicativa nº 12) e títulos de créditos a receber (Nota Explicativa nº 6).

4.3.1.3 Empréstimos e recebíveis
Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis que não são cotados no mercado ativo. Tais ativos são recon-
hecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os empréstimos e rece-
bíveis 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 bancos (Nota Explicativa nº 5); contas a receber (Nota Explicativa nº 6); e valores a receber de Parcela
A e outros itens financeiros (Nota Explicativa nº 8).

4.3.1.4 Ativos financeiros disponíveis para venda
Ativos financeiros disponíveis para venda são ativos financeiros não derivativos que são designados como disponíveis para venda ou não são classi-
ficados em nenhuma das categorias anteriores. Ativos financeiros disponíveis para venda são registrados, inicialmente, pelo seu valor justo acresci-
do de qualquer custo de transação diretamente atribuível. Após o reconhecimento inicial, eles são medidos pelo valor justo e as mudanças, que não
sejam perdas por redução ao valor recuperável e diferenças de moedas estrangeiras sobre instrumentos de dívida disponíveis para venda são recon-
hecidas em outros resultados abrangentes e apresentadas dentro do patrimônio líquido. Quando um investimento é baixado, o resultado acumulado
em outros resultados abrangentes é transferido para o resultado.
O Grupo classificou o ativo financeiro indenizável da concessão dentro da categoria de ativos financeiros disponíveis para venda (Nota Explicativa nº 11).

4.3.1.5 Passivos financeiros
O Grupo reconhece títulos de dívida e passivos subordinados inicialmente na data em que são originados. Todos os outros passivos financeiros
(incluindo passivos designados pelo valor justo registrado no resultado) são reconhecidos, inicialmente, na data de negociação na qual a Companhia
ou suas controladas e coligadas se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. O Grupo baixa um passivo financeiro quando tem suas
obrigações contratuais retiradas, canceladas ou vencidas.
O Grupo classifica os passivos financeiros não derivativos na categoria de outros passivos financeiros. Tais passivos financeiros são reconhecidos,
inicialmente, pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transações atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são
medidos pelo custo amortizado, através do método de juros efetivos.

Alta do dólar
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O Grupo tem os seguintes passivos financeiros não derivativos: debêntures (Nota Explicativa nº 21); empréstimos e financiamentos (Nota Explicativa
nº 22); fornecedores (Nota Explicativa nº 17); encargos regulatórios (Nota Explicativa nº 20); obrigações vinculadas à concessão (Nota Explicativa
nº 28); e obrigações societárias. 

4.3.2 Reconhecimento e mensuração
O Grupo reconhece os empréstimos e recebíveis e depósitos, inicialmente, na data em que foram originados. Todos os outros ativos financeiros
(incluindo os ativos designados pelo valor justo por meio do resultado) são reconhecidos, inicialmente, na data da negociação, na qual a Companhia
ou suas controladas e coligadas se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento.
O Grupo desreconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando a Companhia ou suas
controladas e coligadas, transferem os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa em uma transação, na qual, todos os riscos e benefícios da titu-
laridade são transferidos. Eventual participação que seja criada ou retida pela Companhia nos ativos financeiros é reconhecida como um ativo ou
passivo individual.
Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial, quando a Companhia ou suas controladas
e coligadas têm o direito legal de compensar os valores e tenham a intenção de liquidar, em uma base líquida, ou de realizar o ativo e liquidar o
passivo simultaneamente.

4.4 Estimativa do valor justo
Os instrumentos financeiros ativos e passivos são registrados, inicialmente, pelo valor justo das transações que lhes deram origem e são atualizados,
quando aplicável, com base nos encargos contratuais e ajustados pelas estimativas de perda. A Administração avalia que os valores apurados com
base nesses critérios podem ser considerados a melhor estimativa para apuração do valor justo dos instrumentos financeiros detidos pelo Grupo.

4.4.1 Hierarquia do valor justo
O CPC 40/IFRS 7 define valor justo como o valor/preço que seria recebido na venda de um ativo ou pago na transferência de um passivo em uma
transação ordinária entre participantes de um mercado na data de sua mensuração. A norma esclarece que o valor justo deve ser fundamentado
nas premissas que os participantes de um mercado utilizam quando atribuem um valor/preço a um ativo ou passivo e estabelece uma hierarquia
que prioriza a informação utilizada para desenvolver essas premissas. A hierarquia do valor justo atribui maior peso às informações de mercado
disponíveis (ou seja, dados observáveis) e menor peso às informações relacionadas a dados sem transparência (ou seja, dados inobserváveis).
Adicionalmente, a norma requer que a empresa considere todos os aspectos de riscos de não desempenho (non-performance risk), incluindo o próprio
crédito da Companhia e de suas controladas e coligadas ao mensurar o valor justo de um passivo.
O CPC 40/IFRS 7 estabelece uma hierarquia de três níveis a ser utilizada ao mensurar e divulgar o valor justo. Um instrumento de categorização na hierarquia
do valor justo baseia-se no menor nível de input significativo para sua mensuração. A seguir, mostra-se uma descrição dos três níveis de hierarquia:
Nível 1 - Os inputs são determinados com base nos preços praticados em um mercado ativo para ativos ou passivos idênticos na data da mensuração.
Adicionalmente, a Companhia e suas controladas e coligadas devem ter possibilidade de negociar nesse mercado ativo e o preço praticado não pode
ser ajustado pelas empresas;
Nível 2 - Os inputs são outros que não sejam preços praticados conforme determinado pelo Nível 1 que são observáveis para o ativo ou passivo, dire-
ta ou indiretamente. Os inputs do Nível 2 incluem preços praticados em um mercado ativo para ativos ou passivos similares, preços praticados em
um mercado inativo para ativos ou passivos idênticos; ou inputs que são observáveis ou que possam corroborar na observação de dados de um mer-
cado por correlação ou de outras formas para substancialmente toda parte do ativo ou passivo; e
Nível 3 - Os inputs inobserváveis são aqueles provenientes de pouca ou nenhuma atividade de mercado. Esses inputs representam as melhores esti-
mativas da Administração da Companhia de como os participantes de mercado poderiam atribuir valor/preço a esses ativos ou passivos. Geralmente,
os ativos e passivos de Nível 3 são mensurados utilizando modelos de precificação, fluxo de caixa descontados, ou metodologias similares que deman-
dam um significativo julgamento ou estimativa.
De acordo com o CPC 40/IFRS 7, o Grupo mensura seus equivalentes de caixa e aplicações financeiras pelo seu valor justo. Os equivalentes de caixa
e aplicações financeiras são classificados como Nível 2, pois são mensurados utilizando preços de mercado para instrumentos similares.
As tabelas seguintes demonstram, de forma resumida, os ativos financeiros registrados a valor justo em 31 de dezembro de 2015 e 31 dezembro 2014.
O quadro seguinte resume os principais instrumentos financeiros ativos e passivos:

31/12/2015
Hierarquia Controladora                   Consolidado

do Valor Valor Valor Valor Valor
Avaliação justo Justo Contábil Justo Contábil

Ativos Financeiros
Valor Justo por meio do Resultado
Aplicações Financeiras Valor Justo Nível 2 10.080 10.080 43.606 43.606 
Empréstimos e Recebíveis
Caixa e Bancos Valor Justo Nível 1 3 3 34.437 34.437 
Contas a Receber Custo Amortizado 10.008 10.008 568.477 568.477 
Valores a Receber Parcela A e Outros Itens Financeiros Custo Amortizado 554.918 554.918 
Mantidos até o Vencimento
Aplicações Financeiras Custo Amortizado 6.434 6.434 
Títulos de Crédito a Receber Custo Amortizado 1.137 1.137 
Disponível para Venda
Ativo Financeiro Indenizável Valor Justo Nível 3 27.651 27.651 
Passivos Financeiros
Outros Passivos Financeiros
Fornecedores Custo Amortizado 2.213 2.213 347.995 347.995 
Debêntures Custo Amortizado 129.139 129.139 
Empréstimos e Financiamentos Custo Amortizado 278.944 278.944 
Obrigações Societárias Custo Amortizado 18.692 18.692 30.871 30.871 
Valores a Pagar Parcela A e Outros Itens Financeiros Custo Amortizado 279.627 279.627 
Encargos Regulatórios Custo Amortizado 300.874 300.874 
Obrigações Especiais Custo Amortizado 117.546 117.546

31/12/2014 - Reapresentado
Hierarquia Controladora                      Consolidado 

do Valor Valor Valor Valor Valor
Avaliação justo Justo Contábil Justo Contábil

Ativos Financeiros
Valor Justo por meio do Resultado
Aplicações Financeiras Valor Justo Nível 2 7.163 7.163 37.474 37.474
Empréstimos e Recebíveis
Caixa e Bancos Valor Justo Nível 1 14 14 28.532 28.532
Contas a Receber Custo Amortizado 56.059 56.059 448.907 448.907
Valores a Receber Parcela A e Outros Itens Financeiros Custo Amortizado 344.002 344.002
Mantidos até o Vencimento
Títulos de Crédito a Receber Custo Amortizado 1.146 1.146
Disponível para Venda
Ativo Financeiro Indenizável Valor Justo Nível 3 841.273 841.273
Passivos Financeiros
Outros Passivos Financeiros
Fornecedores Custo Amortizado 7.857 7.857 363.258 363.258
Empréstimos e Financiamentos Custo Amortizado 321.111 321.111
Obrigações Societárias Custo Amortizado 18.692  18.692  30.322 30.322
Valores a Pagar Parcela A e Outros Itens Financeiros Custo Amortizado 208.902 208.902
Encargos Regulatórios Custo Amortizado 186.935 186.935

5. CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA

Controladora Consolidado
31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Caixa e Bancos Conta Movimento 3 14 34.437 28.532
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata 10.080 7.163 43.606 37.474
Total 10.083 7.177 78.043 66.006 

As aplicações financeiras classificadas no ativo circulante correspondem às operações contratadas em instituições financeiras nacionais. Todas as
operações são de alta liquidez, com recompra diária garantida pela instituição financeira, a uma taxa previamente estabelecida pelas partes (remu-
neração de 95% a 100% do Certificado de Depósito Bancário - CDI).

6. CONTAS A RECEBER

6.1 Composição do contas a receber

Controladora                                            Consolidado
31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Consumidores, Concessionárias e Permissionárias 639.994 432.945
Títulos de Créditos a Receber 29.727 29.663 
Serviços Prestados a Terceiros 52.469 76.345 58.379 82.531
Total a Receber Bruto 52.469 76.345 728.100 545.139
Estimativa de Perdas Com Créditos de Liquidação Duvidosa (42.461) (20.286) (159.622) (96.232)
Total a Receber Líquido 10.008 56.059 568.478 448.907
Circulante 10.008 56.059 548.842 441.174 
Não Circulante 19.636 7.733

6.2 Valores a receber por idade de vencimento

Saldos Vencidos Vencidos há Total Total
Vincendos até 90 dias mais de 90 dias 31/12/2015 31/12/2014

Classes de Consumidor
Residencial 77.287 67.482 23.999 168.768 88.301
Poder Público 18.581 18.722 66.583 103.886 72.691
Comércio, Serviços e Outros 56.576 36.597 22.995 116.168 69.722 
Iluminação Pública 13.227 13.096 25.059 51.382 39.857 
Serviço Público 14.208 - 8.345 22.553 16.463 
Industrial 4.829 2.719 1.620 9.168 7.112 
Rural 3.418 2.903 1.973 8.294 4.426 
Subtotal Consumidores 188.126 141.519 150.574 480.219 298.572 
Fornecimento Não Faturado 159.511 91.121
Serviços Prestados a Terceiros Não Faturado (Serviço de IP) 215 719
Energia Elétrica Curto Prazo - CCEE 13.255 57.535 
Serviços Prestados a Terceiros (Serviço de IP) 52.254 75.626 
Acordo CAESB (Nota Explicativa nº 6.5) - 3.958
Concessionárias e Permissionárias 14.011 14.011 4.578
Parcelamentos a Faturar CP e LP 11.588 15.000
Serviço Taxado 401 391 324 1.114 1.175
Outros 109 1.517 1.262 
Arrecadação a Classificar (5.584) (4.407)
TOTAL 728.100 545.139 
Estimativa de Perdas com Créditos Liquidação Duvidosa (159.622) (96.232)
Contas a receber líquido 568.478 448.907 

6.3 Estimativa de perdas com créditos de liquidação duvidosa 
A estimativa de perdas com créditos de liquidação duvidosa foi constituída com premissas consideradas suficientes para cobrir eventuais perdas na
realização dos créditos e está constituída de acordo com os valores a receber dos consumidores da classe residencial vencidos há mais de 90 dias;
da classe comercial, vencidos há mais de 180 dias; e das classes industrial, rural, poderes públicos, iluminação pública e serviços públicos, venci-
dos há mais de 360 dias, incluindo parcelamento de débitos. A base de constituição da estimativa engloba os recebíveis faturados até o encerra-
mento do balanço, contabilizados pelo regime de competência.
Segue um resumo das faixas de atrasos sujeitas às provisões:

Controladora Consolidado
31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Poder Público - Vencidos há mais de 360 dias 42.461 20.286 99.949 49.967
Iluminação Pública - Vencidos há mais de 360 dias 24.259 24.233
Residencial - Vencidos há mais de 90 dias 16.653 8.324
Comercial - Vencidos há mais de 180 dias 14.281 11.763
Serviço Público - Vencidos há mais de 360 dias 3.311 581
Industrial - Vencidos há mais de 360 dias 904 835
Rural  - Vencidos há mais de 360 dias 265 445
Concessionários - Vencidos há mais de 360 dias 84
Total 42.461 20.286 159.622 96.232

Destaque-se que o incremento de R$ 96.232 para R$ 159.622, de estimativa consolidada no período de 31 de dezembro de 2014 a 31 de dezembro
de 2015, deve-se, principalmente a débitos vencidos da classe Poder Público.
A Lei nº 5.434/2014 autorizou o Poder Executivo a transferir  à CEB, como dação em pagamento de dívidas da execução de obras do sistema de ilu-
minação pública do Distrito Federal, os terrenos localizados na Quadra 1 do Setor de Indústria e Abastecimento de Brasília e na Quadra QI 16 do
Setor de Indústria de Ceilândia. 
O § 1º do art. 3º da referida Lei reserva os terrenos, exclusivamente, para essa finalidade. Esses terrenos serão objeto de avaliação para que a operação
seja finalizada. A Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento adotará as medidas administrativas necessárias às transferências dos imóveis para
a CEB de que trata aquele diploma legal. Até o encerramento do exercício em 31 de dezembro de 2015, não houve alteração da situação relatada.
A movimentação da estimativa de perdas com créditos de liquidação duvidosa está assim apresentada:

Controladora Consolidado
Saldo em dezembro de 2013 18.894 44.834
Adições 1.392 71.539
Baixa Para Perda - Lei nº 9.430/96 (19.219)
Reversões (922)
Saldo em 31 de dezembro de 2014 20.286 96.232
Adições 25.397 166.976
Baixa Para Perda - Lei 9.430/96 (16.023)
Reversões (3.222) (87.563)
Saldo em 31 de dezembro de 2015 42.461 159.622
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6.4 Créditos com o Governo do Distrito Federal (consolidado)
Em 25 de setembro de 2014, foi instituído o Grupo de Trabalho - GT, pelo Decreto nº 35.848, que objetivou a
proposição de medidas suplementares necessárias à operacionalização normal da CEB D, dentre elas a liquidação dos
débitos do GDF relativos ao consumo de energia elétrica.
Iniciou-se um processo de negociação com o controlador, o Governo do Distrito Federal, com o objetivo de constituir um
mecanismo para a liquidação definitiva da dívida de consumo de energia elétrica de órgãos e entidades da administração
pública distrital. No entanto, permaneceu a incerteza quanto ao prazo final de conclusão das medidas administrativas a
serem implementadas, tendo em vista que o GDF encaminhará projeto de lei requerendo autorização legislativa para pro-
ceder-se à transação de encontro de contas entre os passivos, incluindo os débitos com a CEB D.
Em dezembro de 2014, a Administração reconheceu perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa com o seu
controlador, o Governo do Distrito Federal, para valores vencidos há mais de 360 dias. 
No exercício findo em 31 de dezembro de 2015, o valor das perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa com
o Governo do Distrito Federal totalizou R$ 112.736, dos quais, R$ 70.275 no âmbito da CEB D, referentes a consumo
de energia, e R$ 42.461, relativos a serviços de iluminação pública prestados pela CEB.
Os créditos devidos pelo Governo do Distrito Federal são representados pelos valores a receber de entidades e órgãos
da administração pública do Distrito Federal, cujo valor total corresponde a R$ 84.281, em 31 de dezembro de 2015
(R$ 116.002 em 2014), compostos por fornecimento de energia elétrica, serviços de manutenção e obras de ilumi-
nação pública. 
Apresentamos a composição dos créditos com o acionista controlador por idade de vencimento:

Controladora Consolidado
31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Saldos Vincendos 215 4.182 36.384 26.143 
Vencidos até 90 dias 484 23.001 25.189 49.217 
Vencidos de 91 a 360 dias 8.228 28.875 21.627 40.641 
Vencidos há mais de 360 dias 43.542 20.287 113.817 66.599 
Estimativa de Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa (42.461) (20.286) (112.736) (66.598)
Total 10.008 56.059 84.281 116.002

6.5 Acordo realizado com a Companhia de Água e Esgoto de Brasília - CAESB
Em agosto de 2011, a CEB D celebrou um acordo de parcelamento para liquidação dos créditos da Companhia de Água
e Esgoto de Brasília - CAESB, relativos a encargos por atraso no pagamento de faturas de energia elétrica. O valor dos
créditos reconhecido no referido Acordo de Parcelamento corresponde à quantia de R$ 28.237, dividido em 48 parce-
las mensais fixas, atualizadas pelo INPC até a data da renegociação e acrescidas de encargos de 1% ao mês.  Em julho
de 2015, ocorreu a quitação do acordo de parcelamento pela Companhia de Água e Esgoto de Brasília - CAESB.

Valor Original do Débito 14.800
Encargos Financeiros 7.539
Valor Dívida Reconhecida 22.339
Encargos a Transcorrer 5.898
Valor do Parcelamento na Data do Acordo 28.237
Amortização (28.237)
Valor do Parcelamento em 31 de dezembro de 2015 -

7. TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES COMPENSÁVEIS

Controladora Consolidado
31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ (a) 7.113 8.382 14.066 15.231 
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL (a) 934 764 5.863 7.681 
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 1.063 1.329 163
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços de 
Transportes Estaduais, Intermunicipais e de Comunicações - ICMS (b) 13.422 15.705 
Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social - COFINS 5 5.162 101
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 410 3.003 2.830 
Programa de Integração Social - PIS 387 387 1.507 409
Contribuição Provisória Sobre Movimentação Financeira - CPMF 544 544 544 544 
Outros 5 130 103 
Total 10.456 10.082 45.026 42.767 
Circulante 2.428 1.344 23.015 12.611
Não Circulante 8.028 8.738 22.011 30.156

(a) Os valores relativos ao Imposto de Renda e Contribuição Social referem-se às antecipações feitas no período, aos
saldos negativos de exercícios anteriores, e às retenções fonte por órgãos públicos, em razão de a opção de apuração
ser pelo Lucro Real Anual.
(b) Os montantes de ICMS pagos na aquisição de bens utilizados na atividade de distribuição de energia da controla-
da CEB D são passíveis de ser compensados com os débitos do ICMS sobre faturamento, nos termos e critérios esta-
belecidos pela legislação fiscal vigente. A utilização dos créditos do ICMS é diferida em 48 parcelas mensais, de acor-
do com a Lei Complementar n° 102/2000.

7.1 Ativos fiscais diferidos não reconhecidos
A Companhia e sua controlada CEB D não registram os efeitos ativos fiscais diferidos de imposto de renda e con-
tribuição social (crédito tributário), decorrentes de diferenças temporárias, até que os planos de recuperação econômi-
co-financeira resultem na apuração de lucro tributável sustentável.
Segue o demonstrativo dos ativos fiscais diferidos em 31 de dezembro de 2015:

Controladora Consolidado
31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Reapresentado

Diferenças Temporárias
Estimativa de Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa 14.413 6.873 53.437 33.066 
Provisão para Riscos Regulatórios 18.004 20.259 
Provisão de Energia Comprada 12.918 27.901 
Provisão para Riscos Trabalhistas 13 3.029 3.017 
Provisão para Riscos Tributários 2.781 2.781 2.781 2.781 
Provisão para Riscos Cíveis 2.679 2.383 
Provisão para Participação nos Lucros e Resultados 2.907 1.001 
Perda Atuarial dos Planos de Benefícios Pós-Emprego 14.330
Outras Provisões 3.841 4.251 
Subtotal 17.194 9.667 99.596 108.989
Prejuízo Fiscal e Base Negativa 30.665 34.718 128.059 97.273
Total 47.859 44.385 227.655 206.262 

8. VALORES A RECEBER DE PARCELA A E OUTROS ITENS FINANCEIROS

Saldo em 
31/12/2014 Saldo em Valores em Valores em Não

Ativos Financeiros Setoriais Reapresentado Constituição Amortização Atualização 31/12/2015 Amortização Constituição Circulante Circulante
CVA Ativa 194.724 452.065 (170.055) 54.556 530.290 332.977 197.313 530.290 
Aquisição de Energia - (CVAenerg) (a) 181.116 184.783 (108.357) 25.183 282.725 215.681 67.044 282.725
Proinfa (a) 393 880 (39) 212 1.446 51 1.395 1.446 
Transporte Rede Básica (a) 8.532 2.248 (3.870) 422 7.332 7.279 53 7.332
Transporte de Energia - Itaipu (a) 76 1.590 (440) 143 1.369 828 541 1.369
Encargos de Serviços de Sistema - ESS (a) 22.181 4.702 26.883 26.883 26.883 
Conta de Desenvolvimento Energético - CDE (a) 4.289 240.383 (57.938) 23.801 210.535 109.138 101.397 210.535 
Conta de Consumo de Combustível - CCC  (a) 318 (411) 93

Demais Ativos Financeiros Setoriais 148.986 5.526 (18.129) 15.955 152.338 20.142 132.196 24.628 127.710
Neutralidade da Parcela A (b) 2.152 (1.121) 88 1.119 1.119 1.119 
Sobrecontratação de Energia (b) 455 (584) 129
Diferimento de Reposição na RTP (b) 138.738 (13.269) 15.488 140.957 13.247 127.710 13.247 127.710
Outros (b) 9.793 3.374 (3.155) 250 10.262 5.776 4.486 10.262

Total Ativos Financeiros Setoriais 343.710 457.591 (189.184) 70.511 682.628 353.119 329.509 554.918 127.710 

Saldo em 
31/12/2014 Saldo em Valores em 

Passivos Financeiros Setoriai Reapresentado Constituição Amortização Atualização 31/12/2015 Amortização Circulante
CVA Passiva (59.299) (54.412) 79.897 (2.522) (36.336) (36.336) (36.336)
Aquisição de Energia - (CVAenergia) (a) (5.679) 2.561 (214) (3.332) (3.332) (3.332)
Proinfa (a) (268) (711) 353 (38) (664) (664) (664)
Encargos de Serviços de Sistema - ESS (a) (57.692) (48.022) 75.253 (1.879) (32.340) (32.340) (32.340)
Conta de Desenvolvimento Energético - CDE (a) (1.339) 1.730 (391)

Demais Passivos Financeiros Setoriais (149.603) (368.322) 288.626 (13.992) (243.291) (243.291) (243.291)
Neutralidade da Parcela A (3.296) 4.236 (940)
Sobrecontratação de Energia (b) (142.475) (177.456) 219.792 (9.586) (109.725) (109.725) (109.725)
Outros (b) (3.832) (190.866) 64.598 (3.466) (133.566) (133.566) (133.566)

Total Passivos Financeiros Setoriais (208.902) (422.734) 368.523 (16.514) (279.627) (279.627) (279.627)

De acordo com o Contrato de Concessão nº 066/1999 (prorrogado até 7 de julho de 2045, conforme aditivo firmado em 9 de dezembro de 2015), o Reajuste Tarifário Anual - RTA
ocorreu no dia 26 de agosto de 2015. O mecanismo RTA tem como objetivo restabelecer o poder de compra da receita, obtida por meio das tarifas praticadas pela concessionária.
A receita da concessionária de distribuição é composta por duas parcelas: a Parcela A, representada pelos custos não-gerenciáveis da empresa (encargos setoriais, encargos de trans-
missão e compra de energia para revenda); e a Parcela B, que agrega os custos gerenciáveis (despesas com operação e manutenção, despesas de capital). Na RTA, a Parcela A é
totalmente recomposta de acordo com os custos vigentes naquele momento, enquanto a Parcela B é simplesmente atualizada pelo IGP-M, descontado do Fator X.
Os componentes tarifários financeiros não fazem parte da base tarifária econômica e se referem a valores a serem pagos ou recebidos pelos consumidores em cada período de 12
meses, subsequentes aos reajustes ou revisões tarifárias. Dentre eles destacam-se:
a) A CVA - Conta de Compensação de Variação de Valores de Itens da Parcela A - foi criada por meio da Portaria Interministerial dos Ministros de Estado da Fazenda e de Minas
e Energia nº 25, de 24 de janeiro de 2002. A conta tem por objetivo registrar as variações observadas entre os gastos efetivamente incorridos e os estimados no momento da con-
stituição da tarifa nos reajustes tarifários anuais. Seus valores são atualizados monetariamente com base na taxa SELIC.
Dentre os custos da Parcela A cobertos pela CVA têm-se:. CVA Energia - Tem por objetivo registrar as diferenças incorridas entre o custo efetivo da compra de energia para atendimento do mercado da distribuidora e o custo tarifário
homologado pela ANEEL no último reajuste tarifário. Em razão da crise energética atual, o custo com aquisição de energia elétrica mostra-se superior ao previsto pela ANEEL,
quando do reajuste tarifário ocorrido em agosto de 2015.. CVA Encargos - Nesse grupo encontram-se coberturas para os seguintes encargos: CDE, Proinfa, ESS, Transporte de Itaipu e Rede Básica.

b) Itens financeiros. Diferimento parcial dos Componentes Financeiros: Em 19 de agosto de 2014, por meio da Carta nº 221/2014-DD, o Governo do Distrito Federal solicitou à concessionária o
diferimento parcial de 9% de seus componentes financeiros. O montante diferido foi capturado na proporção de 17,47%, correspondente a R$ 25.462, no reajuste tarifário ocorri-
do em agosto de 2015. O saldo de R$ 120.288, correspondente a 82,53%, deverá ser considerado como componente financeiro no cálculo dos próximos processos tarifários da
CEB, atualizado pela variação do IGP-M..Despacho nº 4.282/2013: Trata-se de valor a ser pago pela CEB D à Corumbá Concessões S.A., em virtude do Despacho nº 3.168/2013, cujos efeitos da obrigação de pagamento
foram,  para fins de repasse à tarifa dos consumidores da CEB D, considerados no processo tarifário da distribuidora.. Diferencial Eletronuclear: Refere-se à diferença entre a tarifa praticada e a tarifa de referência entre Furnas e Eletronuclear, conforme determinado na Lei nº 12.111, de 9 de
dezembro de 2009. A diferença apurada foi rateada entre as concessionárias que adquiriram o CCEAR 2005 - 1º Leilão, e seu valor está sendo mensalmente pago pelas distribuidoras
à Eletronuclear no período de 2013 a 2015, conforme parcelas homologadas pela REH nº 1.406/2012. . Exposição de Submercados: Conforme dispõe o artigo 28 do Decreto nº 5.163/2004, as regras de comercialização prevêem mecanismos específicos para o rateio dos riscos
financeiros decorrentes de diferenças de preços entre submercados, eventualmente impostos aos agentes de distribuição que celebrarem os CCEARs na modalidade de quanti-
dade de energia.

9. DEMAIS CRÉDITOS

Controladora Consolidado
31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Serviços em Curso (a) 26.530 30.225 
Repactuação do Risco Hidrológico 21.116
Aportes da CDE - Decreto 7.945/2013 (d) 9.680 27.820
Desativações em Curso (b) 9.001 8.514 
Previdência Privada dos Empregados 7.442 5.417 
Dividendo/JSCP a Receber 9.090 12.637 6.612 7.752
Despesas Pagas Antecipadamente 15 4.775 3.420
Títulos de Crédito a Receber (c) 1.137 1.146 
Crédito com Empregados 9 3 513 1.511
Coligadas e Controladas 285 184
Outros Créditos 73 4.382 3.112 
Total 9.457 12.839 91.188 88.917 
Circulante 9.172 12.655 68.256 86.976 
Não Circulante 285 184 22.932 1.941

a) Os serviços em curso são referentes aos Programas de Pesquisa e Desenvolvimento e Programa de Eficiência Energética os quais, após seus términos, são compensados com o
respectivo passivo registrado para este fim, conforme legislação regulatória.
b) Refere-se ao valor das desativações dos bens anteriormente registrado em serviço na CEB-D, cujo valor dos itens, quando desativados, é classificado pelo seu valor residual nesta
rubrica. Tais bens são classificados nesta conta até que sua destinação seja definida, conforme os critérios de desativação estabelecidos pelo Órgão Regulador.
c) Títulos de crédito a receber: refere-se às ações preferenciais cumulativas e resgatáveis das classes A e B, emitidas pela Investco, que são caracterizadas como instrumento finan-
ceiro na controlada CEB Lajeado S.A..
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d) Refere-se à diferença mensal de receita - DMR, no âmbito da aplicação da Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE às unidades
consumidoras da subclasse residencial baixa renda; e à subvenção da CDE para custear descontos tarifários.

10. DEPÓSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS

Estão classificadas neste grupo as penhoras judiciais on-line efetuadas pelas instituições financeiras nas contas-correntes da
Companhia Energética de Brasília - CEB e da controlada CEB D, em atendimento ao convênio de cooperação entre o Tribunal
Superior do Trabalho e o Banco Central do Brasil; e cauções referentes a leilões de energia. Também estão registrados os depósitos
recursais que são oriundos das demandas judiciais.

Controladora                                                    Consolidado
31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Bloqueios Judiciais 151 3.926 2.349 5.334
Cauções 727 1.573 9.656 
Depósitos Recursais 673 6.151 5.215
(-) Provisão para Perdas de Depósitos Recursais (6.978) (6.320)
Total 824 4.653 3.095 13.885
Circulante 8.028
Não Circulante 824 4.653 3.095 5.857

11. ATIVO FINANCEIRO INDENIZÁVEL

Os ativos da concessão (ativo financeiro indenizável e intangível da concessão) são remunerados por meio do WACC regulatório, que
consiste nos juros remuneratórios incluídos na tarifa cobrada dos clientes da CEB D e seu montante está incluído na composição da recei-
ta de tarifa faturada aos consumidores e recebida mensalmente.
O ativo financeiro da concessão corresponde à parcela estimada dos investimentos realizados na infraestrutura do serviço público que não
será totalmente depreciada até o final da concessão. A concessionária possui o direito incondicional de receber dinheiro ou outro ativo
financeiro do Poder Concedente, a título de indenização pela reversão da infraestrutura do serviço público. Os ativos financeiros rela-
cionados ao contrato da concessão são classificados como disponíveis para venda e nos exercícios apresentados, foram valorizados com
base na BRR - Base de Remuneração Regulatória, conceito de valor de reposição, que é o critério utilizado pela ANEEL para determinar
a tarifa de energia das distribuidoras.
De acordo, ainda, com o pronunciamento técnico CPC 38, as alterações resultantes de mudanças nas condições de mercado (variações
em taxas de juros) são registradas no patrimônio líquido em outros resultados abrangentes. Por não existir um mercado ativo para nego-
ciação deste ativo financeiro, a Companhia mensura seu valor justo utilizando os mesmos componentes da taxa de remuneração regu-
latória estabelecida pela ANEEL (WACC Regulatório). Caso a concessionária verifique uma mudança no WACC regulatório durante os
períodos de revisão tarifária, essa nova taxa de juros é utilizada para trazer a valor presente os fluxos de caixa estimados. A CEB D entende
que esta metodologia é a que melhor reflete o valor justo na visão dos participantes do mercado, uma vez que a taxa de retorno estabele-
cida pela ANEEL leva em consideração, além das taxas livres de riscos, os demais riscos inerentes ao setor.
Portanto, os ajustes decorrentes da diferença entre o WACC de mercado e o WACC regulatório são reconhecidos no patrimônio líquido.
Em 31 de dezembro de 2015, não há saldo registrado em outros resultados abrangentes, uma vez que a Companhia concluiu que naque-
la data não havia diferença entre essas taxas. 
A movimentação do saldo referente ao ativo financeiro indenizável (concessão) para o período de doze meses findo em 31 de dezembro
de 2015, mostrada no quadro seguinte: 

Saldos em 31 de dezembro de 2013 729.119
Adições 103.799
Baixas (4.399)
Ajuste do Ativo Financeiro de Concessão a VNR - Valor Novo de Reposição 12.754
Saldos em 31 de dezembro de 2014 841.273
Adições 55.160
Transferência Para Realização no Intangível (874.590)
Atualização do Ativo Financeiro de Concessão a VNR 5.808
Saldos em 31 de dezembro de 2015 27.651

O valor recuperável destes ativos supera seu valor contábil e, portanto, não há perdas por desvalorização a serem reconhecidas. Não houve indícios
de perda no valor recuperável desses ativos na data das demonstrações financeiras. 

12. APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Consolidado
31/12/2015

Principal - Banco Credit Suisse  (a) 6.000
Rentabilidade - Banco Credit Suisse (a) 415
Principal - Banco Panamericano - CDB 006026GS (b) 19

Total 6.434
Não Circulante 6.434

(a) Conforme Contrato de Cessão Fiduciária, formalizado entre a CEB Distribuição S.A. e o Credit Suisse, ficou estabelecido que fosse constituí-
da reserva para garantir o pagamento da Remuneração de Descontinuidade por meio de certificados de depósito bancário, no montante de emissão
equivalente a R$ 6.000. Este valor está mantido em aplicação financeira com renda fixa - CDB, no Credit Suisse, cuja rentabilidade está afixada em
100% do CDI; e
(b) A CEB Participações S.A. juntamente com os demais participantes do extinto Fundo de Investimento em Participação Corumbá - FIP possuem
aplicação financeira em fundo de investimento do Banco Panamericano, CDB 006026GS, cujo montante total, em 31 de dezembro de 2015, é de R$
391. A participação da Companhia neste fundo é de 5%, que representa um valor de R$ 19. A remuneração deste fundo foi prefixada em 30,52% no
período, conforme registro junto à CETIP. A intenção dos participantes do fundo é que a aplicação financeira seja resgatada somente por ocasião do
seu vencimento, em 18 de dezembro de 2020.

13. ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA

Imóveis Localidade Tamanho 31/12/2015
Terreno Setor Noroeste SAI Norte PR 155/1/DF (a) 284.160 m² 274.400
Terreno QI 10 Lote 38 Setor Industrial - Taguatinga 10.500 m² 896
Prédio Edificações da QI 10 Lote 25 a 38 - Setor Industrial, Taguatinga 1.040 m² 673
Total 275.969

Os ativos estão reconhecidos pelo menor valor entre o contábil e o valor justo, menos as despesas de venda.
A CEB Distribuição S.A. fez duas tentativas de vendas de terrenos, mediante licitações, em 17 e 18 de agosto e 14 de outubro de 2015. Não com-
pareceram proponentes, restando desertos os certames licitatórios.

14. INVESTIMENTOS

14.1 Composição dos investimentos

Controladora Consolidado
31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Reapresentado

Avaliados por Equivalência Patrimonial 653.150 357.071 348.612 377.469
Propriedade Para Investimento 145 276.115
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital 3.232 3.232 3.232 3.232
Outros 1.761 1.759 1.761 1.759
Total 658.143 362.062 353.750 658.575

14.2 Investimentos avaliados por equivalência patrimonial

Controladora
Participação Participação Número de Valor Contábil

Capital Social Patrimônio no Capital nas Ações Ações Detidas 31/12/2015 31/12/2014
Investidas Integralizado Líquido Social (%) Ordinárias (%) pela CEB Reapresentado
CEB Distribuição S.A. 580.532 348.093 100,00 100,00 350.532.450 348.093 49.987
CEB Lajeado S.A. 145.656 351.755 59,93 59,93 82.013.911 118.354 106.310
Corumbá Concessões S.A. 235.259 156.370 45.20 9,30 256.009.911 70.697 88.161
Energética Corumbá III S.A. 119.373 155.811 37,50 25,00 45.594.783 58.429 56.773
CEB Participações S.A. 41.271 43.813 100,00 100,00 41.270.415 43.813 43.322
CEB Geração S.A. 7.575 13.604 100,00 100,00 7.575.212 13.604 12.282
Companhia Brasiliense de Gás S.A. 4.921 943 17,00 51,00 30.600 160 236
Total 653.150 357.071 

A diferença do investimento registrado na Companhia e o resultado da aplicação do percentual de 59,93% sobre o patrimônio líquido da CEB Lajeado
S.A. é devido ao registro, no patrimônio líquido da Empresa, de partes beneficiárias no valor de R$ 151.225, emitidas a favor da Eletrobrás S.A., que
integrou a negociação da reestruturação societária da Investco S.A.. As partes beneficiárias deverão ser convertidas em ações preferenciais ao final
do período de concessão. A composição do investimento da Companhia na controlada CEB Lajeado S.A. e nas demais investidas está detalhada nos
quadros seguintes:

Patrimônio Investimento
Composição do Patrimônio Líquido da CEB Lajeado S.A Líquido Registrado Não Controlador
Capital Social 145.655 87.291 58.364
Reservas de Capital (Partes Beneficiárias) 151.225 151.225
Reservas de Lucros 54.804 31.023 23.781

Reserva Legal 16.147 9.405 6.742
Dividendos Adicionais Propostos 27.694 15.488 12.206
Reserva Especial Para Dividendo Obrigatório não Distribuído 10.963 6.130 4.833

Ajuste de Avaliação Patrimonial 71 40 31
Total 351.755 118.354 233.401

Consolidado
Número de

Capital Participação Participação Ações Detidas Valor Contábil
Social Patrimônio no Capital nas Ações pela CEB 

Investidas Integralizado Líquido Social (%) Ordinárias (%) e Controladas 31/12/2015 31/12/2014
Corumbá Concessões S.A. 218.966 156.370 47,55 9,30 269.294.911 74.366 92.578
Investco S.A. 804.459 1.079.083 20,00 20,00 133.563.595 215.817 228.118
Energética Corumbá III S.A. 119.373 155.811 37,50 25,00 45.594.783 58.429 56.773 
Total 348.612 377.469

14.2.1 Informações financeiras resumidas

31/12/2015 31/12/2014
Receita Receita

Investidas Ativos Passivos Líquida Ativos Passivos Líquida
CEB Distribuição S.A. 2.735.962 2.387.869 2.379.220 2.139.152 2.089.164 1.899.928
Corumbá Concessões S.A. 732.330 578.868 141.554 764.359 569.361 104.103
CEB Lajeado S.A. 397.619 45.864 112.016 373.949 43.731 117.966
Energética Corumbá III S.A. 230.966 75.317 36.523 234.127 82.734 35.387
CEB Participações S.A. 45.802 1.989 14.717 44.276 954 13.726
CEB Geração S.A. 17.311 3.709 14.491 14.642 2.361 17.713
Companhia Brasiliense de Gás S.A. 1.217 274 4.375 1.662 276 3.629

14.2.2 Resultado dos investimentos avaliados por equivalência patrimonial

Controladora
Lucro Líquido / Resultado de Lucro Líquido / Resultado de 

(Prejuízo) do Equivalência (Prejuízo) do Equivalência
Período Patrimonial Período Patrimonial

Investidas 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2014
CEB Distribuição S.A . 75.664 75.664 (142.624) (142.624)
CEB Lajeado S.A. 43.888 24.544 18.517 10.355
Energética Corumbá III S.A. 5.773 2.164 4.752 1.782
CEB Geração S.A. 7.458 7.459 8.018 8.018
Corumbá Concessões S.A. (38.628) (17.465) (74.049) (33.479)
CEB Participações S.A. 779 779 (659) (659)
Companhia Brasiliense de Gás S.A. (443) (76) (5.19) (88)

Total 94.491 93.069 (186.045) (156.695)

O cálculo da equivalência patrimonial sobre o resultado do exercício da CEB Lajeado S.A. é realizado aplicando o percentual de 55,923% sobre o
resultado obtido no exercício. Este percentual é fruto do acordo de acionistas, que garantiu à Eletrobrás S.A. rendimentos equivalentes a 49,67% do
resultado de cada exercício. O percentual de 49,67% inclui o percentual de participação societária de 44,077% e 10% de partes beneficiárias.
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Consolidado
Corumbá Energética

Investidas Investco S.A. Concessões S.A. Corumbá III S.A. Total
Saldo em 31 de dezembro de 2013 223.243 124.838 55.353 403.434
Dividendos/Juros Sobre Capital Próprio (13.667) (63) (461) (14.191)
Resultado de Equivalência Patrimonial 18.507 (35.218) 1.782 (14.929)
Efeitos da Lei 12.973/2014 3.021 3.021
Equivalência Patrimonial Reflexa - PL de Coligadas 35 35
Ganho na Variação de Percentual 99 99 
Saldo em 31 de dezembro de 2014 228.118 92.578 56.773 377.469
Dividendos/Juros Sobre Capital Próprio (26.319) (541) (26.860)
Resultado de Equivalência Patrimonial 13.992 (18.369) 2.164 (2.213)
Efeitos da Lei 12.973/2014 157 157
Ganho na Variação de Percentual 26 33 59
Saldo em 31 de dezembro de 2015 215.817 74.366 58.429 348.612

14.3 Propriedade para investimento
Em 31 de dezembro de 2012 e 31 de dezembro de 2013, a controlada CEB D transferiu os bens que estavam registrados na rubrica de ativo não cir-
culante mantidos para venda, para a rubrica de propriedade para investimento. No primeiro evento, foi contemplado o imóvel localizado no Setor
Noroeste SAI Norte PR I55/1/DF e, no segundo, os demais bens, em atendimento ao Pronunciamento Técnico CPC 31, item 8, que determina que
em caso de não realização da venda do ativo no prazo de 1 ano, este deve ser reclassificado para o imobilizado ou para o investimento, dependendo
da intenção do destino a ser dado ao ativo pela Administração.
Em 2015, a Companhia, iniciou novos procedimentos licitatórios demonstrando a firme intenção de alienações de imóveis, razão pela qual, o terreno
localizado no Setor Noroeste, bem como outros imóveis foram transferidos para a rubrica de ativo não circulante mantido para venda (Nota
Explicativa nº 13).
Os bens registrados em propriedade para investimento são avaliados pelo custo.
O valor justo dos bens foi obtido por meio de laudos emitidos por firmas especializadas e a Companhia entende que estes valores avaliados estão de
acordo com as expectativas de mercado.

Consolidado
Valor Contábil Valor Justo

Imóveis Localidade Tamanho 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 Data da Avaliação
Terreno Setor Residencial de Indústria e

Abastecimento (SRIA) QE 20 Lote M - Guará 1.200 m² 20 20 2.087 mai/15
Terreno Setor de Habitações Individuais Sul , 

Quadra Interna 13, Lote "G" - Lago Sul 1.600 m² 126 126 3.137 mai/15
Total 146 146 5224

14.3.1  Movimentação

Saldo em 31 de dezembro de 2014 276.115
Transferência Para Ativo Não Circulante Mantido Para Venda (275.969)
Saldo em 31 de dezembro de 2015 146

14.4 Participação dos acionistas não controladores
O total da participação dos acionistas não controladores no patrimônio líquido da Companhia é de R$ 234.185, dos quais, R$ 233.401 são atribuíveis aos
acionistas não controladores da CEB Lajeado S.A. e R$ 784 são atribuíveis aos acionistas não controladores da Companhia Brasiliense de Gás S.A.. 
A seguir estão apresentadas as informações contábeis das controladas:

14.4.1 CEB Lajeado S.A.

Balanço Patrimonial 31/12/2015 31/12/2014
Circulante 63.091 38.071 
Caixa e Equivalentes de Caixa 15.869 3.252
Consumidores, Concessionárias e Permissionárias 34.522 12.027
Juros Sobre Capital Próprio a Receber 6.051 7.291
Demais Créditos 6.649 15.501

Não Circulante 334.528 335.878
Títulos a Receber - Investco S.A. 1.137 1.146
Repactuação do Risco Hidrológico 16.086
Demais Créditos 1.275 495
Investimentos 215.817 228.118
Imobilizado 136 155
Intangível 100.077 105.964 

Total de Ativo 397.619 373.949
Circulante 45.863 43.731 
Contas a Pagar 5.458 12.627
Tributos e Contribuições Sociais 16.155 1.976
Obrigações Societárias 18.834 23.807
Demais Obrigações 5.416 5.321

Patrimônio Líquido 351.756 330.218
Total Passivo 397.619 373.949

Demonstração de Resultado 31/12/2015 31/12/2014
Receita Operacional Líquida 112.016 117.966
Custo com Energia e Operação (55.653) (108.246)
Despesas Operacionais (8.428) (9.939)
Resultado de Equivalência Patrimonial 13.993 18.506
Receitas Financeiras Líquidas 4.071 5.068
Imposto de Renda/Contribuição Social (17.235) (2.781)
Partes Beneficiárias (4.876) (2.057)
Lucro Líquido do Exercício 43.888 18.517

14.4.2 Companhia Brasiliense de Gás S.A.
Balanço Patrimonial 31/12/2015 31/12/2014
Circulante 468 660

Caixa e Equivalentes de Caixa 250 392
Contas a Receber 109 159
Demais Créditos 109 109

Não Circulante 749 1.002
Demais Créditos 45 24
Imobilizado 4 8
Intangível 700 970

Total de Ativo 1.217 1.662
Circulante 274 276

Fornecedores 201 211 
Tributos e Contribuições Sociais 45 36
Folha de Pagamento 21 22
Demais Obrigações 7 7

Patrimônio Líquido 943 1.386
Total Passivo 1.217 1.662

Demonstração de Resultado 31/12/2015 31/12/2014
Receita Operacional Líquida 4.375 3.629
Custo dos Serviços Prestados (4.004) (3.335)
Despesas Operacionais (850) (863)
Receitas Financeiras Líquidas 36 50
Prejuízo do Exercício (443) (519)

14.5 Informações adicionais sobre empresa controlada em conjunto
A Companhia controla de forma conjunta com outros acionistas a empresa Energética Corumbá III S.A. e os montantes dos principais grupos de ativo,
passivo e resultado estão mostrados nos quadros seguintes:

Balanço Patrimonial 31/12/2015 31/12/2014
Circulante 10.451 11.889
Caixa e Equivalentes de Caixa 3.799 7.230
Consumidores, Concessionárias e Permissionárias 5.862 4.347
Demais Créditos 790 312

Não Circulante 220.514 222.238
Fundos Vinculados 4.007 5.284
Demais Créditos 5.775 668
Imobilizado 206.430 211.725
Intangível 4.302 4.561

Total de Ativo 230.966 234.127
Circulante 11.019 21.017
Fornecedores 461 1.816
Tributos e Contribuições Sociais 528 483
Empréstimos e Financiamentos 7.318 7.282
Dívidas com Pessoas Ligadas 596 9.638
Demais Obrigações 2.116 1.798

Não Circulante 64.297 61.716
Dívidas com Pessoas Ligadas 9.069
Empréstimos e Financiamentos 48.160 55.096
Bens de Uso Público 6.675 6.228
Demais Obrigações 393 392

Patrimônio Líquido 155.649 151.394
Total Passivo 230.966 234.127

Demonstração de Resultado 31/12/2015 31/12/2014
Receita Operacional Líquida 36.524 35.387
Custo com Energia (11.305) (13.450)
Custos de Operação (9.343) (8.875)
Despesas Operacionais (3.230) (1.973)
Despesas Financeiras Líquidas (5.771) (5.018)
Imposto de Renda/Contribuição Social (1.318) (1.320)

Lucro Líquido do Exercício 5.557 4.751

14.2.3 Movimentação dos investimentos avaliados por equivalência patrimonial

Controladora
Companhia

CEB CEB Corumbá Energética CEB CEB Brasiliense de 
Investidas Distribuição S.A. Lajeado S.A. Concessões S.A. Corumbá III S.A. Participações S.A Geração S.A. Gás S.A. Total
Saldo em 31 de dezembro de 2013 220.937 127.132 118.619 55.353 50.885 13.943 324 587.193
Dividendos/Juros Sobre Capital Próprio (31.197) (38) (461) (6.905) (9.679) (48.280)
Resultado de Equivalência Patrimonial (142.624) 10.355 (33.479) 1.782 (659) 8.018 (88) (156.695)
Efeitos da Lei 12.973/2014 em Coligada 3.021 3.021
Equivalência Patrimonial Reflexa - PL de Controladas e Coligadas (28.325) 19 39 (28.267)
Ganho na Variação de Percentual 99 99
Saldo em 31 de dezembro de 2014 49.988 106.309 88.162 56.773 43.321 12.282 236 357.071
Dividendos/Juros Sobre Capital Próprio (12.515) (541) (444) (6.137) (19.637)
Resultado de Equivalência Patrimonial 75.664 24.544 (17.465) 2.164 779 7.459 (76) 93.069
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - AFAC 36.000 36.000
Equivalência Patrimonial Reflexa - PL de Controladas e Coligadas 186.441 16 157 186.614
Ganho na Variação de Percentual 33 33
Saldo em 31 de dezembro de 2015 348.093 118.354 70.697 58.429 43.813 13.604 160 653.150
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14.6 Operações controladas em conjunto
A Companhia possui operações em conjunto com outro acionista no Consórcio UHE Queimado e os montantes dos principais grupos de ativo e pas-
sivo são como segue:

Balanço Patrimonial 31/12/2015 31/12/2014
Circulante 436 1.003
Caixa e Equivalentes de Caixa 75 447
Demais Créditos 361 556
Não Circulante 112.790 116.669
Imobilizado/Intangível 112.790 116.669
Total de Ativo 113.226 117.672
Circulante 193 977
Fornecedores 124 898
Tributos e Contribuições Sociais 69 64
Demais Obrigações 15
Não Circulante 6.460 6.390
Outras Obrigações 6.460 6.390
Patrimônio Líquido 106.573 110.305
Total Passivo 113.226 117.672

14.7 Resultado de equivalência patrimonial - Consolidado
O valor apresentado nas demonstrações do resultado consolidado refere-se ao registro da equivalência patrimonial calculada sobre a variação do
patrimônio líquido das coligadas. Este valor não é eliminado nas informações consolidadas do Grupo.

15. IMOBILIZADO

15.1 Movimentação
Controladora

Imobilizado em Serviço
Edificações,
Obras Civis Máquinas e Móveis e Imobilizado

Eventos Terrenos e Benfeitorias Equipamentos Veículos Utensílios em Curso Total
Custo do Imobilizado
Saldo em 31 de dezembro de 2013 13.130 1.098 874 97 148 830 16.177
Adições 1.365 21 1.386
Transferências (189) 221 (830) (798)
Saldo em 31 de dezembro de 2014 13.130 2.463 706 97 369 16.765
Baixas (97) (97)
Transferências (384) (384)
Saldo em 31 de dezembro de 2015 13.130 2.463 322 369 16.284
Depreciação Acumulada
Saldo em 31 de dezembro de 2013 (173) (315) (97) (79) (664)
Depreciação (76) (52) (25) (153)
Transferências 118 (118)
Saldo em 31 de dezembro de 2014 (249) (249) (97) (222) (817)
Depreciação (97) (32) (34) (163)
Baixas 97 97 
Transferências 90 90
Saldo em 31 de dezembro de 2015 (346) (191) (256) (793)
Imobilizado Líquido - 31/12/2015 13.130 2.117 131 113 15.491
Imobilizado Líquido - 31/12/2014 13.130 2.214 457 147 15.948
Taxas Anuais de Depreciação 2,0% a 4,0% 3,3% a 6,7% 20% 10%

Consolidado
Imobilizado em Serviço

Reservatórios, Edificações,
Barragens Obras Civis Máquinas e Móveis e Imobilizado

Terrenos e Adutoras e Benfeitorias Equipamentos Veículos Utensílios Outros em Curso Total
Custo do Imobilizado
Saldo em 31 de dezembro de 2013 14.097 13.828 16.599 45.557 15.965 8.072 163 77.043 191.324
Adições 3.242 1.139 2.950 1.163 1 61.085 69.580 
Transferências 1.365 (189) 221 (81.877) (80.480)
Saldo em 31 de dezembro de 2014 14.097 13.828 21.206 46.507 18.915 9.456 164 56.251 180.424
Adições 677 21 1.386 1 46.316 48.401 
Baixas (532) (1.066) (2) (56.426) (58.026)
Transferências (330) (58) (234) (622)
Saldo em 31 de dezembro de 2015 14.097 13.828 21.883 45.666 19.235 9.454 107 45.907 170.177
Depreciação Acumulada
Saldo em 31 de dezembro de 2013 (3.504) (8.720) (28.130) (9.259) (3.074) (130) (52.817)
Depreciação (297) (562) (1.854) (1.651) (526) (3) (4.893)
Transferências 118 (118)
Saldo em 31 de dezembro de 2014 (3.801) (9.282) (29.866) (10.910) (3.718) (133) (57.710)
Depreciação (296) (1.306) (1.581) (1.468) (578) (4) (5.233)
Baixas 307 1.504 1.811
Transferências 68 40 108
Saldo em 31 de dezembro de 2015 (4.097) (10.588) (31.072) (10.874) (4.296) (97) (61.024)
Imobilizado Líquido - 31/12/2015 14.097 9.731 11.295 14.594 8.361 5.158 10 45.907 109.153
Imobilizado Líquido - 31/12/2014 14.097 10.027 11.924 16.641 8.005 5.738 31 56.251 122.714
Taxas Anuais de Depreciação 2,0% a 7,7% 2,0% a 4,0%  3,3% a 6,7%  20% 10%

Não houve indícios de perdas ao valor recuperável desses ativos na data das demonstrações financeiras.

15.2 Valores oferecidos em garantias
A Companhia ofereceu os terrenos localizados no Setor Norte, A-E 1N, Lotes G e H - Brazlândia-DF, em garantia de litígios fiscais junto a Receita
Federal de Brasil. Os terrenos estão avaliados conforme laudo pelo valor total de R$ 2.215.

16. INTANGÍVEL

Controladora
Direito de Uso de Software

Custo do Intangível
Saldo em 31 de dezembro de 2014 83
Saldo em 31 de dezembro de 2015 83
Amortização Acumulada
Saldo em 31 de dezembro de 2014 (4)
Amortizações (17)
Saldo em 31 de dezembro de 2015 (21)
Intangível Líquido - 31/12/2015 62
Intangível Líquido - 31/12/2014 79

Consolidado
Direito de Uso da Concessão                  Outros Intangíveis

Direito de 
Exploração

Em Serviço Em Curso Em Serviço Em Curso da Concessão Total
Custo do Intangível
Saldo em 31 de dezembro de 2013 245.080 95.318 53.352 3.598 158.946 556.294 
Adições 5.228 103.798 83 13.842 122.951
Baixas (30) (146.831) (146.861)
Obrigações Especiais 10.750 (46.539) (35.789)
Saldo em 31 de dezembro de 2014 261.028 5.746 53.435 17.440 158.946 496.595 
Adições 120.340 105.662 9.680 224.522
Baixas (16) (106.078) (106.094)
Transferências 874.590 (2.835) 6.716 (6.499) 883.132
Obrigações Especiais (16.687) (16.687)
Saldo em 31 de dezembro de 2015 1.239.255 2.495 60.151 20.621 158.946 1.481.468 

Amortização Acumulada
Saldo em 31 de dezembro de 2013 (193.568) (44.523) (47.095) (285.186)
Amortizações (44.313) (3.488) (5.887) (53.688)
Saldo em 31 de dezembro de 2014 (237.881) (48.011) (52.982) (338.874)
Amortizações (36.002) (4.353) (5.887) (46.242)
Transferências (217) (217)
Saldo em 31 de dezembro de 2015 (273.883) (52.581) (58.869) (385.333)
Intangível Líquido - 31/12/2015 965.092 2.775 7.570 20.621 100.077 1.096.135 
Intangível Líquido - 31/12/2014 23.147 5.746 5.424 17.440 105.964 157.721 

Não houve indícios de perdas no valor recuperável desses ativos na data das demonstrações financeiras.
A ANEEL é responsável por estabelecer a vida útil econômica estimada de cada bem integrante da infraestrutura de distribuição, para efeitos de determinação da tar-
ifa, bem como para apuração do valor da indenização no vencimento da concessão. Essa estimativa é revisada periodicamente e aceita pelo mercado como adequada
para efeitos contábeis e regulatórios. 
A Administração entende que a amortização do direito de uso da concessão deve respeitar o retorno esperado de cada bem da infraestrutura da concessão, via tarifa.
Assim sendo, o intangível é amortizado pelo prazo esperado desse retorno, limitado ao prazo de vencimento da concessão. 
O valor contábil de cada bem que ultrapassa o prazo do vencimento da concessão está alocado como ativo financeiro - ativo indenizável (concessão). 

16.1 Direito de exploração de concessão de geração 
A Controladora consolida a empresa CEB Lajeado S.A., detentora do direito de exploração de concessão da Usina Luis Eduardo Magalhães, que integra a operação
de geração da Investco S.A.. Esse direito se trata de uma operação de reestruturação societária que foi decorrente do contrato de venda e compra de ações entre a
Investco S.A. e seus acionistas. Este Instrumento estabelece para a CEB Lajeado S.A. o valor de compra de 20% (conforme sua participação ordinária) das ações pref-
erenciais classe R, nominativas, sem valor nominal, de emissão da Investco S.A., totalizando 46.890.423 ações, por R$ 213.452, que também representa 20% da dívi-
da da Investco S.A. com a Eletrobrás. Do total de R$ 213.452, R$ 54.506 representam o valor patrimonial das ações detidas na Investco S.A pela Eletrobrás em 30 de
novembro de 2005, data da última correção da dívida.
Com a efetivação do negócio, foi reconhecido um ágio no valor de R$ 158.946, que foi fundamentado como direito de exploração de concessão. Este direito de explo-
ração de concessão será amortizado até o ano de 2032, que representa o fim da concessão, em conformidade com o disposto no art. 1, § 2º, alínea b da Instrução CVM
nº 285, de 31 de julho de 1998. O total do ágio, R$ 158.946 mil, a ser amortizado por 27 anos (a partir de janeiro de 2006 até dezembro de 2032), resulta em R$ 5.887
mil de amortização ao ano. 
Em setembro de 2015, a controlada CEB Lajeado S.A. realizou o teste de perda por redução no valor recuperável do direito de exploração da concessão. A base para
realização do teste de recuperabilidade foi o fluxo de caixa descontado, que resultou em um valor presente de fluxo de caixa descontado de R$ 362.490. Este mon-
tante, quando comparado com o valor contábil do investimento avaliado pelo método de equivalência patrimonial, acrescido do valor contábil do direito de exploração
da concessão, no montante de R$ 332.771, não apresentou indicação de perda por redução no valor recuperável. A taxa de desconto usada foi de 9,63%, e tal utiliza-
ção deveu-se ao fato de a Empresa não possuir dívida bancária. O fluxo de caixa livre foi realizado sob a ótica do acionista e foi utilizado o custo de capital próprio
real depois dos impostos. A mencionada taxa foi divulgada pela ANEEL nos Procedimentos de Regulação Tarifária - Proret, submódulo 12.3 - Custo de Capital da
Geração. O período contemplado para elaboração dos fluxos de caixa foi até o fim da concessão, ou seja, o ano de 2032.

17. FORNECEDORES

Controladora Consolidado
31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Reapresentado
Suprimento de Energia Elétrica 281.341 292.312
Materiais e Serviços 2.213 7.857 56.547 59.396
Encargos de Uso de Rede Elétrica 9.918 11.349
Fornecedores de Gás 189 201 
Total 2.213 7.857 347.995 363.258 
Circulante 2.213 7.857 322.035 363.258 
Não Circulante 25.960

17.1 Eventos não recorrentes que impactaram a rubrica de suprimento de energia elétrica: 
17.1.1 Diferença de tarifa de energia de Angra I e Angra II - Eletronuclear
Corresponde à diferença de tarifa proveniente de alteração na regulamentação por parte da ANEEL, estabelecendo nova metodologia para cálculo da tari-
fa entre Furnas e Eletronuclear. A Lei no 12.111, de 09 de dezembro de 2009, definiu que o diferencial entre essas tarifas seria rateado pelas concessionárias
de serviço público de distribuição atendidas pelo Leilão de Compra de Energia Proveniente de Empreendimentos Existentes, de 7 de dezembro de 2004,
na proporção das quantidades atendidas no contrato com início de suprimento em 2005. O valor do diferencial a que se refere o artigo 12º da Lei nº 12.111,
de 09 de dezembro de 2009, apresentado por último pela Resolução nº 1.585, de 13 de agosto de 2013, que competia à CEB D, era de R$ 11.552, sujeito
a encargos financeiros com base na variação do IPCA. O valor foi liquidado em 2015 e o montante totalizou R$ 13.522. 

17.1.2 Diferença de tarifa de energia adquirida de Corumbá Concessões S.A.
No período da construção da Usina Corumbá IV, empreendimento da Corumbá Concessões S.A., ocorreram atrasos na entrada em operação comer-
cial definida originalmente no contrato. Para cumprir o contrato, a Empresa buscou energia no mercado de curto prazo. O preço da energia adquiri-
da no curto prazo estava inferior ao preço contratual. Diante disso, à época, a ANEEL foi consultada e estabeleceu que a Resolução Normativa - RN
nº 165, de 19 de setembro de 2005, se aplicava ao caso em questão.  Referiu-se, inclusive, ao Art. 3º, que previa o seguinte: "Qualquer que seja o
custo incorrido pelo agente vendedor na celebração dos contratos de compra e venda de energia, só será considerado, para fins de repasse aos con-
tratos de venda originais e, consequentemente, às tarifas dos consumidores finais, o menor valor entre, o valor da energia do contrato de compra;
o Preço de Liquidação de Diferenças - PLD, acrescido de 10% (dez por cento); ou o preço da energia no contrato de venda original".
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Em 17 de setembro de 2013, a ANEEL, por meio do Despacho nº 3.168, contrariando o posicionamento constante do Ofício nº 326, declarou que não eram
aplicáveis os termos da RN 165 ao Contrato de Compra e Venda de Energia celebrado entre a Corumbá Concessões S.A. e a CEB Distribuição S.A., e que, por-
tanto,  o valor a ser aplicado no custo da compra da energia seria o valor original do contrato. Aplicando o preço original e as regras de correção previstas no
instrumento contratual, resultou para a CEB Distribuição S.A. uma obrigação no montante de R$ 42.705.
Ainda de acordo com o instrumento contratual, a dívida com Corumbá Concessões S.A. foi atualizada pelo IGP-M, resultando no montante de R$ 1.040 de
atualização monetária.
Este montante foi integralmente repassado como componente financeiro à tarifa do consumidor final da CEB Distribuição S.A., conforme disposto na Resolução
Homologatória nº 1.779, de 19 de agosto de 2014, que homologou o resultado do Reajuste Tarifário Anual de 2014 da CEB D e fixou, em seu art. 10, o valor de
R$ 43.745, que começou a ser repassado à Corumbá Concessões S.A. pela CEB Distribuição S.A., em 12 (doze) parcelas mensais iguais, a partir de outubro de
2014. Em setembro de 2015, a obrigação foi liquidada.

17.1.3  Passivo decorrente de energia de curto prazo
No final do exercício de 2013, a CEB D constituiu provisão no montante de R$ 117.386 devido à ausência de leituras dos consumos em linhas de interligação
com Furnas e nas conexões de fronteira. Do total provisionado, R$ 88.000 tiveram origem em duas linhas de interligação com Furnas, e a ausência de medição
deste consumo ocorreu no período de abril a outubro de 2013. Durante o primeiro semestre de 2014, novos provisionamentos foram realizados, no montante de
R$ 29.376, devido às ausências de leituras de consumo nas conexões de fronteira das Linhas de Samambaia (Furnas), com as subestações Ceilândia Norte e
Samambaia Oeste da CEB D. 
Em maio de 2015, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE finalizou o reprocessamento dos valores objeto das provisões constituídas e o mon-
tante do reprocessamento totalizou de R$ 124.347. O valor foi liquidado através de encontro de contas das operações de energia elétrica de curto prazo realizada
pela CEB D na CCEE.

17.1.4 Parcelamento Itaipu Binacional
Em junho de 2015 a CEB D possuía um passivo de USD 43.267, referente a faturas pendentes de pagamento da Energia do Repasse de Itaipu inadimplidas até a data de 28 de fevereiro de 2015.
Após negociação com a Eletrobrás, em 15 de julho de 2015 foi efetuado o pagamento de USD 21.448, o correspondente a R$ 67.220.
O saldo remanescente de USD 21.819 foi negociado em 24 parcelas mensais, iguais e sucessivas, com vencimento todo o dia 30 de cada mês, devendo o primeiro pagamen-
to ser efetuado a partir da data de eficácia do contrato. Sobre o saldo devedor incidirão juros remuneratórios de 1% ao  mês, calculados pro rata die. 
Em 31 de dezembro de 2015, o saldo devedor do parcelamento totalizou USD 18.306 (R$ 70.464).

18. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
18.1 Resumo das obrigações tributárias

Controladora                                              Consolidado
31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Reapresentado
Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição 
Social Sobre o Lucro Líquido 97.384 97.475 249.552 196.355
Outros Tributos 1.135 1.295 288.738 175.501 
Total 98.519 98.770 538.290 371.856 
Circulante 1.250 1.483 264.796 175.940 
Não Circulante 97.269 97.287 273.494 195.916

18.1.1 Imposto de renda pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido
Controladora                                                        Consolidado

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014
Reapresentado

Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ 71.522 71.522 183.315 144.118
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL 25.862 25.953 66.237 52.237
Total 97.384 97.475 249.552 196.355 
Circulante 115 206 13.336 468
Não Circulante 97.269 97.269 236.216 195.887

O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescida de 10% sobre o lucro tributável
que exceder a R$ 240 para o imposto de renda, e de 9% sobre o lucro tributável para a contribuição social. Também é considerada a compensação de pre-
juízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real. A opção de tributação da Companhia e suas controladas CEB Distribuição
S.A. e CEB Lajeado S.A. é o lucro real anual com antecipações mensais. As demais controladas optaram pelo regime de tributação pelo lucro presumido.

O quadro seguinte detalha a apuração do IRPJ e da CSLL:
Controladora Consolidado

IRPJ                                                                                          CSLL IRPJ CSLL
31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Resultado Antes dos Tributos Sobre o Lucro 64.746 (158.699) 64.746 (158.699) 148.212 (93.786) 148.212 (93.786)
Equivalência Patrimonial - Coligadas 2.213 14.928 2.213 14.928
Resultado das Empresas Tributadas Pelo Lucro Presumido (9.765) (8.986) (9.765) (8.986)
Total do Resultado Tributado 64.746 (158.699) 64.746 (158.699) 140.660 (87.844) 140.660 (87.844)
Ajuste RTT (196.707) (196.707)
Equivalência Patrimonial (93.069) 156.695 (93.069) 156.695
Adições Permanentes, Líquidas 7.829 7.144 7.829 7.144 33.547 24.419 33.547 24.326
Adições Permanentes 7.829 7.665 7.829 7.665 33.877 30.783 33.877 30.690

Perdas - Outras 1.620 551 1.620 551
Encargos/Gratificações/Alimentação de Diretores 552 717 552 717 
Contribuições não Compensatórias 26 85 26 85 
Juros Sobre Capital Próprio 7.829 6.151 7.829 6.151 7.119 8.578 7.119 8.578
Subvenção de Energia Elétrica 557 490 557 490 
Perda com Contas a Receber - Governo do Distrito Federal 93
Ultrapassagem de Demanda e Excedente de Reativos 18.042 12.854 18.042 12.854 
Amortização de Ágio Sobre Investimentos 5.887 5.887 5.887 5.887 
Outras Adições 1.514 1.514 74 1.528 74 1.528

Exclusões Permanentes (521) (521) (330) (6.364) (330) (6.364)
Dividendos Recebidos (521) (521) (265) (585) (265) (585)
Juros Sobre Capital Próprio
Depreciação/Amortização Acumulada - Reavaliação BRR 396/2010 (5.779) (5.779)
Outras Exclusões (65) (65)

Adições/(Exclusões) Temporárias 22.320 (129) 22.320 (129) (306.629) 61.850 (306.629) 70.592
Adições Temporárias 25.757 608 25.757 608 874.420 825.320 874.420 825.320 

Provisão para Riscos Trabalhistas, Cíveis, Fiscais e Regulatórios 35 35 15.069 15.130 15.069 15.130
Provisão de Benefício Pós-Emprego - Assistencial Aposentados 39.196 37.800 39.196 37.800 
Provisão de Suprimento/Energia de Curto Prazo 339.999 668.986 339.999 668.986 
Provisão Para Devedores Duvidosos 25.396 25.396 88.342 69.223 88.342 69.223
Provisão de Encargos de Curto Prazo 302.786 8.045 302.786 8.045
Provisão de Participação nos Lucros e Resultados 12.113 3.016 12.113 3.016
Atualização Monetária de Passivos Regulatórios 35.744 9.119 35.744 9.119 
Atualização Monetária - Superávit de Baixa Renda 14.442 10.966 14.442 10.966 
Ultrapassagem de Demanda e Excedente de Reativos
Superávit de Baixa Renda - Atualização Monetária
COFINS Sobre Ativos Regulatórios 20.379 20.379
PIS Sobre Ativos Regulatórios 4.420 4.420
Provisão MCP - CCEE 431 431
Provisão de Bloqueio Judicial 657 2.157 657 2.157
Custo da Prestação de Serviço de Iluminação Pública 171 573 171 573 171 573 171 573
Provisão Recebimento de Faturas de Energia Elétrica 481 481
Outras Adições 190 190 190 305 190 305 

Exclusões Temporárias (3.437) (737) (3.437) (737) (1.181.049) (763.470) (1.181.049) (754.728)
Reversão de Provisão Para Riscos Trabalhistas, Cíveis, Fiscais e Regulatórios (18) (18) (20.899) (2.571) (20.899) (2.571)
Reversão de Benefício Pós- Emprego Assistencial Aposentados (81.412) (35.138) (81.412) (35.138)
Reversão de Provisão para Devedores Duvidosos (3.222) (3.222) (28.501) (19.219) (28.501) (19.219)
Reversão de Provisão de Suprimentos/Energia de Curto Prazo (686.993) (619.030) (686.993) (619.030)
Reversão de Provisão de Recebimento de Faturas de Energia Elétrica (167) (167)
Reversão da Atualização Monetária do Superávit de Baixa Renda (8.742)
Reversão de Provisão Para Perdas (2.320) (2.320)
Reversão de Provisão Para Perdas Pessoal Cedido
Reversão de Participação nos Lucros e Resultados (3.016) (1.904) (3.016) (1.904)
Constituição e Realização de Ativos e Passivos Regulatórios (214.196) (65.700) (214.196) (65.700)
Atualização Monetária - Ativo Financeiro Indenizável - VNR (53.882) (53.882)
Atualização Monetária - Ativos Regulatórios (89.448) (10.447) (89.448) (10.447)
Receita não Faturada de IP (215) (719) (215) (719) (215) (719) (215) (719)

Base de Cálculo Antes da Compensação do Prejuízo Fiscal 1.826 5.011 1.826 5.011 (132.422) (198.282) (132.422) (189.633)
(-) Compensação Prejuízo Fiscal (548) (1.503) (548) (1.503)
Base de Cálculo 1.278 3.508 1.278 3.508 (132.422) (198.282) (132.422) (189.633)

Alíquota Aplicável 25% 25% 9% 9% 25% 25% 9% 9%
Imposto de Renda e Contribuição Social Corrente:

IRPJ/CSLL sobre Lucro Fiscal Tributável da Controladora e Controladas 296 853 115 316 13.067 2.887 4.725 1.062
IRPJ/CSLL - Lucro Presumido de Controladas 1.357 1.483 614 663 
Ajustes IRPJ/CSLL - Exercício - 2014 e 2013 (244) (87) 244 87

Imposto de Renda e Contribuição Social Corrente 52 853 28 316 14.668 4.370 5.426 1.725
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 29.609 36.892 10.652 13.307 
Total do Imposto de Renda e Contribuição Social 52 853 28 316 44.277 41.262 16.078 15.032
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(i) Passivo fiscal diferido
A Companhia reconheceu passivos fiscais diferidos relativos ao reconhecimento do custo atribuído dos terrenos (Nota Explicativa nº 13). Um dos
imóveis avaliados foi capitalizado na controlada CEB D, como aporte de capital e está registrado como ativo não circulante mantido para venda.
Outros eventos que geraram o reconhecimento de passivos fiscais diferidos foram: o ganho sobre o reconhecimento do VNR (Valor Novo de
Reposição) do ativo financeiro indenizável; e sobre os ativos e passivos regulatórios, reconhecidos na CEB D de acordo com a OCPC 08. A realiza-
ção dos passivos fiscais diferidos ocorrerá por ocasião da venda dos terrenos, pela realização do ativo financeiro indenizável e pela realização dos
ativos e passivos regulatórios.

Controladora Consolidado
31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Reapresentado
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ 71.522 71.522 173.676 144.007
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL 25.747 25.953 62.540 51.880
Total 97.269 97.475 236.216 195.887
Não Circulante 97.269 97.475 236.216 195.887

18.1.2 Outros Tributos
Controladora                                             Consolidado

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014
Reapresentado

Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços de 
Transportes Estaduais, Intermunicipais e de Comunicações - ICMS (a) 223.830 148.637
Contribuição Social Para Financiamento da Seguridade Social- COFINS 645 479 46.344 16.065
Programa de Integração Social - PIS 139 104 10.039 3.483
Retenções IRRF/CSLL/PIS/COFINS 271 351 3.305 2.541
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 31 182 1.589 1.648
Outros 49 179 3.631 3.127 
Total 1.135 1.295 288.738 175.501 
Circulante 1.135 1.277 251.460 175.472 
Não Circulante 18 37.278 29

(a) Em 25 de novembro de 2010, atendendo demanda da CEB Distribuição S.A., foi baixado o Decreto nº 32.514, que autorizou o adiamento em três
meses do pagamento do ICMS de cada mês, a partir dos fatos geradores praticados em outubro daquele ano, estabelecendo o dia 20 como venci-
mento. Os valores postergados deveriam sofrer apenas atualização monetária por meio do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, por-
tanto, sem a incidência de juros e multas decorrentes das postergações.
Em 20 de dezembro de 2013, foi publicado o Decreto nº 4.990, que autorizou a mudança do vencimento do dia 20 para o penúltimo dia útil, man-
tendo o adiamento de três meses e a cobrança apenas da correção monetária.
Em 27 de agosto de 2014, o GDF formalizou medidas de compensação das eventuais perdas financeiras pela não aplicação total do reajuste tarifário
de 2014, editando o Decreto nº 35.762, que tratou do débito da CEB Distribuição S.A.  relativo ao pagamento de ICMS sobre o fornecimento de
energia. Neste diploma legal, foi reconhecido o valor de R$ 119.633 que corresponde ao valor histórico deste débito acrescido de correção monetária
pelo INPC, não sofrendo assim, a incidência de multas e juros. Adicionalmente, no âmbito do mesmo decreto, foi autorizado o parcelamento deste
montante em 10 vezes, corrigido pelo INPC. Em julho de 2015, a CEB Distribuição S.A. realizou a quitação do parcelamento.

19. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

A Contribuição de iluminação pública - CIP foi instituída no Distrito Federal pela Lei Complementar nº 673, de 27 de dezembro de 2002, para custeio
dos serviços de iluminação pública prestados aos contribuintes nas vias e logradouros públicos do Distrito Federal.
O custeio do serviço de iluminação pública compreende:
I - despesas com energia consumida pelos serviços de iluminação pública; e
II - despesas com administração, operações, manutenção, eficientização e ampliação do sistema de iluminação pública. 
A cobrança da CIP é efetuada na fatura de consumo de energia elétrica e devida ao Governo do Distrito Federal (GDF), sendo o saldo não repassa-
do atualizado pelo INPC. 
Em 23 de dezembro de 2014, foi publicada a Lei nº 5.434 que estabeleceu medidas de apoio à CEB D, preparatórias à prorrogação do Contrato de
Concessão de Distribuição de Energia. Dentre as medidas adotadas foi autorizado o parcelamento, em 60 parcelas mensais e sucessivas, do saldo
arrecadado e não repassado da CIP nos exercícios de 2013 e 2014, que serão corrigidos pelo INPC, a partir do segundo mês subsequente ao da sua
arrecadação, até o mês de início do pagamento do parcelamento. Este saldo corresponde a R$ 161.875 e as parcelas terão vencimento no 15º dia útil
de cada mês. Até 31 de dezembro de 2015, foram amortizadas 11 prestações, no montante de R$ 31.255.
Em 31 de dezembro de 2015, o montante a repassar ao GDF era de R$ 245.195 e apresentava a seguinte movimentação: 

Saldo em 31 de dezembro de 2014 213.103
Faturamento Arrecadado 160.459
Faturamento não Arrecadado 18.845
Atualização Monetária 20.570
Repasses ao Governo do Distrito Federal (167.782)
Saldo em 31 de dezembro de 2015 245.195
Circulante 135.107
Não Circulante 110.088

A movimentação do valor do parcelamento da CIP é apresentada no quadro a seguir:

Saldo em 31 de dezembro de 2014 161.875
Amortização no Exercício (31.255)
Atualização no Exercício 15.172
Saldo em 31 de dezembro de 2015 145.792
Circulante 35.704
Não Circulante 110.088

20. ENCARGOS REGULATÓRIOS
Consolidado

31/12/2015 31/12/2014
Superávit de Baixa Renda (a) 123.291 108.849
Pesquisa & Desenvolvimento e Eficiência Energética (b) 93.674 75.351
Encargos do Consumidor a Recolher (c) 83.909 2.735
Total 300.874 186.935 
Circulante 118.605 40.980 
Não Circulante 182.269 145.955

(a) Superávit de baixa renda
A aplicação da tarifa social de baixa renda, que causou impacto significativo nas receitas operacionais das concessionárias, foi instituída pela Lei nº
10.438, de 26 de abril de 2002. O Decreto nº 4.538, de 23 de dezembro de 2002, e a Lei nº 10.604, de 17 de dezembro de 2002, foram os instrumentos
legais instituídos para regulamentar o processo de subvenção econômica, com a finalidade de contribuir para a modicidade da tarifa de fornecimento de
energia elétrica dos consumidores finais integrantes da subclasse residencial.
O montante apurado refere-se ao valor a ser ressarcido aos consumidores em decorrência do processo de migração de determinados consumidores
residenciais, anteriormente enquadrados na subclasse de baixa renda, para consumidores normais. O ressarcimento deve-se ao fato de as tarifas con-

cedidas à Companhia já terem considerado o enquadramento anterior dos consumidores como de baixa renda.
O assunto está em discussão entre a Distribuidora e o Órgão Regulador. A ANEEL entende que o valor ainda é exigível, e solicitou instrução de
processo específico para apurar a conduta da CEB Distribuição S.A. e submeter à deliberação da Diretoria. A Administração da Companhia tem
posição contrária, por considerá-lo decadente.

(b) Obrigações de Pesquisa e Desenvolvimento - P&D e Eficiência Energética - PEE 
A controlada CEB D, por ser uma distribuidora do segmento de energia elétrica, é obrigada a aplicar 1% de sua receita operacional líquida (ROL)
em ações que tenham como objetivo o combate ao desperdício de energia elétrica e o desenvolvimento tecnológico do setor elétrico. A obriga-
toriedade na aplicação desses recursos está prevista em lei e no contrato de concessão, cabendo à ANEEL regulamentar os investimentos nos pro-
gramas, acompanhar a execução dos projetos e avaliar seus resultados. O montante de 1% é destinado aos Programas de Eficiência Energética -
PEE; Pesquisa e Desenvolvimento - P&D; ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT; e ao Ministério de Minas
e Energia - MME. A participação de cada um dos programas está definida pelas leis nº 10.848 e nº 11.465, de 15 de março de 2004 e 28 março
de 2007, respectivamente.
A atualização das parcelas referentes ao PEE e  ao P&D é efetuada pela taxa de juros SELIC, de acordo com as Resoluções Normativas ANEEL nº
176, de 28 de novembro de 2005; nº 219, de 11 de abril de 2006; nº 300, de 12 de fevereiro de 2008; e nº 316, de 13 de maio de 2008, além do Ofício
Circular nº 1.644/2009-SFF/ANEEL, de 28 dezembro de 2009.
Por meio da Resolução Normativa nº 233, de 24 de outubro de 2006, com validade a partir de 01 de janeiro de 2007, a ANEEL estabeleceu novos
critérios para cálculo, aplicação e recolhimento dos recursos do PEE. Entre esses novos critérios, foram definidos os itens que compõem a base de
cálculo das obrigações, ou seja, a receita operacional líquida e o cronograma de recolhimento ao FNDCT e ao MME.

Consolidado
31/12/2015 31/12/2014

Programa de Eficiência Energética - PEE 68.459 52.328
Pesquisa e Desenvolvimento - P &D 23.917 21.910
Fundo Nacional Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT 799 741
Ministério de Minas e Energia - MME 399 372
Total 93.574 75.351 

(c) Encargos do consumidor a recolher
Em 27 de fevereiro de 2015, a ANEEL publicou a Resolução Homologatória nº 1.857, que estabeleceu a Cota Anual da Conta de Desenvolvimento
Energético - CDE, a ser repassada pela CEB Distribuição S.A. à Eletrobrás, em 2015, no montante de R$ 391.473. Em 31 de dezembro de 2015, os
montantes devidos pela CEB Distribuição S.A. à Eletrobrás totalizaram R$ 83.896. Os valores de CDE  foram reconhecidos e homologados na
Revisão Tarifária Extraordinária - RTE, por meio da Resolução Homologatória nº 1.858, de 27 de fevereiro de 2015, para serem repassados aos con-
sumidores de energia da CEB Distribuição S.A..

21. DEBÊNTURES

Balanço Patrimonial Demonstração do Resultado
Quantidade Condições

em Remuneração Taxa de Não Encargos Encargos 
circulação a.a. efetiva a.a. amortização Garantias Circulante circulante Total Incorridos Pagos

Parcelas
mensais a Recebíveis +

partir de Alienação
1ª Emissão junho de de imóvel
- Série Única 1300 CDI + 6,8% CDI + 6,8% 2016. 15.918 114.082 130.000
Encargos 1.082 1.082 13.111 (13.111)
Custos da Emissão (432) (1.511) (1.943) 216

16.568 112.571 129.139 13.327 (13.111)

O saldo de debêntures registrado no passivo não circulante têm seus vencimentos assim programados:

Consolidado
2017 31.824
2018 31.824
2019 31.824
2020 17.099
Total 112.571

Condições restritivas: Qualquer operação de FIDC a ser realizada pela CEB Distribuição S.A. restringe-se ao Banco Credit Suisse.

22. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Consolidado
Entidades 31/12/2015 31/12/2014 Encargos

Juros entre 5% a 8% a.a. 1% a  2% 
Eletrobrás 9.325 24.659 de Tx. Adm. + Variação da UFIR/IGPM

Juros de 4,5% a.a. de 
Banco do Brasil S.A (Finame) 4.008 5.000 atualização pela TJLP

Juros de 10% a.a. de atualização pela 
Banco do Brasil S.A (FCO I a IV) 54.849 69.173 TJLP e Bônus de Adimplência de 15%.
Banco do Brasil 1.413 17.727 CDI + juros de 1,7% a.a.

140% do CDI CETIP
Caixa Econômica Federal S.A. 94.497 91.956 (durante o período de utilização). 
Caixa Econômica Federal S.A./BNDES 28.029 34.498 5% a.a + TJLP
Caixa Econômica Federal S.A./BNDES 19.092 14.391 5% a.a + UMBNDES
Caixa Econômica Federal S.A./BNDES 40.436 45.456 6% a.a
Banco Daycoval 11.720 19.171 0,5% a.m + CDI CETIP
Banco BCV 16.663 6,5% a.a + CDI CETIP
Custo de Transação (1.088) (920)
Total 278.944 321.111
Circulante 55.325 69.417 
Não Circulante 223.619 251.694

A CEB D firmou o contrato de financiamento com o agente financeiro Caixa Econômica Federal, por meio de repasse de recursos do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social, objetivando suprir investimentos realizados em novas instalações e melhorias na rede de distribuição, em
atendimento a projetos relacionados à Copa do Mundo de 2014. A liberação dos recursos ocorreu no mês de setembro de 2014.
O contrato conta com garantias de recebíveis da Distribuidora, tendo o Distrito Federal como Interveniente Garantidor e o Banco de Brasília S.A.,
como Interveniente Anuente. O valor foi dividido no Subcrédito A, de R$ 33.578, destinados à execução de obras civis, com taxa de juros indexada
à TJLP; no Subcrédito B, com valor de R$ 14.391, destinados à execução de obras civis, com taxa de juros indexada à UMBNDES (variação cam-
bial das diversas moedas contidas na Cesta de Moedas do BNDES); e, ainda, no Subcrédito C, no valor de R$ 45.456, destinados à aquisição de
máquinas e equipamentos nacionais, com taxa de juros de 6% a.a. (seis por cento ao ano), totalizando R$ 93.425.
O financiamento tem carência de vinte quatro meses e pagamento mensal dos juros.
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22.1 Garantias dos empréstimos e financiamentos
Os empréstimos estão garantidos por cessão de direitos creditórios da controlada CEB Distribuição S.A..

22.2 Covenants
Os contratos de empréstimos e financiamentos da CEB D, com exceção do financiamento da Eletrobrás, possuem cláusulas restritivas (covenants)
não financeiras de vencimento antecipado. Em 31 de dezembro de 2015, todas as cláusulas restritivas estabelecidas nos contratos de empréstimos e
financiamento vigentes foram cumpridas pela Companhia.
Em junho de 2015, foi autorizada a alteração do Contrato de Financiamento Mediante Repasse de Recursos do BNDES, para que fossem posterga-
dos os prazos de comprovação da prorrogação do Contrato de Concessão, a ser celebrado entre a CEB D e a ANEEL, contemplando o período de 07
de julho de 2015 até 15 de janeiro de 2016. 
Também no âmbito do contrato firmado com a Caixa Econômica Federal, foi negociada a cláusula restritiva vinculada à ampliação do prazo de prorro-
gação da Concessão para 7 de janeiro de 2016, anteriormente previsto para 7 de julho de 2015.
Entretanto, em 9 de dezembro de 2015, foi formalizada a prorrogação da concessão da CEB Distribuição S.A..
As composições dos empréstimos, por indexadores, com as respectivas amortizações, estão resumidas a seguir:

Indexadores 2016 2017 2018 2019 2020 em diante Total
UFIR/RGR 9.513 348 174 147 198 10.380
CDI 10.663 45.259 28.425 23.886 15.005 123.238
TJLP 25.662 21.650 18.500 11.894 9.179 86.885
UBNDES 4.123 3.857 3.857 3.857 3.400 19.094
6% a.a. 5.577 4.678 4.678 4.678 20.824 40.435 
Total por indexador 55.538 75.792 55.634 44.462 48.606 280.032
Custo de Transação (1.088)
Total Líquido do Custo de Transação 278.944

22.3 Movimentação dos empréstimos e financiamentos
Empréstimo e Custo de Empréstimos e 

Financiamentos Transação Financiamentos Líquido
Saldo em 31 de dezembro de 2014 322.031 (920) 321.111
Empréstimos e Financiamentos Obtidos 20.000 20.000
Encargos Incorridos no Período 45.655 225 45.880
Custo de Transação (393) (393)
Encargos Financeiros Pagos (35.014) (35.014)
Amortizações de Principal (72.640) (72.640)
Saldo em 31 de dezembro de 2015 280.032 (1.088) 278.944

23. OBRIGAÇÕES SOCIETÁRIAS

As obrigações societárias representam valores a pagar aos acionistas controladores e não controladores a título de dividendos, juros sobre capital
próprio e partes beneficiárias, sobre resultados apurados no exercício corrente e exercícios anteriores. 

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014
Governo do Distrito Federal 18.623 18.623 18.623 18.623
Eletrobrás 5.245 9.573 
Partes Beneficiárias (Eletrobrás) 6.934 2.057 
Outros Acionistas 69 69 69 69 
Total 18.692 18.692 30.871 30.322 
Circulante 18.692 18.692 30.871 30.322 

24. OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS

Controladora                                         Consolidado
31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Provisão de Férias 67 151 11.547 14.312
Encargos Sobre Provisões 86 157 11.117 10.369
Abono Assiduidade 5.559 6.618 
Abono Indenizatório 2.345
Participação nos Lucros 12.113 3.016
Outros 182 202 
Total 153 308 40.518 36.862 
Circulante 153 308 40.518 36.862 

25. BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO

25.1 Planos de benefícios
A Companhia e suas controladas são patrocinadoras da Fundação de Previdência dos Empregados da CEB - FACEB, que tem por objetivo suple-
mentar os benefícios assegurados pela previdência social aos empregados da CEB D, da FACEB e de seus dependentes, conforme a seguir:

Planos Benefícios Classificação Patrocinadora
Plano Complementar de Benefícios 
Previdenciários Aposentadoria e pensão Benefício definido CEB D
Plano de Benefícios CEBPREV Aposentadoria e pensão Contribuição definida Multipatrocinado
Plano de Saúde da CEB - Assistencial Assistência médica Benefício definido CEB D
Plano CEB-Saúde Assistência médica Contribuição definida Multipatrocinado

O passivo do benefício pós-emprego dos planos previdenciários foi avaliado apenas para o plano denominado Plano Complementar de Benefícios
Previdenciários, constituído sob a modalidade de benefício definido.O plano denominado CEBPREV é constituído na modalidade de contribuição
definida e não gera obrigações atuariais que devam ser mensuradas como passivos com benefícios pós-emprego. 
A CEB D mantém junto à FACEB dois planos previdenciários, sendo um constituído na modalidade de benefício definido (BD) e outro na modali-
dade de contribuição definida (CD). Além disso, a Empresa mantém para os seus empregados e familiares, planos de saúde que são administrados
pela FACEB. No plano CEB-Saúde, a participação da controlada está limitada ao aporte da despesa gerada pelos participantes ativos e seus depen-
dentes, não lhe cabendo responsabilidades em relação aos aposentados e pensionistas. Dessa forma, não existe passivo com benefícios pós-emprego.
O Plano de Saúde da CEB - Assistencial  é administrado pela FACEB na forma de autogestão, estando registrado na Agência Nacional de Saúde Suplementar
- ANS. Participam do plano, parte dos empregados ativos, aposentados, pensionistas e aqueles vinculados ao programa de demissão voluntária da CEB D.
O custeio do plano é feito mediante pagamento de coparticipação pelos usuários, no momento em que o utilizam, cujos percentuais são definidos no respec-
tivo regulamento, ficando a patrocinadora com a responsabilidade por complementar os pagamentos dos usuários de forma a custear as despesas do plano.
Os resultados da reavaliação atuarial das obrigações com benefícios a empregados da Companhia e suas controladas estão demonstrados nos quadros
seguintes, divididas em função de cada plano previdenciário e de saúde, e foram calculados com base nas informações prestadas pela Companhia,
suas controladas e pela FACEB. Os cálculos atuariais foram realizados em conformidade com o Pronunciamento CPC 33(R1). 
As informações que fundamentaram o trabalho atuarial são constituídas de bases cadastrais referentes ao plano previdenciário e plano de saúde; de
informações sobre a utilização do plano de saúde nos últimos vinte e um meses; informações contábeis posicionadas em 31 de dezembro de 2015; e
dados sobre a composição do valor justo dos ativos do plano de benefício posicionado na mesma data.

Os montantes no passivo quanto aos planos previdenciários, de assistência e demissão são os seguintes:

Consolidado
31/12/2015 31/12/2014

Plano de Previdência 44.613 50.765
Plano de Assistência 46.478 302.987
Programa de Demissão Voluntária 2.010
Total 91.091 355.762
Circulante 69.465 60.863
Não Circulante 21.626 294.899

Os montantes no resultado relativos aos planos previdenciários e de assistência são os seguintes:

Consolidado
31/12/2015 31/03/2014

Previdência 5.395 1.948
Assistência 34.627 8.041
Total 40.022 9.989

25.2 Planos previdenciário e assistencial
As movimentações a valor presente da obrigação com benefício definido são:

Plano Previdenciário                            Plano Assistencial
Valor Presente das Obrigações Atuariais 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014
Valor Presente da Obrigação Atuarial no Início do Exercício (1.137.535) (985.140) (305.787) (271.999)
Custo do Serviço Corrente (9.486) (11.012) (174) (2.463)
Custo de Juros (136.163) (116.247) (36.603) (37.862)
Ganhos/(Perda) Atuariais 100.553 (91.994) 281.468 (26.819)
Benefícios Pagos Pelo Plano 76.415 66.858 32.532 33.356
Valor Presente da Obrigação Atuarial no Final do Período (1.106.216) (1.137.535) (28.564) (305.787)

Análise da obrigação atuarial dos planos:

Plano Previdenciário                                                 Plano Assistencial
31/12/2015 31/12/0214 31/12/2015 31/12/2014

Valor Presente da Obrigação Atuarial 1.106.216 1.137.535 28.564 305.787
Valor Justo dos Ativos do Plano (1.098.956) (1.108.746)
Valor Presente da Obrigação Coberta 1.098.956 1.108.746
Valor Presente da Obrigação Sem Cobertura 7.260 28.789 28.564 305.787
Status dos Planos Parcialmente Fundado Parcialmente Fundado Sem Cobertura Sem Cobertura

As movimentações no valor justo dos ativos dos planos são as seguintes:

Plano Previdenciário                                      Plano Assistencial
Valor Justo dos Ativos dos Planos 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014
Valor Justo dos Ativos do Plano no Início do Exercício 1.108.746 962.786
Rendimento Esperado dos Ativos do Plano 132.717 113.609
Contribuições Recebidas Pelo Fundo - Patrocinador 38.199 39.117 32.532 33.357
Contribuições Recebidas Pelo Fundo - Participantes 6.291 10.766
Benefícios Pagos Pelo Fundo (76.415) (66.858) (32.532) (33.357)
Ganhos/(Perda) Atuariais (110.582) 49.326
Valor Justo dos Ativos dos Planos no Final do Período 1.098.956 1.108.746 

Conciliação dos valores reconhecidos no balanço:

Plano Previdenciário
Valores Reconhecidos no Balanço Patrimonial 31/12/2015 31/12/2014
Valor Presente da Obrigação Atuarial 7.260 28.789
Ganhos/(Perdas) Atuariais não Reconhecidos (item 92)
Passivo/(Ativo) Líquido Reconhecido no Final do Período (Saldo da Dívida com a FACEB) 44.608 52.276

Movimentação do Passivo (Ativo) Líquido Reconhecido no Balanço
Passivo (Ativo) Reconhecido no Início do Exercício 28.789 22.354
Contribuições Aportadas no Plano (38.199) (39.117)
Amortização de (Ganhos)/Perdas Atuariais 10.029 42.668
Despesas do Exercício 6.641 2.884 
Passivo/(Ativo) Reconhecido no Final do Período 7.260 28.789

Plano Assistencial
Valores Reconhecidos no Balanço Patrimonial 31/12/2015 31/12/2014
Valor Presente da Obrigação Atuarial sem Cobertura 286.920 305.787
Ganhos/(Perdas) Atuariais não Reconhecidos (item 92)
Passivo/(Ativo) Líquido Reconhecido no Final do Período 277.791 305.787

Movimentação do Passivo (Ativo) Líquido Reconhecido no Balanço
Passivo (ativo) Reconhecido no Início do Exercício 305.787 271.999
Contribuições Aportadas no Plano (32.532) (33.357)
Amortização de (Ganhos)/Perdas Atuariais (281.468) 26.819
Despesas do Exercício 36.777 40.326 
Passivo/(Ativo) Reconhecido no Final do Período 28.564 305.787

25.2.1 Plano previdenciário

O Plano Complementar de Benefícios Previdenciais apresentou um valor presente de obrigação atuarial de R$ 1.106.216 que ao ser confrontado com
o valor justo dos ativos do plano de R$ 1.098.956 resultou em um déficit de R$ 7.260, constituindo-se, portanto, em um passivo atuarial. Atualmente,
a CEB tem contabilizado em seu passivo o montante de R$ 44.608, relativo ao contrato de dívida que mantém junto à FACEB.
O valor justo dos ativos do plano foi informado pela FACEB e, segundo a entidade, está precificado a mercado na posição de 31 de dezembro de
2015. Do ativo total informado pela FACEB (R$ 1.119.321) foram deduzidos os valores registrados no balancete nas rubricas do exigível operacional
(R$ 4.832); exigível contingencial (R$ 4.930); e fundos (R$ 10.603), resultando no valor justo de R$ 1.098.956, uma vez que essas parcelas do ativo
não se destinam à cobertura das provisões matemáticas. Ressalte-se que o saldo do contrato de dívida da CEB junto à entidade não está incluído no
valor justo dos ativos do plano.
O Plano Complementar de Benefícios Previdenciais se encontra em situação de cobertura parcial do valor presente da obrigação atuarial, conforme
demonstrado nos quadros anteriores, tendo apresentado, em 31 de dezembro de 2015, um déficit atuarial. A variação no resultado atuarial, quando
comparado com a situação em 31 de dezembro de 2014, se deve à alteração da hipótese de taxa de juros atuarial.
Os resultados apresentados pelo plano ao longo dos últimos períodos estão listados no quadro seguinte:
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31/12/2015 31/12/2014
Valor Presente da Obrigação Atuarial 1.106.216 1.137.535
Valor Justo dos Ativos do Plano (1.098.956) (1.108.746)
Resultado 7.260 28.789

O quadro a seguir contém a despesa do plano de responsabilidade da patrocinadora, estimada para o exercício de 2016, calculada com base nos cus-
tos normais; no custo dos juros incidentes sobre a obrigação atuarial; nos rendimentos esperados do valor justo dos ativos do plano; e nas contribuições
estimadas dos participantes e assistidos.

2016
Custo do Serviço Corrente 8.762
Custo dos Juros 146.860
Rendimento Esperado dos Ativos do Plano (145.896)
Contribuições dos Participantes (5.977)
Total da Despesa Estimada 3.749

25.2.2 Plano de Benefícios CEBPREV
O plano CEBPREV, por ser constituído na modalidade de contribuição definida, não imputa riscos às suas patrocinadoras e, por conseguinte, não gera
a necessidade de provisão de benefícios pós-emprego para a CEB Distribuição S.A..
Conforme o balancete desse plano posicionado em 31 de dezembro de 2015, as provisões matemáticas de benefícios a conceder são iguais a R$ 20.170
e o patrimônio de cobertura do plano é de R$ 20.170, comprovando o equilíbrio atuarial do citado plano de benefícios. Não existem benefícios con-
cedidos no plano na data desta reavaliação e, além do patrimônio de cobertura do plano, existem fundos previdenciais no montante de R$ 538 para
dar suporte à solvência do plano de benefícios.

25.2.3 Plano CEB-Saúde
O plano CEB-Saúde não gerou provisão de benefícios pós-emprego em função das disposições de seu regulamento que prevêem a participação da
CEB Distribuição S.A., bem como das demais associadas, apenas em relação aos participantes ativos e seus dependentes, não lhes imputando respon-
sabilidades em relação aos aposentados e pensionistas.
Dessa forma, não há qualquer provisão de benefícios pós-emprego a contabilizar em função desse plano de saúde.

25.2.4   Plano de saúde da CEB - Assistencial
Este plano é administrado pela FACEB como uma autogestão, estando registrado na Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. Participam do
plano os empregados ativos, aposentados, pensionistas e aqueles vinculados ao programa de demissão voluntária da CEB, bem como os dependentes
desses grupos, tendo ainda direito à remissão, o cônjuge ou companheiro, após o falecimento do titular.
As coberturas do plano permitem enquadrá-lo na segmentação assistencial hospitalar com obstetrícia e odontologia.
O custeio do plano é feito mediante o pagamento de coparticipação pelos usuários, no momento em que o utilizam, cujos percentuais são definidos no
respectivo regulamento, ficando a patrocinadora com a responsabilidade por complementar os pagamentos dos usuários de forma a custear as despesas.
Em 01 de setembro de 2015, a CEB obteve uma importante modificação na responsabilidade que lhe é atribuída com relação aos aposentados e pensionistas
vinculados ao plano de saúde da CEB - Assistencial: foi julgada a ADI nº 2014002032055-2, cujo acórdão, publicado em 25 de setembro de 2015, declarou
a inconstitucionalidade da lei distrital que garantia o plano de saúde para os aposentados e pensionistas. Foi mantida, contudo, a cobertura assistencial por um
período de 18 meses, contados da publicação do acórdão, cujo prazo se encerrará em março de 2017(Nota Explicativa nº 1.4.1.1(ix)).
Diante do fato novo, a responsabilidade da CEB com relação aos benefícios de pós-emprego do plano de saúde da CEB - Assistencial ficou restrita
ao período compreendido entre dezembro de 2015, data desta reavaliação, e março de 2017, verificando-se uma forte redução no valor da provisão
relativa a esse benefício pós-emprego.
A avaliação atuarial do plano de saúde da CEB - Assistencial, posicionada em 31 de dezembro de 2015, revelou que a obrigação atuarial deste plano é
de R$ 28.561. Considerando-se que este plano não possui valor justo de ativos, então a obrigação atuarial calculada em 31 de dezembro de 2015 se encon-
tra sem lastro de ativos financeiros. A composição deste passivo se dá da seguinte forma: a) passivo de curto prazo dos ativos: R$ 1.500; b) passivo de
longo prazo dos ativos: R$ 575; c) passivo de curto prazo dos assistidos: R$ 19.484; e d) passivo de longo prazo dos assistidos: R$ 5.137.
O passivo líquido em 31 de dezembro de 2014 era de R$ 305.787 e, computadas as variações ocorridas em 2015, conforme demonstradas nos quadros
anteriores, têm-se um passivo líquido calculado atuarialmente em 31 de dezembro de 2015 de R$ 28.564, sendo este o valor da provisão de benefí-
cios pós-emprego para o plano CEB-Assistencial.
A variação na obrigação atuarial decorreu da modificação na taxa de juros, que passou de 6,20% para 7,34%; da redução no número total de benefi-
ciários, que na reavaliação anterior era de 4.249 e passou para 3.879; e, principalmente, da publicação do Acórdão da ADI nº 2014002032055-2, que
restringiu a cobertura do plano assistencial para os aposentados e pensionistas até março de 2017.
Despesa estimada para o exercício seguinte:

2016
Custo do Serviço Corrente 183
Custo dos Juros 3.792
Total da Despesa Estimada 3.975

Os resultados apresentados pelo plano ao longo dos últimos períodos estão listados no quadro seguinte:

31/12/2015 31/12/2014
Valor Presente da Obrigação Atuarial 28.564 305.787
Valor Justo dos Ativos do Plano - -
Resultado 28.564 305.787

Quadro demonstrativo da despesa total reconhecida na demonstração dos resultados:

Plano Complementar Plano Assistencial
Valores Reconhecidos na DRE 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014
Custo do Serviço Corrente 9.486 11.012 174 2.463
Contribuições Recebidas Pelo Fundo - Participantes (6.291) (10.766)
Custo de Juros 136.163 116.247 36.603 37.863
Rendimento Esperado dos Ativos do Plano (132.717) (113.609)
Total da (Despesa)/Receita Reconhecida no Período 6.641 2.884 36.777 40.326

O quadro a seguir mostra as estatísticas dos planos de benefícios conforme dados cadastrais:

31/12/2015 31/12/2014
Ativos
Quantidade 506 573
Idade Média 50,27 50,11
Tempo Médio de Serviço (anos) 25,10 24,71
Tempo Médio Esperado de Serviço Futuro (anos) 6,48 6,87
Valor do Salário Médio (R$) 11.855,28 10.183,00
Aposentados
Quantidade 1.074 1.028
Idade Média 66,20 65,92
Benefício Médio (R$) 5.473,39 4.767,02
Pensionistas
Quantidade 322 308
Idade Média 64,07 62,98
Benefício Médio (R$) 1.635,16 1.338,92

O quadro seguinte mostra a abertura do valor justo dos ativos do plano por tipo de investimento. A maior parte dos ativos está concentrada em inves-
timentos de renda fixa:

Plano Complementar Plano Assistencial
Composição dos Ativos 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014
Disponível 0,01% 0,24% 0,00% 0,00%
Renda Fixa 89,81% 86,34% 0,00% 0,00%
Renda Variável 0,76% 1,44% 0,00% 0,00%
Investimentos Estruturados 5,06% 7,65% 0,00% 0,00%
Investimentos Imobiliários 1,66% 1,67% 0,00% 0,00%
Empréstimos com Participantes 2,72% 2,66% 0,00% 0,00%
Outras Exigibilidades e Depósitos Judiciais -0,02% 0,00% 0,00% 0,00%
Total Percentual dos Ativos do Plano 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%

25.2.5 Premissas atuariais
Plano Complementar Plano Assistencial

Premissas Atuariais Adotadas 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014
Financeira
Taxa de Juros Anual Para Cálculo do Valor Presente da Obrigação 7,34% 6,20% 7,34% 6,20%
Expectativa de Retorno do Valor Justo dos Ativos do Plano 13.28% 11,97% 0,00% 0,00%
Taxa Anual de Inflação 5,53% 5,43% 5,53% 5,43%
Taxa Nominal de Crescimento Anual dos Salários 5,53% 5,43% 5,53% 5,43%
Taxa Nominal de Crescimento dos Benefícios do Plano 5,53% 5,43% 5,53% 5,43%
Taxa de Crescimento Nominal Anual dos Custos de Saúde 0,00% 0,00% 7,00% 7,00%
Demográficas
Taxa de Rotatividade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Tábua de Mortalidade/Sobrevivência de Ativos AT-2000 masculina AT-2000 masculina
Tábua de Mortalidade/Sobrevivência de Assistidos AT-2000 masculina AT-2000 masculina
Tábua de Mortalidade/Sobrevivência de Inválidos Winklevoss Winklevoss
Tábua de Entrada em Invalidez Álvaro Vindas Álvaro Vindas
Tábua de Morbidez Não Usada Não Usada

Primeira aposentadoria, Primeira aposentadoria, 
considerando-se as considerando-se as

elegibilidades do elegibilidades do 
Idade de Aposentadoria regulamento do plano. regulamento do plano.
Composição Familiar para Cálculo de Pensão e Reversão

90% casados com cônjuge 
Ativos feminino 4 anos mais jovem.
Assistidos                                                                                          Família informada no cadastro.

Plano Previdenciário                         Plano Assistencial
Comparativo Evidenciando Retorno Esperado e o
Retorno Real dos Ativos do Plano 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014
Taxa Nominal de Rendimento Esperada Sobre os Ativos do Plano 13,28% 11,97% N/A N/A

25.3 Contrato de dívida atuarial 
Em 27 de dezembro de 2001, a Companhia Energética de Brasília - CEB, na qualidade de patrocinadora da Fundação de Previdência dos Empregados
da CEB - FACEB, assinou contrato de parcelamento de contribuição suplementar para com essa Fundação, oriundo dos compromissos especiais
assumidos em 1993. Com a desverticalização ocorrida em janeiro de 2006, a CEB Distribuição S.A. assumiu a dívida relativa a esse contrato.
Esses compromissos decorrem das alterações ocorridas quando da implantação do Plano Complementar de Benefícios Previdenciários (aprovado pela
Secretaria de Previdência Complementar em 1992), principalmente de verbas salariais introduzidas nas remunerações dos empregados da Companhia
e que passaram, desde então, a compor os salários de participação da FACEB, tais como: adicionais de periculosidade e penosidade; décimo quarto
salário; e participação nos lucros. Até aquele ano, as reservas correspondentes às citadas rubricas eram amortizadas pela CEB por meio do pagamento
à FACEB de parcelas mensais extraordinárias ou quitação anual por período. Essa contribuição foi denominada "suplementar", pois é uma con-
tribuição adicional além da contribuição normal, e foi decorrente do custo do serviço passado dos empregados.
As características dessa contratação foram incluídas no Regulamento do Plano, conforme descreve-se: encargos financeiros de 6% ao ano; correção
monetária igual à variação INPC, capitalizada mensalmente; e prazo de amortização de 180 meses sucessivos.

25.3.1  Contrato de parcelamento do saldo devedor
Em abril de 2015, a CEB Distribuição S.A. e a FACEB celebraram acordo através de Contrato de Parcelamento de Contribuição Suplementar, corre-
spondente ao saldo devedor remanescente em 1º de abril de 2015, no valor de R$ 28.897, do contrato de dívida atuarial assinado em 27 de dezembro
de 2001. Neste contrato de parcelamento, não foi contemplado o valor da variação monetária no montante de R$ 12.722, ou seja, na celebração da
avença, o valor que deveria ser parcelado seria de R$ 41.619. A CEB Distribuição S.A. já está realizando tratativas no sentido da alteração do contra-
to, para que o valor da diferença seja considerado no acordo.
No contrato celebrado no valor de R$ 28.897, ficou pactuado que o saldo remanescente terá um período de carência de 15 meses e que neste perío-
do, incidirão juros equivalentes a 6% ao ano capitalizado mensalmente, bem como correção monetária calculada de acordo com a variação do INPC,
ou índice que vier a substituí-lo. Ao fim do período de carência, o saldo devedor apurado em 1º de abril de 2015, devidamente atualizado e acresci-
do dos encargos previstos, será pago em 13 parcelas mensais e sucessivas, vencendo a primeira em 31 de dezembro de 2016.
As movimentações da dívida atuarial ocorreram conforme quadro a seguir:

Circulante Não Circulante Total
Saldo em 31 de dezembro de 2013 32.145 40.350 72.495
Amortização (31.130) (31.130)
Atualização 3.779 4.093 7.872 
Transferências Para o Circulante 26.574 (26.574)
Saldo em 31 de dezembro 2014 31.368 17.869 49.237
Amortização no Exercício (15.221) (15.221)
Atualização no Exercício 8.671 603 9.274
Transferências Para o Circulante 2.558 (2.558)
Passivo em 31 de dezembro de 2015 27.376 15.914 43.290

Valores calculados em conformidade com as disposições da Lei Complementar n° 109/2001 e Resolução CGPC n° 26/2008, observando-se as con-
tribuições atuais e futuras, de patrocinadoras e participantes, inclusive assistidos, de acordo com as regras estabelecidas no Plano de Custeio vigente.
A composição do passivo é a seguinte:

31/12/2015 31/12/2014
Contribuições Para o Plano 1.318 1.525
Contrato de Dívida 43.290 49.237
Total 44.608 50.762 
Circulante 28.694 32.893 
Não Circulante 15.914 17.869 

Para o cálculo do passivo a ser registrado, foram consideradas já no resultado, as contribuições a pagar. Dessa forma, o valor restante já se encontra
contabilizado por meio do Contrato de Equacionamento de Déficit pactuado entre a Companhia e a FACEB.
25.4 Programa de desligamento voluntário
Em continuidade ao programa implementado em 2005, a Companhia implementou o Programa de Desligamento Voluntário II que contou com a
adesão de 185 empregados que possuíam condições de se aposentar no INSS e que completariam as condições com a FACEB no decorrer de 2006 a
2015. No exercício de 2015 o programa foi concluído.
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Mostra-se a movimentação das verbas indenizatórias do Programa de Desligamento Voluntário II no quadro seguinte:

Circulante Não Circulante Total
Passivo em 31 de dezembro de 2014 2.010 2.010
Amortização no Exercício (2.000) (2.000)
Atualização no Exercício (14) (14)
Transferências Para o Circulante 4 4
Passivo em 31 de dezembro de 2015 - - -

26. PROVISÕES PARA RISCOS TRIBUTÁRIOS, CÍVEIS, TRABALHISTAS E REGULATÓRIOS

Os processos judiciais provisionados e não provisionados, são apresentados a seguir:

26.1 Provisões para riscos tributários, cíveis, trabalhistas e regulatórios provisionados
A Companhia e suas controladas possuem processos judiciais e administrativos de natureza trabalhista, cível, fiscal e regulatório. A Administração
reavalia os riscos de contingências relacionados a esses processos e, baseada na opinião de seus procuradores jurídicos, constitui provisão para as
causas cujas expectativas de perda são consideradas prováveis. 

Controladora Consolidado
31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Regulatórias 53.024 59.655 
Trabalhistas 54 9.048 8.959 
Fiscais 8.356 8.251 8.356 8.251 
Cíveis 8.139 7.500 
Total 8.356 8.305 78.567 84.365 
Circulante 54 9.168 5.901 
Não Circulante 8.356 8.251 69.399 78.464

26.1.1 Movimentação das provisões para riscos tributários, cíveis, trabalhistas e regulatórios

Controladora
Trabalhista Fiscais Total

Saldo em 31 de dezembro de 2013 94 8.223 8.317
Constituições de Provisão 7 7
Pagamentos (34) (34)
Atualização Monetária 5 28 33
Reversão de Provisão (18) (18)
Saldo em 31 de dezembro de 2014 54 8.251 8.305
Constituições de Provisão 8 8
Pagamentos (62) (62)
Atualização Monetária 105 105 
Saldo em 31 de dezembro de 2015 8.356 8.356

Consolidado
Trabalhista Cíveis Fiscais Regulatórias Total

Saldo em 31 de dezembro de 2013 6.869 6.674 8.223 50.066 71.832 
Constituições de Provisão 1.816 399 6.363 8.578
Pagamentos (34) (9) (43)
Reversão de Provisão (493) (30) (1.791) (2.314)
Atualização Monetária 801 466 28 5.017 6.312
Saldo em 31 de dezembro de 2014 8.959 7.500 8.251 59.655 84.365 
Constituições de Provisão 3.295 2.484 1.022 6.801
Reversão de Provisão (4.102) (2.319) (14.495) (20.916)
Atualização Monetária 958 475 105 6.841 8.379
Pagamento (62) (62)
Saldo em 31 de dezembro de 2015 9.048 8.140 8.356 53.023 78.567 

(i) Demandas trabalhistas
Ações movidas por empregados e ex-empregados contra a Companhia e suas controladas, envolvendo cobrança de horas extras; adicionais de
periculosidade; dano moral; e responsabilidade subsidiária/solidária de empregados de empresas contratadas para prestação de serviços tercei-
rizados. A atualização das contingências trabalhistas é com base na Taxa Referencial (TR).
(ii) Demandas cíveis
Ações pleiteando indenização por acidentes com a rede de distribuição de energia elétrica; danos morais; além de discussões quanto à relação de con-
sumo, tais como cobrança e corte indevidos; corte por inadimplência;  problemas na rede; e questionamentos de valores pagos por consumidores. A
atualização das contingências cíveis é com base no INPC.
(iii) Demandas regulatórias
A CEB D discute nas esferas administrativa e judicial autuações do Órgão Regulador sobre eventuais descumprimentos de normas regulatórias.
As principais contingências regulatórias envolvem a não conformidade nos processos de fiscalização, tais como: ausência de anuência prévia para
dação em garantia em empréstimos contraídos pela Companhia; investimentos em consórcio; extrapolação dos limites dos indicadores de quali-
dade do fornecimento de energia; falta de investimentos no sistema elétrico de distribuição; e fiscalização de procedimentos da atividade comer-
cial. A atualização das provisões regulatórias é com base na taxa Selic.
A Administração da CEB D, consubstanciada na opinião de seus consultores legais quanto à possibilidade de êxito nas diversas demandas judiciais,
entende que as provisões constituídas registradas no balanço são suficientes para cobrir prováveis perdas com tais causas.
(iv) Demandas fiscais
A Companhia é parte em processos administrativos e judiciais referentes às declarações de compensação não homologadas de tributos (PIS, COFINS,
IRPJ, CSLL). A Companhia busca o reconhecimento do direito de compensação nas esferas administrativa e judicial. A representação judicial da
Empresa foi avocada pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal, em 2013.

26.2 Passivo Contingente - Risco possível
A Companhia e suas controladas possuem processos de natureza trabalhistas, cíveis e fiscais envolvendo riscos de perda classificados pela
Administração como possíveis, com base na avaliação de seus assessores legais, para as quais não há provisão constituída. O montante desses
processos, em 31 de dezembro de 2015 está reproduzido no quadro seguinte:

Controladora                                            Consolidado
31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Fiscais 37.262 21.529 37.262 25.149 
Cíveis 85 245 806 1.973
Trabalhistas 24 150 1.372 790
Total 37.371 21.924 39.440 27.912 

26.2.1 Demandas fiscais
A Companhia é parte em processos administrativos e judiciais referentes às declarações de compensação não homologadas de tributos (PIS, COFINS,
IRPJ, CSLL). A Companhia busca o reconhecimento do direito de compensação nas esferas administrativa e judicial. A representação judicial da
empresa foi avocada pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal, em 2013.

27. DEMAIS OBRIGAÇÕES

Controladora                                   Consolidado
31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Recursos Para Futuro Aumento de Capital (a) 212.000 212.000
Parcelamento de Multa ANEEL 17.459 6.415
Consumidores 196 1 13.017 12.477 
Consignações a Favor de Terceiros 54 73 4.630 13.230
Arrendamento 3.843 3.685 
Repasses de Bandeiras Tarifárias (b) 1.830
Compensação Financeira Utilização de Recursos Hídricos 764 1.184
Retenção de Quotas RGR 724 724 
Cauções e Garantia 438 705 
Adiantamento de Clientes 1.702
Obrigações com Empresas Ligadas 167 167
Outras Obrigações 6 92 2.545 3.274
Total 423 212.333 45.250 255.396
Circulante 423 333 33.421 39.605 
Não Circulante 212.000 11.829 215.791

(a) Em setembro de 2015, a Companhia efetivou o aumento de capital com recursos do Governo do Distrito Federal para este fim no montante de R$
212.000. O aumento de capital totalizou R$ 223.969 e, em consequência, ocorreu à emissão de 5.232.925 ações, sendo 2.607.746 ações ordinárias e
2.625.179 ações preferenciais classe B.
(b) O valor de bandeiras tarifárias refere-se ao montante faturado da competência dos meses de  novembro e dezembro de 2015, para o qual a
CEB D ainda aguarda a divulgação, por meio de nota técnica da ANEEL, dos valores a serem repassados. Para maiores detalhes sobre as ban-
deiras tarifárias, vide nota explicativa nº 31.1.

28. OBRIGAÇÕES VINCULADAS A CONCESSÃO

Consolidado
31/12/2015 31/12/2014

Ultrapassagem de Demanda 17.149 8.648
Excedente de Reativos 28.732 19.192
Participação Financeira do Consumidor - Valores Não Aplicados (a) 71.665
Total 117.546 27.840
Não Circulante 117.546 27.840

(a) Valores recebidos antes do início do empreendimento e não aplicados.

28.1 Obrigações especiais - Receita de ultrapassagem de demanda e excedente de reativos
A receita de ultrapassagem de demanda é oriunda de contratos de fornecimento com grandes consumidores de energia, no qual é definida a deman-
da a ser utilizada pela unidade consumidora. Caso a demanda realizada exceda a demanda contratada, a diferença é cobrada com base na tarifa de
ultrapassagem de demanda que é bem superior às tarifas regulares. As tarifas de ultrapassagem de demanda possuem caráter de penalidade ao con-
sumidor e visam o incentivo à não utilização da rede, além do que foi contratado, estando prevista no art. 93 da Resolução no 14/2010.
A receita de excedente de reativos é uma penalidade ao consumidor decorrente da não instalação de equipamentos adequados para controle da ener-
gia reativa que podem prejudicar o funcionamento dos sistemas elétricos, gerando custos adicionais à rede distribuidora. O Órgão Regulador define
um limite para essa energia reativa e, violado esse limite, a distribuidora cobra uma tarifa adicional de energia reativa excedente.
O procedimento de regulação tarifária (Proret 2.7) foi aprovado pela Resolução Normativa ANEEL n° 463, de 22 de novembro de 2011. Neste pro-
cedimento, ficou definido que as receitas auferidas com ultrapassagem de demanda e excedente de reativos, a partir do 3º ciclo de revisão tarifária
periódica, deverão ser contabilizadas como obrigações especiais e serão amortizadas a partir da próxima revisão tarifária.
Em conformidade com o Despacho nº 4.991 da ANEEL, de 29 de dezembro de 2011, trata dos procedimentos básicos para a elaboração das demonstrações
financeiras. Em conformidade com o mencionado despacho, a CEB Distribuição S.A. efetuou o ajuste de receitas de ultrapassagem de demanda e excedente
de reativos, reduzindo as contas de receitas de fornecimento de energia, em contrapartida à conta de obrigações especiais.
Por determinação da ANEEL, essas receitas são reconhecidas como obrigações especiais, a partir da revisão tarifária do 3º ciclo. Este procedimento foi
objeto de questionamento judicial pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica - Abradee, e a questão encontra-se em tramitação.
A CEB Distribuição S.A. está aguardando o julgamento da ação e tais valores estão provisionados em obrigações especiais e apresentados como obri-
gações vinculadas à concessão.

29. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

29.1 Capital social
O capital social subscrito e integralizado é de R$ 566.025 (R$ 342.056 em 31/12/2014). As ações são escriturais e sem valor nominal, sendo que as
ações preferenciais de ambas as classes não têm direito a voto. 
Em setembro de 2015, a Companhia efetivou o aumento de capital  no valor de R$ 223.696, com a emissão de 5.232.925 ações, sendo 2.607.746
ações ordinárias e 2.625.179 ações preferenciais classe B.
A composição do capital social subscrito e integralizado, por classe de ações, é a seguinte:

Capital Total em Ações 31/12/2015 31/12/2014
Ações Ordinárias 7.184.187 4.576.432
Ações Preferenciais 7.232.196 4.607.026
Classe A 1.313.002 1.313.002 
Classe B 5.919.194 3.294.024 
Total 14.416.383 9.183.458
Valor Patrimonial por Ação:
Patrimônio Líquido 586.635 123.323
(-) Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital (11.969)
Total 586.635 111.354
Quantidade de Ações 14.416.383 9.183.458
Valor Patrimonial por Ação -Em (R$) 40,69 12,13

29.2 Ajuste de Avaliação Patrimonial
Neste grupo estão contabilizados os seguintes eventos:

29.2.1 Custo atribuído (Deemed Cost)
A reserva para ajustes de avaliação patrimonial foi constituída em decorrência dos ajustes por adoção do custo atribuído do ativo imobilizado na data
de transição, no montante de R$ 195.191, líquido de efeitos tributários.
Os valores registrados em ajustes de avaliação patrimonial são reclassificados para o resultado do exercício integral ou parcialmente, quando da alienação
dos ativos a que elas se referem. Em 2009 houve venda de terrenos e a reserva foi realizada em R$ 6.374, líquido dos efeitos tributários.
O efeito decorrente da adoção do custo atribuído em 1º de janeiro de 2009 é demonstrado conforme quadro a seguir: 
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30.1 Balanço Patrimonial por Segmento de Negócio

Distribuição Geração Comercialização Outros Eliminações Consolidado
31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Ativo Reapresentado Reapresentado
Circulante 1.477.736 725.968 8.903 9.702 70.467 49.074 32.671 87.322 (33.556) (32.972) 1.556.221 839.094
Ativo Realizável a Longo Prazo 193.691 1.004.930 3.803 33.433 9.973 9.137 4.861 (10.595) 5.934 229.469 1.025.698
Investimentos 145 276.114 219.485 232.537 626.082 415.823 (491.962) (265.899) 353.750 658.575 
Imobilizado 70.819 82.652 4.374 4.923 18.465 19.183 15.495 15.956 109.153 122.714 
Intangível 993.571 49.196 231 17 101.570 107.458 763 1.049 1 1.096.135 157.721
Total do Ativo 2.735.962 2.138.860 17.311 14.642 443.420 418.225 684.148 525.011 (536.113) (292.936) 3.344.728 2.803.802 
Passivo
Passivo Circulante 1.335.093 1.066.733 3.708 2.361 47.852 44.596 23.004 29.003 (34.150) (27.332) 1.375.507 1.115.361
Passivo não Circulante 1.052.776 1.022.139 90 105.626 317.538 (10.001) 292 1.148.401 1.340.059 
Patrimônio Líquido 348.093 49.988 13.603 12.281 395.568 373.539 555.518 178.470 (726.146) (490.955) 586.636 123.323 
Acionistas não Controladores 234.184 225.059 234.184 225.059 
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 2.735.962 2.138.860 17.311 14.642 443.420 418.225 684.148 525.011 (536.113) (292.936) 3.344.728 2.803.802 

30.2 Demonstração de Resultado por Segmento de Negócio
Distribuição                                              Geração Comercialização Outros Eliminações Consolidado

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014
Reapresentado Reapresentado

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 2.379.218 1.899.930 14.491 17.713 126.732 131.691 28.968 72.506 (122.206) (128.352) 2.427.203 1.993.488 
Energia Elétrica Comprada Para Revenda (1.602.698) (1.310.262) 553 (270) (5.396) (58.105) 121.343 127.577 (1.486.198) (1.241.060)
Encargos de Uso da Rede Elétrica (136.924) (83.844) (864) (782) (11.310) (11.497) 864 771 (148.234) (95.352)
CUSTO COM ENERGIA ELÉTRICA (1.739.622) (1.394.106) (311) (1.052) (16.706) (69.602) 122.207 128.348 (1.634.432) (1.336.412)
Pessoal (180.156) (184.637) (2.638) (2.860) (2.498) (2.576) (11.154) (12.472) (196.446) (202.545)
Material (6.197) (5.210) (26) (48) (6) (8) (816) (3.045) (7.045) (8.311)
Serviço de Terceiros (123.494) (121.059) (2.928) (4.287) (4.531) (5.818) (21.730) (55.538) (152.683) (186.702)
Depreciação e Amortização (47.167) (45.494) (336) (357) (6.601) (6.600) (363) (429) (54.467) (52.880)
Provisões/Reversões 81.483 (16.598) 2 (44) (90) (1.217) (904) (1.271) 80.491 (19.130)
Custo de Construção (82.781) (121.314) (82.781) (121.314)

Estimativas (Reversão) de Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa (63.045) (69.317) (22.174) (1.392) (85.219) (70.709)
Arrendamento (41.850) (40.131) (41.850) (40.131)
Outras 16.563 537 (874) (1.205) (5.385) (6.667) (3.283) (3.789) 4 7.021 (11.120)
DESPESAS E CUSTOS OPERACIONAIS (404.794) (563.092) (6.800) (8.801) (60.961) (63.017) (60.424) (77.936) 4 (532.979) (712.842)
Equivalência Patrimonial 13.087 16.769 93.069 (102.934) (108.369) 71.237 (2.213) (14.928)

RESULTADO BRUTO 234.802 (57.268) 7.380 7.860 62.152 15.841 61.613 (108.364) (108.368) 71.237 257.579 (70.694)
Receita Financeira 124.706 45.592 896 1.140 8.058 8.884 2.780 3.095 (1.660) 134.780 58.711
Despesa Financeira (243.437) (80.749) (67) (43) (2.214) (825) (89) (186) 1.660 (244.147) (81.803)
RESULTADO FINANCEIRO (118.731) (35.157) 829 1.097 5.844 8.059 2.691 2.909 (109.367) (23.092)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS 116.071 (92.425) 8.209 8.957 67.996 23.900 64.304 (105.455) (108.368) 71.237 148.212 (93.786)
Imposto de Renda e Contribuição Social - Corrente (753) (939) (18.600) (3.987) (80) (1.169) (19.433) (6.095)
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos (40.407) (50.199) 147 (40.260) (50.199)
LUCRO LÍQUIDO / (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO 75.664 (142.624) 7.456 8.018 49.543 19.913 64.224 (106.624) (108.368) 71.237 88.519 (150.080)
Atribuível ao Acionista Controlador 64.666 (159.868)
Atribuível aos Acionistas não Controladores 23.853 9.788
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Receita Operacional Líquida 2.379.218 1.899.930 14.491 17.713 126.732 131.691 28.968 72.506 2.549.409 2.121.840 
Receita Entre Segmentos (864) (775) (121.342) (127.577) (122.206) (128.352)
Receitas com Clientes Externos 2.378.354 1.899.155 14.491 17.713 5.390 4.114 28.968 72.506 2.427.203 1.993.488 

Terrenos Controladora Consolidado
Saldo em 31 de dezembro de 2008 1.442 1.442
Ajustes por Adoção do Custo Atribuído 295.744 295.744
Saldo em 1º de janeiro de 2009 297.186 297.186
Alienação de Terreno - Exercício de 2009 (11.099) (11.099)
Saldo em 31 de dezembro de 2010 e 2011 - Valor Bruto 286.087 286.087
Efeito Fiscal (IRPJ/CSLL - 34%) (97.270) (97.270)
Saldo em 31 de dezembro de 2014 - Líquido do Efeito Fiscal 188.817 188.817
Saldo em 30 de setembro de 2015 - Líquido do Efeito Fiscal 188.817 188.817

29.2.2 Ganhos/Perdas nas variações percentuais em participações societárias
(i) Energética Corumbá III S.A.
Em dezembro de 2011, foi contabilizada uma perda de capital por diluição de percentual no capital da controlada em conjunto Energética Corumbá
III S.A.. O valor desta perda, apurado pelo cálculo da equivalência patrimonial, foi de R$ 847. 
Em abril de 2013, houve novo aporte de capital, os quais não foram proporcionais às participações detidas por cada acionista. Este fato gerou uma
perda de R$ 31. Outro evento ocorrido no mesmo exercício, foi a declaração de dividendos destinados a CEB, que em relação ao percentual de par-
ticipação total sobre o capital social da controlada, gerou um ganho de R$ 47. 
Em abril de 2014, os acionistas Energ Power S.A. e Strata Construções e Concessionárias Integradas S.A. realizaram aportes de capital no montante
de R$ 221. Esta operação, gerou um ganho de capital a favor da CEB no valor de R$ 83. Ainda em 2014, houve ganho de R$ 10, devido a diluição
de percentual decorrente da declaração de dividendos da coligada Energética Corumbá III S.A.. 
Em abril de 2015, os acionistas Energ Power S.A. e Strata Construções e Concessionárias Integradas S.A. realizaram novo aporte de capital no mon-
tante de R$ 87. Devido a esta operação, a CEB registrou um ganho de capital no valor de R$ 33.
A perda acumulada registrada com a controlada Energética Corumbá III S.A. na rubrica de ajuste de avaliação patrimonial, até 31 de dezembro de
2015, é de R$ 733. 
(ii) Corumbá Concessões S.A.
Em outubro de 2012, os acionistas da coligada Corumbá Concessões S.A. se reuniram em assembleia geral extraordinária e aprovaram a opção de
compra da totalidade das ações preferenciais nominativas classe B, de propriedade do Fundo de Investimento em Participações BRB Corumbá. Após
a aquisição, estas ações foram contabilizadas na coligada na rubrica de ações em tesouraria, e gerou alteração na estrutura societária da Empresa.
Desta forma, a participação do Grupo na coligada passou de 39,07% para 45,57%, gerando um ganho na variação de percentual de R$ 18.623. Em
2014, ocorreu o registro R$ 39, gerado por ganho decorrente de diluição de percentual, devido a dividendos pagos do exercício de 2013. 

29.2.3 Perdas atuariais - Planos assistencial e previdenciário
A Companhia reconheceu em 1º de janeiro de 2013 perdas atuariais referente aos planos assistencial e previdenciário dos empregados da controlada
CEB D, no montante de R$ 165.240. O valor desta perda foi registrado no patrimônio líquido da Companhia, de acordo com a regra estabelecida
no CPC 33 (R1) - Benefícios a Empregados. Em 31 de dezembro de 2015, o montante da perda atuarial foi revertido com base na declaração de
inconstitucionalidade formal e material das Leis nº 3.010/2002 e nº 3.199/2003 pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal
e Territórios (Nota Explicativa nº 1.2).
Em 31 de dezembro de 2015, a composição do saldo da rubrica ajustes de avaliação patrimonial foi a seguinte:

31/12/2015 31/12/2014
Custo Atribuído do Ativo Imobilizado 188.817 188.817
Ganho na Variação de Percentual - Corumbá Concessões S.A. 18.662 18.662
Perda de Capital na Diluição de Percentual - Energética Corumbá III S.A. (733) (766)
Perdas Atuarial - Plano Assistencial (186.441)
Outras Movimentações - Coligadas 68 53
Total 206.814 20.325

29.3 Resultado do período
No exercício de 2015, a Companhia apurou um lucro líquido de R$ 64.666 (R$ 159.868 de prejuízo, em 31 de dezembro de 2014).

29.4 Reserva de lucros
A reserva legal é constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado a cada exercício nos termos do art. 193 da Lei nº 6404/1976, até o limite de 20%
do capital social. A destinação é facultativa quando a reserva legal, somada às reservas de capital, exceder em 30% o capital social. A reserva somente
é utilizada para aumento do capital social ou para absorção de prejuízos.

29.5 Distribuição de dividendos
A política de dividendos da entidade consta no art. 9º do estatuto vigente, em relação às ações preferenciais classe A:
I - Prioridade no recebimento de dividendos mínimos de 10% ao ano, calculados proporcionalmente ao que elas representem do capital social inte-
gralizado até a data do encerramento do exercício correspondente.
II - Prioridade no reembolso do capital até o valor do patrimônio líquido das ações, em caso de liquidação da Companhia, sem prêmio.
O art. 10º do estatuto apresenta o seguinte texto relacionado aos titulares das ações preferenciais classe B: "[...] gozarão de prioridade no reembolso do capi-
tal até o valor do patrimônio líquido das ações, sem prêmio, após o reembolso da classe A, em caso de liquidação da Companhia.". Ainda, em parágrafo único,
no mesmo artigo "[...] ações preferenciais classe B não tem direito a dividendo fixo ou mínimo.". Finalmente, o art. 38 parágrafo 1º, tem a seguinte redação:
"Será sempre assegurado às ações preferenciais classe B, [...] o recebimento de dividendos 10% maiores do que os pagos às ações ordinárias".

30. INFORMAÇÕES POR SEGMENTO DE NEGÓCIO

O Grupo possui quatro segmentos divulgáveis de unidades de negócios estratégicas. Para cada uma delas, a Administração analisa os relatórios inter-
nos periodicamente. O resumo seguinte descreve as operações dos segmentos reportáveis:. Distribuição e comercialização de energia elétrica: tem como atribuição distribuir e comercializar energia, sendo responsável por operar e manter
a infraestrutura, bem como prestar serviços correlatos. Atua por intermédio da CEB Distribuição S.A.;.Geração de energia: tem como atribuição produzir energia elétrica a partir de empreendimentos de fontes hidráulicas. Atua por intermédio da empre-
sa CEB Geração S.A.; . Comercialização de energia elétrica: tem como atribuição a comercialização de energia. Atua por intermédio da CEB Lajeado S.A. e CEB
Participações S.A.; e. Outros - Neste segmento está a Companhia Energética de Brasília - CEB: que tem como atribuições a participação em outras sociedades, como
sócia-quotista ou acionista e a prestação de serviços de expansão e manutenção do parque de iluminação pública do Distrito Federal; e a Companhia
Brasiliense de Gás S.A., que tem como atribuição a exploração do serviço público de distribuição de gás canalizado.
No exercício de  2015, a receita operacional bruta registrada pelo fornecimento de energia elétrica e prestação de serviços com o Governo do Distrito
Federal (Administrações Regionais, Empresas Públicas, Secretarias de Estado de Governo e demais órgãos), totalizou R$ 436.702, representando
10,8% da receita operacional bruta consolidada (R$ 371.271 - 13,0% da receita operacional bruta consolidada, em 31 de dezembro de 2014). 
Informações referentes a cada segmento reportável para os períodos findos em 31 de dezembro de 2015 e em 31 de dezembro de 2014 estão incluí-
das no quadro seguinte:
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30.3 Fluxo de Caixa por Segmento de Negócio

Distribuição Geração Comercialização Outros Eliminações Consolidado

Atividades: 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014
Operacionais (89.527) (4.142) 4.024 8.441 44.200 13.509 38.013 (1.902) (20.609) (45.102) (23.900) (29.196)

Investimento (25.212) (44.456) (84) (9.472) (215) (35.248) (120) 44.719 1.888 (25.214) (42.987)

Financiamento 120.770 57.377 (4.706) (10.626) (30.803) (48.562) (24.110) 43.214 61.151 41.403 

Aumento/(Redução) no Caixa e Equivalentes de Caixa 6.031 8.779 (682) (2.269) 3.925 (35.268) 2.765 (2.022) 12.037 (30.780)

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início de Período 30.846 22.066 7.170 9.440 20.420 55.688 7.570 9.592 66.006 96.786 

Caixa e Equivalentes de Caixa no Final de Período 36.877 30.845 6.488 7.171 24.347 20.420 10.331 7.570 78.043 66.006 

Variação de Caixa e Equivalentes de Caixa 6.031 8.779 (682) (2.269) 3.927 (35.268) 2.761 (2.022) 12.037 (30.780)

31. DESDOBRAMENTO DAS CONTAS DO RESULTADO

31.1 Receita operacional líquida

Controladora                                                Consolidado 
31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Reapresentado
Fornecimento de Energia Elétrica 3.224.448 1.972.674
Energia de Curto Prazo 355.860 305.068 
Recursos de Parcela A e Outros Itens Financeiros 196.154 98.957
Receita de Construção 82.781 121.314
Aporte de Recursos da CDE 50.426 38.630 
Receita de Prestação de Serviços 28.869 77.610 30.226 80.086
Suprimento de Energia 29.823 32.500 
Disponibilidade do Sistema de Distribuição 29.423 24.341
Arrendamento e Aluguéis 26.543 17.396 
Receita de Venda de Gás 4.528 4.608 
Outras Receitas 2.645 1.637 
Receita Operacional Bruta 28.869 77.610 4.032.857 2.697.211
Impostos (578) (1.553) (637.719) (400.296)
Contribuições (2.806) (7.179) (381.970) (255.493)
Encargos do Consumidor (585.960) (47.933)
Descontos Incondicionais (5) (1)
Deduções da Receita Operacional Bruta (3.374) (8.732) (1.605.654) (703.723)
Receita Operacional Líquida 25.485 68.878 2.427.203 1.993.488

31.1.1 Aporte de recursos da CDE
A Medida Provisória n° 579, de 11 de setembro de 2012 (convertida na Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013), determinou que os recursos rela-
cionados à subvenção de baixa renda bem como outros descontos tarifários passassem a ser subsidiados integralmente por recursos oriundos da CDE.
Estes recursos serão repassados pela Eletrobrás e são homologados pela ANEEL no processo de reajuste tarifário anual das distribuidoras.
No exercício de 2015, os aportes de CDE totalizaram R$ 50.426 (R$ 38.630 em 2014), sendo R$ 17.079 (R$ 18.705, em 2014) referente à subvenção
de baixa renda; e R$ 33.347 (R$ 19.925 em 2014) referente ao ressarcimento dos descontos incidentes sobre as tarifas aplicáveis aos usuários do
serviço público de distribuição de energia elétrica. Tais aportes seguiram o que está previsto no art. 13, inciso VII, da Lei nº 10.438, de 26 de abril de
2002, redação dada pela Medida Provisória nº 605, de 23 de janeiro de 2013, e em cumprimento ao disposto no art. 3º do Decreto nº 7.891, de 23 de
janeiro de 2013. O saldo a receber foi contabilizado na rubrica Recursos da CDE - Decreto nº 7.945/2013 (Nota Explicativa nº 9).

31.1.2  Encargos do Consumidor
Em 27 de fevereiro de 2015, a ANEEL publicou a Resolução Homologatória nº 1.857, que estabeleceu a Cota Anual de Conta de Desenvolvimento
Energético - CDE, a ser repassada pela CEB Distribuição S.A. à Eletrobrás no ano de 2015, no montante de R$ 391.473. Esses valores foram recon-
hecidos e homologados na Revisão Tarifária Extraordinária - RTE, por meio da Resolução Homologatória nº 1.858, de 27 de fevereiro de 2015, a
qual estabeleceu o repasse desses custos às unidades consumidoras vinculadas à CEB Distribuição S.A..
Em 2015, os valores reconhecidos pela CEB Distribuição S.A. à Eletrobrás totalizaram R$ 357.527, correspondente a R$ 35.757 de quotas da CDE
Energia; R$ 272.547 CDE Uso; e R$ 49.223 CDE-ACR. Os valores de CDE Energia e CDE Uso foram reconhecidos e homologados na Revisão
Tarifária Extraordinária - RTE, por meio da Resolução Homologatória nº 1.858, de 27 de fevereiro de 2015, para serem repassados aos consumidores
de energia da CEB Distribuição S.A.. Os montantes da conta CDE-ACR foram homologados por meio da Resolução Homologatória nº 1.863/2015.

31.1.3 Bandeiras tarifárias 
Conforme determinado pelo Decreto nº 8.401, de 4 de fevereiro de 2015, foi criada a Conta Centralizadora dos Recursos de Bandeiras Tarifárias -
CCRBT, destinada a administrar os recursos decorrentes da aplicação das bandeiras tarifárias instituídas pela ANEEL. A Câmara de Comercialização
de Energia Elétrica - CCEE é responsável pela gestão da CCRBT, sendo os valores a serem repassados e/ou compensados  homologados mensalmente
pela ANEEL, por meio da emissão de nota técnica. 
Os recursos provenientes da aplicação das bandeiras tarifárias pelas distribuidoras podem ser total ou parcialmente revertidos à CCRBT. Os valores
disponíveis nesta conta são repassados às distribuidoras considerando: (i) os valores efetivamente realizados das variações relativas aos custos de geração
e à exposição aos preços de liquidação no mercado de curto prazo; e (ii) a cobertura tarifária vigente de cada distribuidora. 
Nos meses de janeiro e fevereiro de 2015, os valores adicionados à tarifa de energia pelas bandeiras amarelas e vermelhas foram de R$ 15,00/MWh
e R$ 30,00/MWh, respectivamente. A partir de 2 de março de 2015, os valores adicionados passaram a ser de R$ 25,00/MWh e de R$ 55,00/MWh,
respectivamente.
Em 28 de agosto de 2015, a bandeira tarifária vermelha foi reduzida de R$ 5,50 para R$ 4,50, a cada 100 kWh consumidos. Dessa forma, a contro-
lada CEB D registrou os seguintes montantes:

Valor de cobertura
Competência Receita Faturada Repasse à CCRTB de custos da Companhia Despachos ANEEL
jan/15 5.800 (4.474) 1.326 583/2015
fev/15 12.984 (11.432) 1.552 829/2015
mar/15 19.224 (14.927) 4.297 1356/2015
abr/15 27.589 (13.401) 14.188 1743/2015
mai/15 27.323 (17.648) 9.675 2131/2015
jun/15 27.037 (10.826) 16.211 2440/2015
jul/15 26.386 (26.386) 3386/2015
ago/15 26.787 (26.787) 3387/2015
set/15 25.771 (25.771) 3607/2015
out/15 24.321 38.005 62.326 3887/2015
nov/15 24.270 (574) 23.696 007/2016
dez/15 23.551 (1.256) 22.295 265/2016
Total 271.043 (115.477) 155.566

Em outubro de 2015, a ANEEL emitiu o despacho nº 3.887/2015, no qual alterou a metodologia de cálculo das bandeiras tarifárias. Desta forma, os
saldos positivos na conta passaram a ser rateados entre as concessionárias.  Esta nova metodologia gerou para a CEB Distribuição S.A. um repasse
no montante de R$ 38.005, que somado aos R$ 24.321, compôs a cobertura de custos do referido mês.

31.2 Custo com serviço de energia elétrica 

Consolidado
31/12/2015 31/12/2014

Reapresentado
Energia Elétrica Comprada Para Revenda (1.180.070) (1.022.681)
Energia Elétrica Comprada Para Revenda - Curto Prazo (327.244) (273.341)
Encargos de Uso da Rede Elétrica (148.234) (95.353)
Repactuação do Risco Hidrológico 21.116
Repasse da Conta - ACR Custo de Energia 47.910
Aporte de Recursos da CDE 7.053
Total (1.634.432) (1.336.412)

31.2.1 Decreto nº 8.221 de 2 de abril de 2014
O Governo Federal, fundamentado na Lei nº 12.783/2013, publicou em 02 de abril de 2014, o Decreto nº 8.221/2014, que autorizou a Câmara de
Comercialização de Energia Elétrica - CCEE a criação e manutenção da Conta no Ambiente de Contratação Regulada - Conta-ACR para cobrir, total
ou parcialmente, os gastos das distribuidoras de energia referentes à: exposição involuntária no mercado de curto prazo; e custos do despacho ter-
moelétrico, através das contratações de operações de crédito bancário destinadas à cobertura dos custos previstos. A CCEE será a responsável pela
gestão da Conta-ACR.

31.2.2 Aporte CDE - Decretos nº 7891/2013 e nº 7.945/2013
Devido aos altos custos financeiros ocasionados pelas condições hidroenergéticas, desde o final de 2012, relacionado com os baixos índices dos reser-
vatórios das usinas hidrelétricas, o foi emitido, em 23 de janeiro 2013, o Decreto nº 7.891, alterado pelo Decreto nº 7.945, de 7 de março de 2013,
visando a  neutralização de parte do problema de caixa enfrentado pelas distribuidoras. 
Com relação à contratação de energia, o Decreto nº 7.945 estabeleceu: (i) redução do prazo mínimo de três para um ano, contado a partir do início
do suprimento de energia, de contratos de comercialização de energia elétrica proveniente de empreendimentos existentes; e (ii) aumento do repasse
dos custos de aquisição de energia elétrica pelas distribuidoras para os consumidores finais de 103%  para 105% do montante total de energia elétri-
ca contratada em relação à carga anual de fornecimento da distribuidora.
Com relação aos objetivos da CDE, o decreto alterou os mesmos, e instituiu o repasse de recursos da CDE às concessionárias de distribuição, dos
custos relacionados a seguir:. Neutralizar a exposição das concessionárias de distribuição ao mercado de curto prazo das usinas hidrelétricas contratadas em regime de cotas de
garantia física de energia e de potência, por insuficiência de geração alocada no âmbito do Mecanismo de Realocação de Energia - MRE (Risco
Hidrológico);. Neutralizar a exposição das concessionárias de distribuição no mercado de curto prazo das distribuidoras, por insuficiência de lastro contratual em
relação à carga realizada, relativa ao montante de reposição não recontratado em função da não adesão à prorrogação de concessões de geração de
energia elétrica (Exposição Involuntária); e.Cobrir o custo adicional relativo ao acionamento de usinas termelétricas fora da ordem de mérito por decisão do Comitê de Monitoramento do Setor
Elétrico - CMSE (ESS - Segurança Energética).

31.3 Custos e despesas operacionais por natureza

Controladora                            Consolidado
31/12/02015 31/12/2014 31/12/02015 31/12/2014

Reapresentado
Pessoal e Administradores (10.988) (12.250) (196.446) (202.546)
Serviço de Terceiros (21.385) (55.204) (152.141) (185.931)
(Provisão) Estimada/Reversão de Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa (22.174) (1.392) (85.219) (70.709)
Custo de Construção - Concessão (a) (82.781) (121.314)
Depreciação e Amortização (89) (156) (54.467) (52.880)
Arrendamento (41.850) (40.131)
Material (811) (3.040) (7.045) (8.310)
Compensação Financeira Utilização Recursos Hídricos (5.315) (6.277)
Taxa de Fiscalização de Serviço Energia Elétrica (3.009) (2.738)
Propaganda e Publicidade (694) (771)
Outras Despesas (238) (426) (18.498) (22.570)
Total (55.685) (72.468) (647.465) (714.177)
Classificação:
Custo da Operação (317.476) (354.750)
Custo dos Serviços Prestados (23.753) (61.362) (21.348) (62.566)
Despesas com Vendas (22.174) (1.392) (157.932) (133.377)
Despesas Gerais e Administrativas (9.758) (9.714) (150.709) (163.484)

(a) A Companhia contabiliza receitas e custos relativos a serviços de construção ou melhoria da infraestrutura utilizada na prestação dos serviços de
distribuição de energia elétrica. A margem de construção adotada é igual a zero, considerando que: .A atividade fim é a distribuição de energia elétrica; . Toda receita de construção está relacionada com a construção de infraestrutura para o alcance da atividade fim, ou seja, a distribuição de energia
elétrica; e .A Companhia terceiriza a construção da infraestrutura. 
Mensalmente, a totalidade das adições efetuadas ao ativo intangível em curso é transferida para o resultado, como custo de construção e receita de
construção.



Diário Oficial do Distrito FederalNº 75, quarta-feira, 20 de abril de 2016 PÁGINA 81

COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB

31.4 Outras receitas/(despesas) operacionais

Controladora Consolidado
31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Reapresentado
Outras Receitas Operacionais
Reversão de Provisão de Benefícios Pós-Emprego (a) 127.177 35.138
Atualização do Valor Justo do Ativo Financeiro Indenizável - VNR 53.882 12.754 
Recuperação de Créditos Baixados por Perdas 14.168 16.822 
Reversão de Provisão para Riscos Tributários, Cíveis, Trabalhistas e Regulatórios 18 20.919 2.572
Reversão de Provisão de Participação nos Lucros 461 570 
Resultado na Baixa de Bens 76 (10.536) 1.610
Dividendos Prescritos 4.372
Reversão de ICMS - Tarifa de Baixa Renda 3.238
Outras Receitas 50 3.407 70
Subtotal 126 18 209.478 77.146
Outras Despesas Operacionais
Provisão de Benefícios Pós-Emprego (39.196) (37.800)
Multas ANEEL (18.385) (2.164)
Provisão Para Riscos Tributários, Cíveis, Trabalhistas e Regulatórios (113) (35) (15.184) (15.143)
Compensação por Descontinuidade de Energia (8.539) (13.000)
Provisão Para Participação nos Lucros e Resultados (b) (12.113) (3.016)
Provisão Para Perdas com Depósitos Judiciais (657) (2.157)
Tributos (765) (1.255) (765) (2.385)
Outras Despesas (25) (153) (146)
Subtotal (903) (1.290) (94.992) (75.811)
Outras Receitas (Despesas) Operacionais, Líquidas (777) (1.272) 114.486 1.335

(a) Inclui o valor da reversão do plano assistencial - FACEB, no valor de R$ 90.712, devido à inconstitucionalidade das Leis nº 3.010/2002 e nº
3.199/2003 (Nota Explicativa nº 1.2).
(b) Decorre de participação dos empregados no resultado atribuído pela CEB Distribuição S.A., em função do Acordo Coletivo de Trabalho.

31.5 Resultado financeiro

Controladora                                             Consolidado 
31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Receitas Financeiras 
Juros/Variações Monetárias Sobre Ativos 1.072 1.732 21.324 20.932
Atualização Monetária - Ativos Regulatórios 89.448 14.516
Acréscimos Moratórios em Conta de Energia 11.896 9.998
Rendimentos de Aplicações Financeiras 861 689 8.592 7.139
Juros sobre Capital Próprio 7.829 6.152 7.119 8.444
Reversão de Juros Sobre Capital Próprio (7.829) (6.152) (7.119) (8.444)
Multas e Penalidades Aplicadas 724 1.591
Receita de Dividendos 55 520 320 717
Outas Receitas Financeiras 755 103 2.476 3.818
Subtotal 2.743 3.044 134.780 58.711
Despesas Financeiras 
Juros/Variações Monetárias Sobre Passivos (a) (43) (97) (90.261) (34.765)
Encargos de Dívidas (61.247) (26.938)
Atualização Monetária - Passivos Regulatórios (35.744) (6.504)
Juros Sobre Capital Próprio (6.171) (4.848)
Reversão de Juros sobre Capital Próprio 6.171 4.848
Atualização de Benefício Pós-Emprego (1.118) (3.683)
Outras Despesas Financeiras (46) (89) (12.855) (3.964)
Subtotal (89) (186) (201.225) (75.854)
Variação Cambial Sobre Fatura de Energia Elétrica (b) (42.922) (5.949)
Resultado Financeiro 2.654 2.858 (109.367) (23.092)

(a) Juros/variações monetárias sobre passivos: O aumento em 2015 na comparação com o mesmo período de 2014 é justificado pelas atualizações
monetárias e juros sobre as seguintes operações: Parcelamento da contribuição de iluminação pública (R$ 20.517); Contrato de dívida e repasses -
FACEB (R$ 7.710); Energia de curto prazo - CCEE (R$ 9.030); Operações com empresas de energia elétrica (R$ 18.122); Superávit de baixa renda
(R$ 14.442); e Atualização monetária de ICMS (R$ 12.668).
(b) Variação cambial sobre fatura de energia elétrica: A variação ocorreu pela apreciação do dólar, que é o indexador das faturas de compra de ener-
gia elétrica de Itaipu e ainda pela política de pagamento da CEB Distribuição S.A. para a geradora. Em 31 de dezembro de 2015, a CEB D possuía
um passivo de R$ 70.464 (US$ 18.306), referente às faturas pendentes de pagamentos de compra de energia de Itaipu Binacional.

32. LUCRO (PREJUÍZO) POR AÇÃO BÁSICO E DILUÍDO

Os acionistas ordinaristas e preferencialistas possuem direitos diferentes em relação a dividendos, direito a voto e em caso de liquidação, conforme
determina o estatuto social da Companhia. Desta forma, o lucro (prejuízo) por ação, básico e diluído, foi calculado com base no lucro (prejuízo) do
exercício disponível para os acionistas.

32.1 Básico
O lucro (prejuízo) básico por ação é calculado mediante a divisão do lucro (prejuízo) atribuível aos acionistas da Companhia, disponível aos porta-
dores de ações ordinárias e preferenciais, pela quantidade média ponderada de ações ordinárias e preferenciais em circulação durante o exercício.

32.2 Diluído
O lucro (prejuízo) diluído por ação é calculado mediante o ajuste da quantidade média ponderada de ações ordinárias e preferenciais em circulação,
para presumir a conversão de todas as ações potenciais diluídas. A Companhia não possui categoria de ações potenciais diluídas.
A seguir são apresentados os cálculos do lucro (prejuízo) por ação, básico e diluído:

31/12/2015 31/12/2014
Reapresentado

Prejuízo Atribuível aos Acionistas da Companhia 64.666 (159.868)
Prejuízo Alocado às Ações Ordinárias - Básicas e Diluídas 32.224 (79.664)
Prejuízo Alocado às Ações Preferenciais - Básicas e Diluídas 32.442 (80.204)
Média Ponderada das Ações em Circulação
Ações Ordinárias - Básicas e Diluídas 5.233 4.576
Ações Preferenciais - Básicas e Diluídas 5.269 4.607
Prejuízo por Ação - R$: 
Ações Ordinárias - Básicas e Diluídas 6,1575 (17,4091)
Ações Preferenciais - Básicas e Diluídas 6,1575 (17,4091)

33. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS

33.1 Controladora final
A Companhia é controlada pelo Governo do Distrito Federal - GDF.

33.2 Remuneração do pessoal-chave da Administração
O Grupo não possui transações de empréstimos ou outras transações com diretores/conselheiros ou familiares imediatos.
As remunerações dos administradores, responsáveis pelo planejamento, direção e controle das atividades da Companhia e de suas controladas, que
incluem os membros do Conselho de Administração e diretores estatutários, estão apresentadas a seguir:

Controladora Consolidado
31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Remuneração 926 671 3.534 3.375 
Demais Benefícios de Curto Prazo 274 192 747 744
Total 1.200 863 4.281 4.119 

A Companhia não concede benefícios pós-emprego aos administradores e conselheiros.

33.3 Transações com partes relacionadas
Os saldos e as transações com partes relacionadas da Companhia estão demonstrados conforme a seguir:

33.3.1 Operações da Controladora com suas Controladas

Controladora
Transações com Partes Relacionadas (Balanço Patrimonial) Notas 31/12/2015 31/12/2014
Ativo 19.383 68.902 
Contas a Receber, Líquido da EPCLD 10.008 56.059
Governo do Distrito Federal a 10.008 56.059
Demais Ativos 9.375 12.843
Dividendos/JSCP b 9.090 12.659
CEB Lajeado S.A. 6.655 12.177
CEB Geração S.A. 1.432
CEB Participações S.A. 444
Energética Corumbá III S.A. 559 482 
Outras Operações 285 184 
CEB Distribuição S.A. c 285 184
Passivo 19.670 21.583 
Dividendos 18.623 18.623 
Governo do Distrito Federal d 18.623 18.623
Demais Obrigações 1.047 2.960 
CEB Distribuição S.A. e 880 2.793
CEB Distribuição S.A. f 167 167

Controladora
Transações com Partes Relacionadas (Resultado) Notas 31/12/2015 31/12/2014
Receitas 30.002 77.610 
Receita de Prestação de Serviços 28.869 77.610 
Governo do Distrito Federal g 28.869 77.610
Variação Monetária de Dividendos 380
CEB Lajeado S.A. h 380
Encargos de Mútuo 753
CEB Distribuição S.A. i 753
Despesas 22.175 1.396
Provisão Estimada de Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa 22.175 1.392
Governo do Distrito Federal j 22.175 1.392
Outras Despesas 4
Despesa de Locação de Imóvel 4
CEB Distribuição S.A. k 4

a) Representa valores a receber por serviços prestados de obras e manutenção da rede de iluminação púbica ao Governo do Distrito Federal. Estes
serviços são prestados conforme contratos realizados entre a CEB e o GDF;
b) Representa valores a receber de dividendos declarados e juros sobre o capital próprio decorrentes dos resultados das controladas;
c) Representa valores de repasse de faturas de órgãos públicos que foram creditados em conta corrente da CEB D, que serão repassados através de
encontro de contas à CEB;
d) Trata-se de dividendos a pagar ao acionista controlador;
e) A CEB D possui empregados cedidos à Companhia Energética de Brasília - CEB, que efetua mensalmente o ressarcimento do custo efetivo dos
salários e dos benefícios dos empregados cedidos. A cessão é por tempo indeterminado e não há cobrança de taxas adicionais;
f) Refere-se a valores a pagar de depósitos de faturas de órgãos públicos realizado na conta corrente da Companhia Energética de Brasília - CEB, que
serão repassados, através de encontro de contas, à CEB D;
g) Representa a receita pelos serviços de iluminação pública (obras e manutenção do parque) prestados ao Governo do Distrito Federal - GDF
(Administrações Regionais, Empresas Públicas, Secretarias de Governo e Outros). Estes serviços são faturados de acordo com os contratos firmados
entre a CEB e o Governo de Distrito Federal - GDF. Em 2015 o valor faturado destes serviços totalizou R$ 28.869 (R$ 77.610 em 2014), apresen-
tando margem líquida média por contrato de 6,7%;
h) Trata-se de atualização monetária dos dividendos a receber da controlada CEB Lajeado S.A. pela variação do INPC;
i) Diz respeito aos encargos do empréstimo (mútuo) realizado com a controlada CEB Distribuição S.A., cuja remuneração tem por base 97 % do
Certificado de Depósito Interbancário - CDI   e que foi objeto de conversão em adiantamento para futuro aumento de capital - AFAC nos meses de
outubro e novembro de 2015; 
j) Representa a estimativa de perdas com créditos de liquidação duvidosa com o Governo do Distrito Federal - GDF, pelos serviços de manutenção e
obras de IP por serviços prestados pela CEB; e
k) Trata-se de contrato de aluguel de salas utilizadas pela Companhia Energética de Brasília - CEB, reajustado anualmente pelo IGP-M com venci-
mento em 17 de fevereiro de 2014. O contrato foi rescindido em janeiro de 2014 e teve sua última parcela paga em fevereiro do mesmo exercício.

33.3.2  Operações do Grupo e seus acionistas controladores e coligadas

Consolidado
Transações com Partes Relacionadas (Balanço Patrimonial) Notas 31/12/2015 31/12/2014
Ativo 91.786 124.611
Contas a Receber, Liquida da PCLD 84.590 116.255
Corumbá Concessões S.A. a 244 200
Energética Corumbá III S.A. a 65 53
Governo do Distrito Federal b 84.281 116.002
Demais Ativos 7.196 8.356 
Dividendos/JSCP c 6.610 7.773 
Energética Corumbá III S.A. 559 482 
Investco S.A. 6.051 7.291 
Outras Operações 586 583 
Governo do Distrito Federal d 586 583
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Passivo 282.079 496.800 
Fornecedores 18.261 53.074 
Corumbá Concessões S.A. e 12.399 48.727
Energética Corumbá III S.A. e 5.862 4.347
Contribuição de Iluminação Pública 245.195 213.103
Governo do Distrito Federal f 245.195 213.103
Dividendos 18.623 18.623 
Governo do Distrito Federal g 18.623 18.623
Outras Obrigações 212.000
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital - Governo do Distrito Federal h 212.000

Consolidado
Transações com Partes Relacionadas (Resultado) Notas 31/12/2015 31/12/2014
Receitas 441.203 374.638 
Receita de Comercialização de Energia i 4.182 2.948
Corumbá Concessões S.A. 3.317 2.332 
Energética Corumbá III S.A. 865 616 
Receita de Prestação de Serviços e Fornecimento de Energia Elétrica 436.702 371.271 
Governo do Distrito Federal j 436.702 371.271
Receita de Dividendos/JSCP 319 419 
BSB Energética S.A. k 37 222
Energética Corumbá III S.A. 18
Investco S.A. k 264 197 
Despesas 229.486 224.018 
Energia Comprada para Revenda 183.348 176.314
Corumbá Concessões S.A. l 145.066 139.683
Energética Corumbá III S.A. l 38.282 36.631
Provisão Estimada de Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa 46.138 47.704 
Governo do Distrito Federal m 46.138 47.704

a) As empresas Corumbá Concessões S.A. e Energética Corumbá III S.A. são acessantes do sistema de distribuição de energia elétri-
ca da CEB D e pagam pelo uso do sistema por meio de tarifas regulamentadas pelo Órgão Regulador;
b) Trata-se do fornecimento de energia elétrica (CEB D) e serviços de iluminação pública (obras e manutenção da rede) da
Companhia Energética de Brasília - CEB prestado ao Governo do Distrito Federal - GDF. Pelo fornecimento de energia elétrica é
cobrada a tarifa homologada pelo Órgão Regulador para a classe Poder Público. Pelos serviços de obras e manutenção da rede de
iluminação pública, a cobrança é feita com base em contratos firmados entre a CEB e o Governo do Distrito Federal - GDF;
c) Representa valores a receber de dividendos declarados e juros sobre o capital próprio sobre o resultado das coligadas;
d) A CEB D possui empregados cedidos a órgãos do Governo do Distrito Federal. Os órgãos beneficiários efetuam mensalmente o
ressarcimento do custo efetivo dos salários e dos benefícios dos empregados cedidos da CEB D. A cessão é por tempo indeterminado e
não há cobrança de taxas adicionais;
e) A CEB D tem contratos bilaterais de suprimento de energia com as empresas Corumbá Concessões S.A. e Energética Corumbá
III S.A., com prazos de vigência até 07 de julho de 2045, conforme prorrogação da  concessão da CEB D. Os valores das tarifas praticadas
em 31 de dezembro de 2015 para estes contratos são R$ 219,58 MWh e R$ 228,86 MWh, respectivamente, atualizados pelo IGP-M;
f) A Contribuição de Iluminação Pública - CIP foi instituída no Distrito Federal pela Lei Complementar n° 673, de 27 de dezembro
de 2002, para o custeio dos serviços de iluminação pública prestados aos contribuintes nas vias e nos logradouros públicos do Distrito
Federal. A cobrança da CIP é efetuada na fatura de consumo de energia elétrica e é devida ao Governo do Distrito Federal - GDF.
Em 31 de dezembro de 2015, o montante a repassar ao GDF era de R$ 245.195, atualizado pelo INPC;
g) Trata-se de dividendos a pagar ao acionista controlador com data de pagamento para 30 de abril de 2016, conforme Ofício nº
889/2013-GAB/SEF;
h) Representa o valor dos adiantamentos para futuro aumento de capital - AFACs do Governo do Distrito Federal - GDF, para aportes
no capital da Companhia Energética de Brasília - CEB;
i) As empresas Corumbá Concessões S.A. e Energética Corumbá III S.A. são acessantes do sistema de distribuição de energia elétri-
ca da CEB D e pagam pelo uso do sistema por meio de tarifas regulamentadas pelo Órgão Regulador;
j) Representa a receita pelos serviços de iluminação pública (obras e manutenção do parque) e do fornecimento de energia elétrica
ao Governo do Distrito Federal - GDF. O serviço de fornecimento de energia elétrica apresentou um montante de R$ 407.833 (R$
293.661, em 31 de dezembro de 2014), que é cobrado de acordo com a tarifa homologada pela ANEEL. Para os serviços de obras e
manutenção da rede de Iluminação Pública, os valores são faturados de acordo com os contratos firmados entre a CEB e o Governo
de Distrito Federal - GDF. Estes serviços totalizaram o montante de R$ 28.869 (R$ 77.610, em 31 de dezembro de 2014), apresen-
tando margem líquida média por contrato de 6,7%; 
k) Representa a receita de dividendos recebidos pela CEB e pela controlada CEB Lajeado S.A., pelos investimentos em participações
societárias nas empresas BSB Energética S.A. e Investco S.A, respectivamente; 
l) A CEB D tem contratos bilaterais de suprimento de energia com as empresas Corumbá Concessões S.A. e Energética Corumbá III
S.A., com prazos de vigência até 07 de julho de 2045, conforme prorrogação da concessão. Os valores das tarifas praticadas em 31 de
dezembro de 2015 para estes contratos são R$ 219,58 MWh e R$ 228,86 MWh, respectivamente, e são atualizados pelo IGP-M; e
m) Representa a estimativa de perdas com créditos de liquidação duvidosa com o Governo do Distrito Federal - GDF, de créditos
vencidos há mais de 360 dias, cuja natureza do serviço inclui o fornecimento de energia elétrica registrado na CEB D, no montante
de R$ 23.963, e serviços de manutenção e obras de iluminação pública prestados pela CEB, no valor de R$ 22.175. 

33.3.3 Operações com a FACEB
A Companhia e suas controladas são patrocinadoras da Fundação de Previdência dos Empregados da CEB - FACEB. Vide detalhes
das transações na Nota Explicativa nº 25.

33.4 Acordo de cooperação técnica
Em outubro de 2012, a Diretoria da CEB D, por meio da Resolução nº 378, autorizou a celebração de Acordo de Cooperação Técnica
com a Secretaria de Planejamento e Orçamento do Distrito Federal - SEPLAN, órgão que administra o parque tecnológico do
Governo do Distrito Federal - GDF, a fim de migrar os serviços de processamento e armazenamento de dados da Companhia para o
Data Center da SEPLAN. O referido Acordo prevê ainda, a utilização pela SEPLAN, dos dutos da CEB D para fazer o cabeamen-
to de fibra ótica, sem custos recíprocos.

34. SEGUROS 

Em 30 de dezembro de 2015, a cobertura de seguros contra riscos operacionais da CEB D incluía danos materiais, não havendo
cobertura para lucros cessantes e responsabilidade civil. 
Os bens móveis e imóveis compostos por equipamentos, máquinas, ferramentas, móveis e utensílios e demais instalações rela-
cionadas aos prédios administrativos, operacionais, laboratórios e subestações de distribuição, componentes do ativo imobilizado,
conforme os critérios de riscos constantes do relatório técnico, estão cobertos até 30 de dezembro de 2016, por contrato de seguro
para riscos nomeados contra incêndio, raio, explosão e danos elétricos, cujo custo do prêmio foi de R$ 1.436 e a importância segu-
rada de R$ 528.053. 
Os bens das usinas UHE Luís Eduardo Magalhães, UHE Queimado, UHE Corumbá III e UHE Corumbá IV, também estão devida-
mente segurados.

35. EVENTOS SUBSEQUENTES

35.1 Repactuação do Risco Hidrológico - Acordo GSF
A ANEEL, de acordo com o Despacho nº 330, publicado em 10 de fevereiro de 2016, anuiu às repactuações dos riscos hidrológicos
das empresas CEB Participações S.A.; CEB Lajeado S.A. e CEB Geração S.A., referentes aos empreendimentos UHE Queimado,
UHE Luís Eduardo Magalhães e UHE Paranoá.
Em 17 de fevereiro de 2016, a CEB Participações S.A. firmou o Termo de Repactuação de nº 101/2016, com vigência até 17 de dezembro de 2032.
Na mesma data, a CEB Lajeado S.A. assinou o Termo de Repactuação nº 102/2016, com encerramento em 15 de dezembro de 2032. A CEB Geração
S.A., por sua vez, repactuou seus contratos até 29/04/2020, como estabelecido no Termo de Repactuação de nº 103/2016. 

35.2 Plano Assistencial - FACEB - Inconstitucionalidade das Leis nº 3.010/2002 e nº 3.199/2003
O Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, conforme o Acórdão n.º 893733, disponibilizado na Edição nº 181/2015,
do Diário da Justiça, de 25 de setembro de 2015, julgou procedente a ADI n.º 2014002032055-2. Nesta decisão, com eficácia erga omnes, foi declara-
da a inconstitucionalidade formal e material das Leis n.º 3.010/2002 e nº 3.199/2003. Tais diplomas legais "dispõe sobre a extensão de benefícios do
plano assistencial a ex-empregados da Companhia Energética de Brasília - CEB e dá outras providências", restringindo a eficácia da declaração para
que só produza seus efeitos após o prazo de dezoito meses, a contar da publicação do acórdão.
Em cumprimento ao disposto no artigo 129, caput, do Regimento Interno do Tribunal, o acórdão foi republicado na Edição nº 37/2016 do Diário de
Justiça, de 26 de fevereiro de 2016, não cabendo mais recurso da decisão.

36. CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO E O FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Controladora                                   Consolidado
31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Reapresentado Reapresentado
Resultado Antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social 64.746 (158.699) 148.212 (93.786)
Ajustes ao Lucro/ (Prejuízo) do Período
Depreciação e Amortização 90 160 54.467 52.880
Resultado de Equivalência Patrimonial (93.069) 156.695 2.213 14.928
Receita de Construção (82.781) (121.314)
Custo de Construção - Concessão 82.781 121.314
Perda na Alienação de Imobilizado e Intangível (76) 10.536 (362)
Reversão do Plano Assistencial - FACEB (90.712)
Encargos da Dívida 59.848 26.655 

Atualização a Valor Justo do Ativo Financeiro Indenizável (53.882) (12.754)
Perda com Pessoal Cedido 50
Ajuste a Valor Presente 8 14 
Atualização Monetária - Aplicações Financeiras (415)
Atualização Monetária - Dividendos (380) 296
Atualização Monetária - Mútuo (753)
Dividendos Prescritos (4.372)
Atualização Monetária - Contribuição  de Iluminação Pública 20.570 7.747
Custo de Transação com Empréstimos 441
Provisões/Reversões de Riscos Trabalhista, Cível e Fiscais 113 22 (5.736) 12.576
Dividendos Recebidos - Custo (520) (520)

(94.075) 156.357 (2.316) 96.792
(Acréscimos)/Decréscimos nos Ativos Operacionais
Contas a Receber 46.051 (52.337) (119.571) (85.970)
Estoques 605 1.984 12.533 15.288 

Aplicações Financeiras 295
Depósitos e Bloqueios Judiciais 3.829 (177) 10.740 (1.257)

Valores a Receber de Parcela A e Outros Itens Financeiros (338.626) (344.002)
Tributos e Contribuições Compensáveis (374) (867) 1.048 13.536
Demais Créditos (164) 5.418 (2.785) (38.642)

49.947 (45.979) (436.661) (440.752)
Acréscimos/(Decréscimos) nos Passivos Operacionais
Fornecedores (5.644) 482 (118.787) 35.268
Obrigações Tributárias (331) (279) 108.009 53.667
Contribuição de Iluminação Pública 11.522 84.212
Encargos Regulatórios 113.939 28.834 
Obrigações Sociais e Trabalhistas (155) 69 3.656 (682)
Obrigações Societárias (866)
Valores a Pagar de Parcela A e Outros Itens Financeiros 70.725 208.902
Benefícios Pós-Emprego 12.482 (25.270)
Obrigações Vinculadas a Concessão 89.706 27.840 
Demais Obrigações 90 118 1.854 10.842

(6.040) 390 292.240 423.613 
Caixa Proveniente das Atividades Operacionais
Recebimento de Dividendos/Juros Sobre Capital Próprio 23.563 46.772 27.311 16.064
Juros Recebidos - Mútuo 753
Pagamento de Imposto Renda e Contribuição Social (321) (4.575) (6.815)
Pagamento de Encargos da Dívida (48.125) (24.269)
Pagamento de Riscos Trabalhista, Cível e Fiscais (62) (34) (62) (43)

24.254 46.417 (25.451) (15.063)

Caixa Líquido Proveniente das (Usado nas) Atividades Operacionais 38.832 (1.514) (23.976) (29.196)

Brasília, 28 de março de 2016.

ARI JOAQUIM DA SILVA PAULO AFONSO TEIXEIRA MACHADO
Diretor-Presidente Diretor Técnico

HAMILTON CARLOS NAVES FERNANDO OLIVEIRA FONSECA
Diretor de Regulação e Planejamento Estratégico                                     Diretor Administrativo-Financeiro e de 

Relações com Investidores

THIAGO CAVALCANTE SANTOS
Contador

CRC - DF 022977/0 
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Aos Administradores e Acionistas da
COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA S.A.
Brasília - DF
Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA S.A. ('Companhia'),
respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2015 e as respectivas demonstrações do resultado, resultado
abrangente,das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práti-
cas contábeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações financeiras
A Administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as Normas Internacionais de Relatório Financeiro ("IFRS"), emitidas pelo "International
Accounting Standards Board - IASB", assim como pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas
demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes 
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com
as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja
planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas
demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção rele-
vante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles
internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras da Companhia para planejar os procedimentos de audi-
toria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Companhia.
Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela
Administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Opinião sobre as demonstrações financeiras 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais e consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos rele-
vantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia Energética de Brasília S.A. em 31 de dezembro de 2015, o desempenho de suas operações
e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 

Ênfases
Chamamos a atenção para o fato de que a controlada direta CEB Distribuição S.A. apresenta um histórico de deficiência de capital de giro.
Adicionalmente, em razão das características inerentes à sua atividade operacional e por exigência dos órgãos concedente e regulador, existe a neces-
sidade de constantes e relevantes investimentos para manutenção e desenvolvimento das suas atividades.  Esses fatos indicam a existência de incerteza
significativa que pode levantar dúvida relevante quanto à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Os planos da Administração para
manutenção das atividades estão descritos na Nota Explicativa nº 1.5 (ii). As demonstrações financeiras mencionadas no primeiro parágrafo foram
elaboradas no pressuposto de continuidade normal dos negócios e, assim, não incluem nenhum ajuste relativo à realização e à classificação dos ativos
ou quanto aos valores e à classificação dos passivos, que seriam requeridos na impossibilidade de a Companhia continuar operando. Nossa opinião
não contém modificação relacionada a esse assunto. 
Chamamos a atenção para o fato descrito na nota explicativa n°20 a), a Controlada direta CEB Distribuição S.A., possui registrado no passivo não
circulante o montante de R$123.291 mil, referente aos valores a serem ressarcidos aos consumidores em decorrência do processo de migração de
determinados consumidores residenciais, anteriormente enquadrados na subclasse de baixa renda, para consumidores normais. No exercício de 2014,
a Administração da Companhia desenvolveu estudo jurídico interno que concluiu sobre a prescrição de tais valores, no entanto, o parecer jurídico ori-
entou consulta prévia ao órgão regulador (ANEEL) antes que fosse procedida a baixa contábil. AAdministração formalizou a consulta prévia ao órgão
regulador e em 02 de Fevereiro de 2015, a ANEEL informou em resposta a esta consulta que a Concessionária deveria manter nos seus registros con-
tábeis o referido passivo, para posterior consideração pela Agência Reguladora na modicidade tarifária, fato este que não ocorreu no referido reajuste.
Adicionalmente, a ANEEL emitiu documento em 25 de agosto de 2015, instruindo processo específico para este assunto cujo resultado deve ser con-
siderado no processo tarifário de 2016. Nossa opinião não possui modificação relacionada a este assunto.

Outros assuntos
Demonstrações do valor adicionado
Examinamos também as demonstrações do valor adicionado, individuais e consolidadas, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015,
preparadas sob a responsabilidade da administração da Companhia, cuja apresentação é requerida pela legislação societária brasileira para compan-
hias abertas, e como informação suplementar pelas IFRS que não requerem a apresentação da DVA. Essas demonstrações foram submetidas aos mes-
mos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, estão adequadamente apresentadas, em todos os seus aspectos rele-
vantes, em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Reapresentação dos valores correspondentes
Conforme mencionado na nota explicativa 3, em decorrência da mudança de política contábil , os valores correspondentes, individuais e consolida-
dos, relativos ao balanço patrimonial referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014, apresentados para fins de comparação, foram ajusta-
dos e estão sendo reapresentados como previsto no CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro e CPC 26(R1) -
Apresentação das Demonstrações financeiras. Nossa opinião não contém modificação relacionada a esse assunto.

Valores correspondentes ao exercício anterior
As demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2014, apresentadas para fins de comparação foram auditadas por nós que, em 25 de março de
2015, emitimos o relatório contendo ênfases quanto aos seguintes assuntos: i) pelo histórico de deficiência no capital de giro da Controlada CEB
Distribuição S.A; iv) Risco de continuidade da controlada Companhia Brasiliense de Gás- CEBGÁS. 

Brasília, 28 de março de 2016. 

BDO RCS Auditores Independentes SS
CRC 2 SP 013846/O-1 - S - DF

Alfredo Ferreira Marques Filho
Contador CRC 1 SP 154954/O-3

O Conselho Fiscal da Companhia Energética de Brasília - CEB, no âmbito das suas atribuições legais e estatutárias, conheceu o Relatório Anual da
Administração referente ao exercício de 2015, e examinou o Balanço Patrimonial Individual e Consolidado da Companhia Energética de Brasília -
CEB, levantados em 31 de dezembro de 2015, as respectivas Demonstrações de Resultados, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa.
As peças foram apresentadas de forma comparativa àquelas encerradas no exercício findo em 31 de dezembro de 2014, todas elaboradas de acordo
com a Lei das Sociedades Anônimas, instruções da CVM, normas reguladoras do Tribunal de Contas do Distrito Federal e Normas Internacionais de
Relatório Financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accouting Standards Board (IASB). O Colegiado tomou conhecimento do parecer da BDO
Auditores Independentes, emitido sem ressalvas.
Com base nos documentos apresentados e no relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras, o Conselho Fiscal concluiu,
por maioria, à exceção dos Conselheiros Luis Antonio Esteves Noel e Oldair Geraldo Gomes, que apresentaram votos apartados, que as peças estão
em ordem e adequadas, em seus aspectos relevantes, sendo de opinião que se encontram em condições de serem submetidas à deliberação final da
Assembleia Geral Ordinária da Companhia Energética de Brasília - CEB.
Em cumprimento ao disposto na Resolução nº 38/1990-TCDF, o Conselho Fiscal, por maioria, à exceção dos Conselheiros Luis Antonio Esteves Noel
e Oldair Geraldo Gomes, que apresentaram votos apartados, verificou não existirem nos registros contábeis da Companhia, irregularidades apuradas
no exame realizado, encontrando-se normal a situação dos dirigentes responsáveis perante os cofres da empresa, até a presente data.

Brasília, 28 de março de 2016.

DELMAR CARNEIRO DE AGUIAR
CARLOS EDUARDO DE FREITAS                                                    JOSÉ AFONSO ZERBINI

LUIS ANTONIO ESTEVES NOEL OLDAIR GERALDO GOMES

O Conselho de Administração da Companhia Energética de Brasília - CEB, com amparo na Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e no Estatuto
Social da Companhia, art. 20, inciso I, examinou o Relatório da Administração da Empresa e as Demonstrações Financeiras, acompanhadas dos
respectivos documentos complementares, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015; e tomou conhecimento do parecer da BDO
Auditores Independentes, emitido sem ressalvas. O Conselho de Administração manifestou-se, por maioria, que as peças estão em ordem e adequadas,
em seus aspectos relevantes, à exceção dos Conselheiros Marcello Joaquim Pacheco e Rafael Guaragna Souza, que apresentaram voto conjunto e
apartado, e dos Conselheiros Francisco Aurélio Sampaio Santiago e Ari Joaquim da Silva, que não exerceram o direito de voto, por conflito de inter-
esses, e DECIDIU submetê-las à deliberação da Assembleia Geral Ordinária dos acionistas da Companhia.

FRANCISCO AURÉLIO SAMPAIO SANTIAGO ARI JOAQUIM DA SILVA
EDUARDO LEVY CARDOSO MOREIRA ENÉAS FERNANDES DE AGUIAR

JOSÉ JORGE DE VASCONCELOS LIMA MARCELLO JOAQUIM PACHECO
RAFAEL GUARAGNA SOUZA RICARDO BERNARDO DA SILVA

SAVIO DE FARIA CARAM ZUQUIM

A Diretoria, com fundamento no inciso III, art. 27 do Estatuto Social da CEB, e em consonância com o disposto na Resolução nº 1.184/2009, edita-
da pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC em 28.08.2009, e na Instrução nº 480/2009, art. 25, inciso VI, e art. 29, ambos da Comissão de
Valores Mobiliários - CVM, RESOLVE autorizar a emissão e divulgação do Relatório da Administração e Demonstrações Contábeis da Companhia
Energética de Brasília - CEB, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015, bem como submetê-los à apreciação do Conselho Fiscal e
do Conselho de Administração, com vistas à posterior deliberação da Assembleia Geral Ordinária dos acionistas da Companhia, na forma prevista na
Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

ARI JOAQUIM DA SILVA
Diretor-Presidente

HAMILTON CARLOS NAVES
Diretor de Regulação e 

Planejamento Estratégico

PAULO AFONSO TEIXEIRA MACHADO
Diretor Técnico

FERNANDO OLIVEIRA FONSECA
Diretor Administrativo-Financeiro

e de Relações com Investidores

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

PARECER DO CONSELHO FISCAL

DECISÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

RESOLUÇÃO DE DIRETORIA
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I - Mensagem da Administração

Senhor Acionista,
Em atendimento à legislação vigente e às disposições estatutárias, apresentamos a V. Sas o Relatório da 
Administração e as Demonstrações Financeiras da CEB Distribuição S.A acompanhadas dos pareceres dos 
Auditores ndependentes e do Conselho Fiscal, re erentes ao e erc cio social ndo em  de de embro de .

 agravamento da crise econ mica dom stica e os aumentos na conta de lu  em  levaram o consumidor 
a mudar de hábitos. o Sudeste e Centro este, regiões responsáveis por  do consumo nacional, a ueda 
registrada pelo S oi de , . ortanto para as distribuidoras o ano de oi de ueda no consumo de 
energia, aliás, a maior redução desde o racionamento ocorrido em .

a área de concessão da CEB Distribuição S.A., a ueda no consumo medido em h, oi de , . Esta 
redução poderia ter sido maior caso a Companhia não tivesse veri cado um aumento de ,  no n mero de 
unidades consumidoras.

este conte to, oi um per odo de desa os estrat gicos e operacionais no setor de distribuição. s
desa os estrat gicos se materiali aram na necessidade de concluir o processo de renovação das concessões 
das distribuidoras perante o ministério das Minas e Energia - MME, entre elas, a da CEB Distribuição S.A. e 
simultaneamente garantir o suprimento de energia elétrica à população e administrar os ajustes nas relações 
entre os agentes econ micos geradores e distribuidores  e institucionais A EE , S, CCEE e E E  em ace 
dos graves problemas hidrológicos veri cados ao longo dos ltimos anos e agravados em .

o aspecto operacional, os principais desa os oram  i  implantação do sistema de bandeiras tari árias em 
janeiro de  ii  gestão de impactos no mercado de curto pra o - MC Aumento dos pagamentos na CCEE 
por conta da judiciali ação do risco hidrológico SF das eradoras  iii  incremento dos repasses para a Conta 
de Desenvolvimento Energético  CDE  iv  aumento dos custos de compra da energia ue subiu ortemente 
em unção da desvalori ação cambial e do despacho ora da ordem de mérito de termelétricas na tentativa de 
preservar os volumes dos reservatórios das usinas hidráulicas.
O presente exercício foi também um período de ajustes para o setor elétrico nacional e neste contexto de ajuste 
foi feita em março de  uma revisão tarifária extraordinária ue resultou no reajuste de ,  nas tarifas 
de energia elétrica do Distrito Federal, aplicadas a partir de  de março de , ue mitigou o descasamento 
entre as tarifas e os custos relativos à compra de energia e encargos da CDE.
Além da revisão tarifária extraordinária aplicada em março de , incidiu a partir de  de agosto de  o 
reajuste tarifário anual de , com reajuste médio de , , lí uido de impostos.

o cenário macroecon mico, o Brasil viveu em  a pior recessão da nova série histórica das contas nacionais 
iniciada em  pelo B E e perdeu o grau de investimento de duas ag ncias de classi cação de risco  Standard 

oor s e Fitch. Redu iu-se a con ança da ind stria, do comércio e frustraram-se as expectativas da sociedade 
de uma forma geral, além do overno Federal não ter conseguido reali ar o superávit primário comprometido 
no orçamento federal de .
As conse u ncias dessa conjuntura foram  i  in ação o cial de , , a maior dos ltimos  anos, sendo 
ue no Distrito Federal a in ação alcançou , , a mais alta do país  ii  aumento da dívida bruta do governo 

para R ,  trilhões alcançando  do B  iii  encolhimento do B em ,  e iv  aumento da taxa de 
desemprego ue terminou o ano em  e redução da renda média real em , . AD B E .

ão obstante as di culdades decorrentes do contexto macroecon mico já comentado, a Administração não 
poupou esforços na busca do melhor desempenho e resultado da Companhia na atividade de distribuição de 
energia elétrica.
Destacamos abaixo as ações gerenciais mais relevantes de , implementadas de forma aderente ao novo 
plano estratégico empresarial elaborado pela CEB Holding e denominado lano de ransformação
i. Redução do uadro de empregos em comissão, com economia nanceira anual de R ,  milhão, 
representando ,  de redução em relação a 
ii. Redução do n mero de funções grati cadas, com economia nanceira anual de R ,  milhão, representando 

,  de redução em relação a 
iii. Revisão do uadro de empregados com direito ao adicional de periculosidade, obtendo-se uma redução de 
,  e economia de R  milhão no ano de 

iv. Redução do limite máximo individual de gastos com comunicação móvel de R ,  para R ,
v. nício da recuperação de e uipamentos da rede elétrica abandonados  transformadores, ue representam 
,  da planta e uma economia potencial de R  milhões entre  e 

vi. Redução do valor paralisado no esto ue, de R ,  milhões, em . . , para R ,  milhões em 
. .

vii. Redução das perdas de energia com a substituição de medidores com defeito, o combate às fraudes e 
ligações clandestinas
viii. Desligamento de empregados no momento ue ad uirem condição para aposentadoria, desligando-se 
empregados no exercício, com economia de R ,  milhões no ano
Além da atuação voltada para a gestão parcimoniosa dos custos e despesas operacionais, outros fatores e eventos 
relevantes para a Companhia marcaram o exercício de 
a  Elaboração e implementação de lano de Resultados de curto pra o -  mediante negociação com a 

A EE , com o objetivo de melhorar a ualidade de atendimento aos clientes, a ualidade de serviço prestado, 
os indicadores econ mico nanceiros, bem como, a segurança dos empregados e clientes
b  Criação de uma sala de situação com alocação de um gerente s nior, para acompanhar e controlar 
rigorosamente as metas do lano de Resultados e outras metas internas da companhia
c  Recebimento em outubro do r mio ASC ndice de Satisfação do Consumidor , conferido pela 
A EE  à CEB Distribuição S.A., como a melhor concessionária do Centro-Oeste na categoria acima de 
mil consumidores
d ntrodução do orçamento empresarial, como instrumento gerencial ue permitirá o controle e acompanhamento 
mensal dos resultados
e rimeiros passos para implantação de uma nova cultura empresarial, voltada para a valori ação da 
meritocracia e estímulo ao autodesenvolvimento
f r nsito em julgado da Ação de Declaração de nconstitucionalidade das eis Distritais n .  e n
. , ue obrigavam a manutenção de plano de sa de não contributivo para os aposentados e respectivas 

famílias, conforme Fato Relevante publicado em 
g  Assinatura em de embro de  do ermo Aditivo ao Contrato de Concessão da CEB Distribuição S.A., 
ue prorrogou a outorga por  anos, isto é, até 

h romulgação da ei Distrital n . ue autori a a alienação de participações da CEB Holding em ativos 
de geração e gás, contribuirá para redu ir o endividamento da Companhia a patamar compatível com as metas 
do  aditivo ao Contrato de Concessão
i  Conclusão das customi ações para implantação do novo Sistema ntegrado de estão da Companhia ER
fornecido pela SA DRA , o início de operação efetivo ocorreu em janeiro .
Em termos de ualidade de serviço, mesmo com os prejuí os ocorridos na atividade operacional em novembro 
de , o indicador Duração E uivalente de nterrupção por nidade Consumidora  DEC encerrou o ano com 

,  horas, ou seja, em média ,  hora por m s. or sua ve  o indicador Fre u ncia E uivalente de nterrupção 
por nidade Consumidora  FEC terminou o ano com ,  interrupções ue corresponde a ,  interrupção por 
m s. Em ambos os indicadores o ano se encerrou com resultados melhores do ue o ano anterior e melhor do 
ue as metas pactuadas com a A EE  por meio do lano de Resultados.

O investimento da Companhia foi de R ,  milhões. Estes valores foram investidos tanto na expansão, uanto 
em melhoria e moderni ação da rede de energia elétrica.
Com estas ações e fatos a Companhia teve sua continuidade operacional preservada apesar da grave crise 

nanceira ue ainda perdura.
O conjunto de ações gerenciais e fatos relevantes ocorridos ao longo do ano de  proporcionaram a obtenção 
dos seguintes resultados econ mico- nanceiros
 A Receita Operacional í uida foi de R .  milhões, representando crescimento de ,  em relação ao 

exercício de .
 O custo com energia comprada atingiu R .  milhões, crescimento de ,  relação ao exercício de .

 O aumento expressivo no custo de compra de energia, classi cado pela A EE  como custo não 
gerenciável, decorreu do intenso uso de termelétricas em , bem como, do impacto da desvalori ação 
cambial sobre a energia de Itaipu.

 Redução nos custos gerenciáveis essoal, Material, Serviços e Outros MSO  de R ,  milhões, ou seja, 
decréscimo de  ante o valor de .
 Aumento no EBI DA de R ,  milhões, saindo de R ,  milhões negativos em resultado 

reapresentado  para R ,  milhões no exercício.
 O Custo Financeiro aumentou em R ,  milhões, em conse u ncia do elevado nível de endividamento da 

Companhia e de impactos da variação cambial.
 O ucro í uido do Exercício atingiu R ,  milhões ante um prejuí o de R ,  milhões em , com 

um crescimento de .
O Objetivo precípuo de  foi atingido. Interrompido o ciclo de resultados negativos observados nos ltimos 
anos, a Administração buscará assegurar resultados positivos, criando assim as condições imprescindíveis para 
o crescimento e desenvolvimento da Companhia.
Os resultados obtidos pela CEB Distribuição S.A. em  mostram os efeitos do grande esforço de recuperar a 
empresa e, ainda ue existam evid ncias claras de melhorias operacionais e econ mico- nanceiras, o excessivo 
endividamento da Companhia e outros desajustes, com origem no passado, continuam a comprometer a ‘performance’.
A expectativa para o exercício de  é positiva, principalmente pelos seguintes motivos  i  possibilidade 
de redução do nível de endividamento da Companhia, com a inversão pela Holding de recursos obtidos na 
alienação de participações societárias em empresas de geração e gás, com uma conse uente e expressiva redução 
dos custos do serviço da dívida  ii  viabilidade de implementar melhorias incrementais  iii  possibilidade de 
reali ação de um robusto programa de investimento ue amplie ganhos e melhore ainda mais o desempenho 
operacional, e iv) pela possibilidade de início de novo ciclo virtuoso de crescimento e desenvolvimento.
A CEB Distribuição agradece aos seus consumidores, fornecedores, colaboradores e à população do Distrito 
Federal pela con ança depositada em sua gestão, rea rmando seu compromisso de continuar prestando o 
serviço de distribuição de energia elétrica com inovação tecnológica, ualidade, con abilidade, tarifas justas, 
ética e transpar ncia.

CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.
Empresa: CEB Distribuição S.A.
CNPJ: 07.522.669/0001-92
DIF: (CF/DF):07.468.935/001-97
Endereço: SIA Área de Serviços Públicos, Lote C 
CEP: 71.215-902
Tele one: (61) 3465-9629  Fa : (61) 3465-9024

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2015
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II – Contexto Setorial
O setor elétrico brasileiro tem suas diretri es estabelecidas pelo Ministério de Minas e Energia MME) e é 
regulado pela Ag ncia acional de Energia Elétrica A EE ), sendo ue o modelo conta ainda com agentes 
institucionais, uais sejam  Operador acional do Sistema O S), ue coordena e controla a operação do 
Sistema Interligado acional  C mara de Comerciali ação de Energia Elétrica CCEE), ue se responsabili a
pela contabili ação e li uidação das transações no mercado de curto pra o e ainda, por delegação do órgão 
regulador, coordena os leilões de energia elétrica  e por ltimo a Empresa de es uisa Energética E E), ue 
reali a os estudos necessários para o planejamento do setor.
Objetivando a segurança energética, a modicidade tarifária e a universali ação do atendimento, a ei n .

.  fe  importantes ajustes no modelo setorial de energia elétrica, dispondo sobre os vários agentes 
setoriais incluindo as empresas de geração, distribuição, transmissão e comerciali ação e a Medida rovisória 

, convertida em  na ei . , alterou novamente o modelo.
Com a ei n .  as empresas geradoras e transmissoras puderam optar em renovar suas outorgas 
antecipadamente, sujeitando-se em contrapartida a ue seus preços viessem a ser regulados pela A EE .
Devido a regulação dos preços de geração e transmissão promovida pelos diplomas legais citados, observa-se 
mudança importante no contexto setorial com impactos relevantes para as distribuidoras de energia elétrica 
e seus clientes.
Em , o foco principal foi a necessidade de renovação de  concessões de distribuição ue estavam 
expirando, nas uais se incluía a concessão da CEB Distribuição S.A. Com a edição do Decreto n .
foi viabili ada a conclusão do processo de renovação, mas o órgão regulador estabeleceu novas cláusulas 
contratuais com o objetivo de assegurar ualidade e e  ci ncia ao serviço de distribuição, modicidade tarifária 
e garantias de e uilíbrio na gestão econ mica e  nanceira.
Em  de de embro de , mediante a assinatura do uarto termo aditivo, a Companhia renovou o Contrato 
de Concessão n - A EE  por  anos contados a partir de  de julho de .
As tarifas de energia elétrica cobradas pelas empresas de distribuição de energia de seus consumidores 
 nais são determinadas conforme previsto nos contratos de concessão e de acordo com a regulamentação 

estabelecida pela Aneel. A regulamentação setorial especí  ca e os contratos de concessão prev em ajustes 
anuais, periódicos e extraordinários, todos eles com  nalidades bem determinadas.
Em , fruto das condições hidrológicas desfavoráveis e do ‘mix’ de geração elétrica ocorrido em , foi 
reali ado um realinhamento tarifário no setor, ue envolveu i) a implantação de bandeiras tarifárias a partir 
de janeiro de  ii) uma revisão tarifária extraordinária para cobrir parcialmente o acréscimo havido nos 
encargos setoriais, ue no caso da CEB Distribuição S.A. foi de , , lí uido de impostos, vigente a partir 
de  e iii) a regular aplicação do Reajuste arifário Anual IR ) no índice de , , lí uido 
de impostos e vigente a partir de .
A próxima revisão tarifária ordinária, de acordo com os dispositivos do uarto ermo Aditivo ao Contrato 
de Concessão n , está prevista para o dia  de outubro de , representando um intervalo de 
meses em relação ao IR .

III - Cenário Macroeconômico 2015

O Brasil viveu, em , a pior recessão econ mica das ltimas décadas. A desaceleração da economia, juros 
mais elevados, perda de grau de investimento e a moeda nacional em desvalori ação, criaram um cenário de 
incerte a ue di  cultou as decisões dos vários agentes do mercado  fornecedores e consumidores. 
A economia brasileira, em , teve ue lidar com a piora na situação das famílias, ue sofreu com a alta do 
desemprego, partindo de ,  em  para  em , ueda de renda e do consumo. 
Durante anos, o consumo das famílias contribuiu para o crescimento da economia brasileira, entretanto, em 

, houve retração de - , freando o ltimo crescimento apresentado em  de , .
Em , o governo seguiu gastando mais do ue arrecadou, com isso, o dé  cit primário do exercício foi R

,  bilhões, recorde frente ao dé  cit de R ,  bilhões em . Os sucessivos dé  cits  scais acumulados 
eram com ue a relação Dívida Pública / Produto Interno Bruto IB) se elevasse de ,  em 

para ,  em . O descontrole dos gastos pressionou a demanda e fe  com ue a in  ação crescesse nos 
ltimos anos acima do centro da meta provocando forte retração nas expectativas do setor privado. 

O Produto Interno Bruto, seguindo as expectativas do mercado, apresentou em  a maior ueda dos 
ltimos  anos, - , . odos os setores da economia recuaram, com exceção do segmento agropecuário, 
ue cresceu ,  mitigando minimamente o impacto. A forte ueda do IB freou os investimentos, recuando 

,  em . Em geral, a ind stria retraiu ,  em  frente à ueda de ,  em . O Setor de 
Serviços, puxado pelo Comércio, também recuou , . O comércio, individualmente considerado, retraiu 
relevantes , .
A  cou acima do centro da meta de , , encerrando o ano de  em ,  ante ,  em .
O efeito imediato da in  ação elevada somado com o realinhamento das várias tarifas p blicas, com nfase
nas de energia elétrica, impactou o consumo das famílias e provocou uma ueda do rendimento real dos 
brasileiros. O consumo desabou e a perspectiva de recuperação é lenta.
No aspecto cambial, o dólar americano passou por um grande processo de valori ação ante o Real. Em ,
o valor da divisa era de R ,  e chegou a R ,  em . A importante desvalori ação da nossa moeda 
provocou um aumento signi  cativo na dívida de empresas com obrigações contratadas em moeda estrangeira.

CEB Distribuição: Exposição da Energia Comprada em GWh.

Moeda 
Nacional
83,39%

Moeda 
Estrangeira

(Dólar):
16,61%

Dólar Americano (compra) 

Fonte  BACEN

ara a CEB Distribuição S.A, o efeito da variação cambial foi prejudicial. Em , a variação do dólar 
americano, na compra de energia elétrica de Itaipu, provocou um aumento de R  milhões no custo de 
a uisição de energia. Nesse caso, não se aplicam operações de hedge, uma ve ue impactos negativos ou 
positivos da variação cambial são reconhecidos na tarifa de energia elétrica. Entretanto, o descasamento 
 nanceiro pressiona o caixa das companhias distribuidoras e, na maioria dos casos, as obriga a buscar 

recursos onerosos no mercado.
Com o dé  cit primário recorde em , a Dívida Bruta do governo cresceu , , saltando de R ,
trilhões em  para R ,  trilhões em . A elevação do endividamento e por conse u ncia do custo 
de  nanciamento do setor p blico é explicada pelos sucessivos dé  cits  scais acumulados, o ue também 
afeta o setor privado. 
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ara a CEB Distribuição S.A., assim como para outras empresas, o aumento nos juros criou empecilhos 
importantes, uma ve ue a Companhia necessita de alavancagem  nanceira no curto pra o para garantir o 
atingimento das metas contratuais previstas no uarto ermo Aditivo do Contrato de Concessão. O cenário 
adverso de juros crescentes onerou os custos  nanceiros pressionando o  uxo de caixa das empresas.

IV - Desempenho operacional
Mercado de Distribuição de Energia
A CEB Distribuição S.A. atua há  anos no segmento de distribuição de energia elétrica no Distrito Federal 
atendendo as  regiões administrativas com população estimada de . .  habitantes IB E ) e, em 

, atendeu . .  consumidores cativos e a  consumidores livres.
Considerando-se a variação de de embro de  em relação a de embro de , a empresa aumentou o 
n mero de clientes em . . Destes, .  são clientes residenciais , ), .  clientes comerciais 

, ),  clientes rurais , ) e  clientes na classe industrial. O oder blico apresentou um 
decréscimo de  unidades consumidoras.
O consumo de energia elétrica em  apresentou um decréscimo de ,  em relação ao registrado em 

, re  etindo o ajuste no consumo cativo em função das alterações de preços de tarifa e redução do poder 
de compra.
Na classe residencial o consumo variou - , , en uanto ue na classe comercial permaneceu praticamente 
estagnada com variação de , . O consumo industrial apresentou um decréscimo de ,  em relação 
ao mesmo período de , representando a ueda mais signi  cativa. or sua ve  a iluminação p blica
aumentou o consumo em ,  em relação a .

Número de Consumidores Por Classe de Consumo

Classe

Nº de Consumidores Consumo - GWh

2015 2014 Σ % 2015 2014 Σ %

 Residencial . . , . . - ,

 Comercial . . , . . ,

 Industrial . . , - ,

 Rural . . , ,

oder blico . . - , - ,

 Iluminação blica , ,

 Serviço blico - , - ,

róprio - , ,

Total 1.012.024 980.969 3,2% 6.085 6.163 -1,3%

De forma semelhante aos anos anteriores, grande parte do suprimento de energia elétrica à CEB Distribuição 
S.A. foi oriunda de a uisições reali adas no Ambiente de Contratação Regulado  ACR. Sendo Itaipu 
Binacional a maior supridora de energia elétrica, responsável por ,  do volume de energia comprada.

O índice de perdas totais calculado pela divisão do valor das perdas internas anuais em relação ao valor da 
carga própria anual, em  foi de , , ligeiramente superior ao índice de  de ,  Se calculado 
apenas sobre o consumo dos consumidores cativos, o índice de perdas totais seria ,  em  e ,
em .
Qualidade do Atendimento
Em , foram desenvolvidas as ações a seguir relacionadas, ue melhoraram substantivamente o 
atendimento aos clientes da Companhia, as uais geraram re  exos importantes na percepção da ualidade de 
atendimento da população e redução acentuada do n mero de reclamações procedentes na ANEE , saindo de 

 em  para apenas  em .
 Sensibili ação do corpo operacional e gestor do atendimento, envolvendo  colaboradores próprios e 

terceiri ados eletricistas, atendentes, teleatendentes, coordenadores, gerentes, superintendentes e diretores) 
o ue incluiu a análise detalhada das pes uisas de satisfação reali adas anualmente e dos principais pontos 
de insatisfação dos clientes.
 Implementação do Aplicativo CEB MOBI E para celulares nas plataformas iOS, Android e indo s
hone, com mais de  mil do nloads em  e ue atende às solicitações de  Via da Conta de u ,

Solicitação de Religação Normal ou de rg ncia e Comunicação de Falta de Energia. 
 Criação de um ‘sala de crise ue reali a o monitoramento das falhas no fornecimento de energia a cada 

minutos e providencia a comunicação ativa com contatos estratégicos (Administradores Regionais, Hospitais, 
olícia, Bombeiros, randes Consumidores) em casos de falta de energia ue atinge n mero relevante de 

consumidores.
 Revisão do processo de comunicação dos desligamentos programados de energia com a entrega de avisos 

individuais para cada consumidor afetado (  dos consumidores noti  cados).
 Reestruturação e implantação da Infraestrutura tecnológica e de ar uitetura da Central de Atendimento com 

Certi  cação pela ISO .
 Fortalecimento da presença da CEB em redes sociais para envio de Informações de Desligamentos 
rogramados  Dicas de Economia  Direitos e Deveres dos Consumidores  Dicas de Segurança para a 
opulação  Divulgação dos Canais de Atendimento  Interação para solução de reclamações.
 Renovação com a Secretaria de ustiça de Contrato de arceria, estabelecendo ostos de Atendimento nas 
nidades do Na Hora em todo o Distrito Federal.

O esforço resultou no reconhecimento do órgão regulador com a premiação de melhor colocada no ndice
ANEE  de Satisfação do Consumidor (IASC ) na região Centro Oeste - Distribuidoras acima de  mil 
unidades consumidoras.
Qualidade do Fornecimento
A CEB Distribuição S.A. no segundo trimestre de  elaborou e submeteu à Ag ncia Nacional de Energia 
Elétrica  ANEE  um lano de Resultados, a ser executado em  e  para melhoria, entre outras dimensões, 
dos indicadores de continuidade do serviço de distribuição de energia elétrica na sua área de concessão.
Em função desse lano de Resultados, mesmo com a paralisação ocorrida por ocasião da negociação do 
Acordo Coletivo de rabalho em novembro de , o indicador Duração E uivalente de Interrupção por 

nidade Consumidora  DEC encerrou o ano com ,  horas. Em  o DEC encerrou com ,  horas 
e em  com ,  horas. Esses resultados representam ueda de ,  em relação ao ano anterior e de 
- ,  em relação a .

or sua ve  o indicador Fre u ncia E uivalente de Interrupção por nidade Consumidora  FEC terminou o ano 
com ,  interrupções. Em  o FEC encerrou com ,  interrupções e em  com ,  interrupções. 

ortanto para o FEC a ueda foi de ,  em relação ao ano anterior e de - ,  em relação a .
Em ambos os indicadores a Concessionária conseguiu encerrar o ano com resultados melhores do ue os anos 
anteriores e melhor do ue as metas pactuadas com a ANEE .
Recursos Humanos
A CEB Distribuição S.A., em  de de embro de , possuía  colaboradores. Destes,  estão 
laborando na Empresa,  cedidos para o sindicato,  estão cedidos à Companhia Energética de Brasília –
CEB e suas Controladas, e os demais  para outros rgãos blicos, todos com nus para o re uisitante.
No exercício aconteceram  contratações e  desligamentos. Dos desligamentos,  foram reali ados em 
atendimento à política de desligamento vigente.
Em  foram reali ados treinamentos para o desenvolvimento do uadro de colaboradores da companhia 

ue totali ou .  aluno hora. Destacamos a seguir os principais cursos reali ados  Reciclagem em NR
Manejo de Vegetação próxima à Rede de Energia  Avaliação e reciclagem de conectores  Operação de Chaves 
e Religadores igação comercial e de ramal (N D . )  Operadores de Subestação icitações e gestão de 
contratos.

V - Desempenho Econômico - Financeiro
Receita Operacional Líquida
Em , a Receita Operacional í uida da CEB Distribuição S.A. alcançou o montante de R . ,
milhões, correspondendo a um aumento de , uando comparado com a Receita Operacional í uida de 

 (R . ,  milhões).
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Principais Variações:
. Efeito positivo na Receita de Fornecimento de Energia Elétrica decorrente da Revisão arifária

Extraordinária ( , ) e do Reajuste arifário Anual  IR  ( , ) incidentes a partir de  e 
 respectivamente. Além disso, Bandeiras arifárias incidiram sobre a energia consumida a partir 

de janeiro de .
. Efeito positivo do reconhecimento dos valores de ativos e passivos setoriais, Receita CVA, conforme 

Orientação écnica OC C , aprovada em 
. i uidação de sobras de energia no mercado de curto pra o.
. Disponibili ação do Sistema de Distribuição com os acréscimos da Revisão arifária Extraordinária e do 

Reajuste arifário Anual mencionados no item  acima.
. A receita de construção, por fa er parte dos efeitos da adoção das Normas Internacionais de Contabilidade, 

a partir de  de janeiro de , não constitui efeito real sobre a receita, os mesmos valores aparecem no 
custo de operação, resultando em efeito ero no EBI DA.
Custo com Energia Elétrica
O custo com a energia elétrica comprada para distribuição em  na CEB Distribuição S.A. alcançou o 
total de R . ,  milhões, correspondendo a um aumento de ,  ou mais R ,  milhões, uando
comparado com  (R . ,  milhões).

Principais Variações:
1. O aumento de Energia Elétrica Comprada Para Revenda decorreu de: (i) aumento no volume de 
energia comprada (CCEAR, Bilaterais e Mercado de Curto ra o)  (ii) reajuste pelo I CA, dos contratos de 
compra de energia vigentes  (iii) contratos com térmicas, ue possuem uma tarifa mais elevada
2. Encargos de Uso da Rede Elétrica: O aumento decorreu dos reajustes contratuais e aumento do volume 
de energia transmitida. Estão inclusos os Encargos de Serviços do Sistema  ESS, ue a partir de 
absorveu o custo adicional do acionamento das térmicas, com a  xação do limite do D.
Custos Gerenciáveis – PMSO
O gasto com os custos gerenciáveis ( essoal, Material, Serviços e Outros) - MSO apresentou, em ,
redução de R ,  milhões ou - , uando comparado a .
O decréscimo é resultado das ações da companhia, incluindo renegociação de contratos, redução das funções 
grati  cadas, redução dos empregos em comissão e redução das perdas por inadimpl ncia.
O aumento no custo com Serviços de erceiros de R ,  milhões, refere-se a reajustes de contratos na operação 
comercial e manutenção da rede. Em ue pese o aumento ocorrido, a variação percentual  cou em , ,
abaixo do índice de in  ação de .

EBITDA
O EBI DA da CEB Distribuição S.A. no ano de  cou em R  milhões, representando um aumento 
bastante signi  cativo, de R ,  milhões em relação ao resultado de , ue foi de R ,  milhões 
negativos (Reapresentação).

Além das componentes já descritas anteriormente, os seguintes itens geraram impactos positivos adicionais 
ao EBI DA de  i) Reversão da provisão de benefícios pós emprego no montante de R ,  milhões por 
força do Acórdão da ADI n -  e ii) Atuali ação Monetária do Ativo Financeiro Indeni ável
VNR com o I C-A, conforme Resolução Normativa Aneel n  de  ( RORE ), provocou 
um aumento não recorrente no valor novo de reposição (VNR) de R ,  milhões. 

Resultado Financeiro
O Resultado Financeiro da CEB Distribuição S.A. no ano de  cou em R ,  milhões negativos, um 
aumento de R ,  milhões em relação ao ano de .
Esse aumento foi re  exo de  i) crescimento dos encargos sobre as dívidas  aumento dos juros praticados no 
mercado  (ii) variação cambial sobre compra de energia de Itaipu Binacional  (iii) atuali ações dos passivos 
 nanceiros setoriais  (iv) atuali ação monetária do parcelamento contribuição de iluminação p blica  CI

(v) atuali ação monetária das li uidações no mercado de curto pra o  CCEE  e (vi) atuali ação monetária 
de conting ncias.

R$ mil 2014 2015 Σ R$ 2014 x 2015 Σ % 2014 x 2015

Resultado Financeiro (36.100) 119.759) (83.659) 231,7%

Receita Financeira . . .

Despesas Financeiras ( . ) ( . ) ( . )

Lucro (prejuízo)
Em  o resultado da Empresa foi um lucro de R ,  milhões, ante um prejuí o de R ,  milhões em 

, sendo ue os seguintes fatores explicam esse desempenho
 i. Reversão da provisão de benefícios pós-emprego no montante de R ,  milhões por força do Acórdão 
da ADI n -
 ii. Registro da atuali ação Monetária do Ativo Financeiro Indeni ável  VNR pelo I C-A, ue provocou um 
aumento no valor novo de reposição (VNR) na rubrica do grupo Outras Receitas Operacionais de R ,  milhões
 iii. O aumento ,  na Receita Operacional í uida representando R ,  milhões, excluídos os registros 
da reversão da provisão benefício pós-emprego e da atuali ação do ativo  nanceiro indeni ável, não foram 
su  cientes para cobrir o acréscimo nos custos não gerenciáveis e Resultado Financeiro.

R$ mil 2014 2015 Σ R$ 2014 x 2015 Σ %2014 x 2015

Resultado antes dos Impostos IRPJ E CSLL (92.427) 116.071 208.498 225,6%

IR CS  - Diferido ( . ) ( . ) . - ,

Lucro (Prejuízo) do Exercício (142.624) 75.664 218.288 153,1%

VI - Investimentos (CAPEX)
Os principais investimentos reali ados no ano de  no sistema elétrico foram norteados pelo lano de 
Desenvolvimento da Distribuição DD .
Na rede de subtransmissão, foram concluídas duas novas subestações (Noroeste e aguatinga Norte) com 
suas respectivas linhas de distribuição e mais duas ampliações em subestações existentes (SE  e SE 
Mangueiral). Esses investimentos foram reali ados para possibilitar o remanejamento de cargas existentes e 
viabili ar o atendimento de novos consumidores.
Dos projetos em andamento, podemos destacar  i) o Retro  t para V da subestação SE , ue permitirá um 
melhor atendimento à região central de Brasília e uma parte da Asa Norte  ii) a construção de novas linhas de 
subtransmissão ue permitirão a conexão da rede elétrica de alta tensão no novo ponto de suprimento do Sistema 
Interligado Nacional (SE Brasília Leste). 
Com esta nova conexão o Distrito Federal passará a ser atendido por  ( uatro) pontos de conexão com 
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a Rede Básica do Sistema Interligado Nacional garantindo maior robuste  ao sistema elétrico, bem como 
capacidade de atendimento da demanda.

VII - Desenvolvimento Energético
Com o objetivo de incentivar a busca constante por inovações e fa er frente aos desa os tecnológicos do 
setor elétrico, a CEB Distribuição S.A. aplica, anualmente, um percentual mínimo de sua receita operacional 
lí uida no rograma de es uisa e Desenvolvimento do Setor de Energia Elétrica.
A seguir, listamos os principais projetos desenvolvidos pela Companhia
 Estrutura arifária  Ciclo rojeto iniciado em  e nali ado em abril , ue objetivou a elaboração 

e ade uações de metodologias regulatórias, para o processo de revisão tarifária periódica das empresas 
distribuidoras de energia elétrica.
 Sistema de Intelig ncia Analítica do Setor Elétrico  SIASE rojeto iniciado em  e nali ado em 

maio . O projeto contou com a parceria do instituto ABRADEE. 
 Sistema de diagnóstico de transformadores de pot ncia rojeto iniciado em  e concluído em de embro

de . Com investimento total de R . . ,  e parceria com a Fundação niversidade de São aulo
(F S ).
Dentro do rograma de E ci ncia Energética, o rojeto Agente CEB teve as entregas de refrigeradores 

nali adas ainda no ano de . Em  foi entregue o relatório nal do projeto e nali ados os 
pagamentos dos impostos relativos às doações. Além disso, foi nali ado o projeto de substituição das 
l mpadas incandescentes dos semáforos do DF por l mpadas LED. O projeto substituiu um total de .
l mpadas incandescentes. 
Conforme previsto na Resolução n  da ANEEL, a CEB reali ou sua primeira chamada p blica de 

rojetos de E ci ncia Energética ue foi publicada em abril de . Foram selecionadas duas propostas ue
estão em análise jurídica para contratação. 

VIII - Responsabilidade Socioambiental
No exercício de  a CEB Distribuição S.A., apesar de não terem sido obtidas novas licenças ambientais 
existiu um esforço no sentido de obter a renovações das licenças de operação para as instalações e redes de 
subtransmissão. As obras reali adas neste e em exercícios anteriores continuaram a receber o acompanhamento 
necessário, sobretudo com relação ao cumprimento das condicionantes ambientais. 
O rojeto de Coleta de L mpadas inutili adas do segmento residencial enviou .  l mpadas para 
descontaminação e posterior destinação nal ade uada e novas autori ações ambientais foram re ueridas para 
a ampliação do projeto de  para  pontos de coleta.

ambém foram reali adas palestras de temática ambiental para o p blico em geral e promovidos cursos de 
poda de árvores para os eletricistas da empresa.

IX - Conselho de Consumidores
O principal papel do Conselho é ser um canal de contato entre a empresa e os representantes dos diversos 
segmentos de consumidores de energia  rural, residencial, comercial, industrial e poder p blico. Ele tem como 
missão sugerir melhorias nos serviços prestados à população. A participação como membro no conselho é 
voluntária e não remunerada.
A Administração, visando a converg ncia de suas ações junto às entidades de classes representativas no 
Distrito Federal, apoiou sistematicamente a operacionali ação do Conselho de Consumidores da CEB 
Distribuição S.A.

X - Perspectivas Macroeconômicas
As perspectivas para o ano de  permanecem abaixo do desejado. anto o Banco Central uanto os demais 
agentes econ micos, preveem ueda importante para o IB e novo dé cit primário em . Signi car di er

ue se vislumbra o prolongamento da recessão. elos dados do Banco Central, a axa Básica de uros
SELIC, pelo menos até meados de , deverá car inalterada em torno de , .
Em resumo, o IB deverá ainda ser negativo em , a in ação poderá recuar, mas deverá terminar o ano 
acima do centro da meta de , . O dólar deverá sofrer leve valori ação e o desemprego tende a continuar 
subindo. Vislumbrada uma solução para o imbróglio político ue ora se apresenta, as perspectivas poderão 
se alterar substancialmente.
O fator mais importante ue de nirá o crescimento de  será o nível de con ança da economia. Reformas 
estruturais nos gastos p blicas e uma política scal consistente, ue de fato entregue a meta de superávit 
primário são fundamentais para reversão das expectativas.
A situação para , segundo avaliações de consultorias especiali adas no setor elétrico, ue consideram  as 
previsões para o produto interno bruto ( IB)  consumo de energia  média de chuvas e nível dos reservatórios 
é de ue haverá um alívio da probabilidade racionamento de energia elétrica em relação ao cenário de  e 

, mas ainda não será uma situação confortável.
Com chuvas entre  e  da média histórica, o nível dos reservatórios em  estará semelhante ao de 

, o ue deteria a trajetória de piora observada em . Os centros de previsão do tempo t m indicado 
melhora no regime de precipitação no período mido ue vai até abril. Com chuvas acima de  da média, 
o uadro de energia arma enada deverá ser melhor.

XI - Perspectivas Empresariais
ara a CEB Distribuição S.A. o ano de  deverá ser melhor do ue foi o exercício recém-encerrado, no 
ual se obteve excelentes resultados.

Melhorias são possíveis com a manutenção do foco na e ci ncia técnico-operacional, na otimi ação dos 
custos e despesas gerenciáveis ( MSO) e no compromisso com a execução parcimoniosa dos projetos nos 
cronogramas previstos e com o gerenciamento ade uado de esto ues.

ara suportar o desenvolvimento empresarial serão necessários recursos nanceiros adicionais e esses 
recursos estão disponíveis em vários fundos internacionais ue possuem captações para alocação no Brasil, 
principalmente, no mercado de energia elétrica, petróleo e gás. 

rosseguiremos também com o compromisso do saneamento nanceiro da Companhia, através da inversão 
de recursos oriundos de desinvestimentos para melhoria de sua estrutura patrimonial e a conse uente redução 
do serviço da dívida.

ara dar sustentação ao seu plano de desenvolvimento, a Administração de niu um conjunto de objetivos 
estratégicos e empresariais, expressando, assim, sua visão de médio e longo pra os.
O uadro a seguir ilustra e sinteti a a estratégia empresarial do grupo CEB , para o uin u nio

Em  será intensi cado o processo de engajamento do corpo de empregados tendo como base o plano 
empresarial denominado  ‘  o ano da transformação da CEB .
Esse plano preconi a, em síntese, deslocar o foco ue hoje está no resultado de curtíssimo pra o, com pouca 
visibilidade além de um ano e centrado no uxo de caixa, para contemplar uma nfase a médio e longo pra os.
O foco na visão de longo pra o poderá ser obtido via estudos prospectivos ou através de um paradigma. 
Sob a ótica regulatória, a principal prioridade será preparar a concessionária, em termos de recursos humanos 
e nanceiros, para atender as novas metas e condicionantes existentes no uarto aditivo ao contrato de 
concessão.
Em , ueremos prosseguir na atuação harm nica e transparente com todos os stakeholders na construção 
de uma empresa mais sólida, competitiva e com mais produtividade. En m, ueremos encerrar  com a 
convicção do dever cumprido.

XII - CEB Distribuição S.A. em Números

Descrição Unidade 2014 2015 Σ Abs 
2014 x 2015

Σ % 
2014 x 2015

N mero de Empregados  ( , ) - ,

nidades Consumidoras por Empregado . . , ,

Área de Concessão m . , . ,   - ,

N mero de Consumidores . . . . ,

Consumo Médio Residencial h ano  ( , ) - ,

erdas de Energia , , ,  p.p. ,  p.p.

Demanda M . .  ( , ) - ,

Receita Operacional Bruta R$ mil . . . . . . ,

Receita Operacional Lí uida R$ mil . . . . . ,

EBI DA R$ mil  ( . ) . . ,

Margem EBI DA   ( , ) , ,  p.p. ,  p.p.

Resultado Financeiro R$ mil  ( . )  ( . )  ( . ) ,

Lucro ( rejuí o) do Exercício R$ mil  ( . ) . . ,

Resultado or Ações ( ) R$ mil  ( , ) , ,

atrim nio Lí uido R$ mil . . . ,
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XIII - Balanço Social 

Em Milhares de Reais

1) Base de Cálculo 2015 2014

Receita Lí uida (RL) . . . .

Resultado Operacional (RO) .  ( . )

Folha de agamento Bruta (F B) . .

2) Indicadores Sociais Internos Em Milhares de Reais
%

sobre FPB
%

sobre RL
Em Milhares de Reais

%
sobre FPB

%
w sobre RL

Alimentação . , , . , ,

Encargos sociais compulsórios . , , . , ,

revid ncia privada . , , . , ,

Sa de . , , . , ,

Segurança e medicina no trabalho , , , ,

Educação , , , ,

Capacitação e desenvolvimento pro ssional , , , ,

Creches ou auxílio-creche , , , ,

Outros . , , . , ,

Total - Indicadores Sociais Internos  90.800 50,10% 3,82%  86.659 46,61% 4,56%

3) Indicadores Sociais Externos Em Milhares de Reais
% s 

obre RO
%

sobre RL
Em Milhares de Reais

% s 
obre RO

%
sobre RL

Educação , ,  - , ,

Cultura  - , ,  - , ,

Esporte  - , ,  - , ,

Outros , ,  - , ,

Total das Contribuições para a Sociedade  360 0,31% 0,02%  390 -0,42% 0,02%

ributos (excluídos encargos sociais) . . , , .  - , ,

Total – Indicadores Sociais Externos  1.042.623 898,26% 43,82%  744.543 -805,55% 39,19%

4) Indicadores Ambientais Em Milhares de Reais
%

sobre RO
%

sobre RL
Em Milhares de Reais

%
sobre RO

%
sobre RL

Relacionados com a operação da empresa , , . , ,

Em rogramas e ou projetos externos  - , ,  - , ,

Total dos Investimentos em Meio Ambiente  15 0,01% 0,00%  8.459 7,29% 0,36%

5) Indicadores do Corpo Funcional            2015           2014 

N  de empregados ao nal do período

N  de admissões durante o período

N  de empregados acima de  anos

N  de mulheres ue trabalham na empresa

N ortadores de de ci ncia física (conveniados)

 de cargos de che a ocupados por mulheres

N  de empregados negros

 de empregados negros , ,

6) Informações Relevantes quanto ao Exercício da Cidadania Empresarial 2015 2014

Relação entre a maior e a menor remuneração na empresa , ,

N mero total de acidentes de trabalho

Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela empresa foram de nidos ( ) pela direção (x) direção e ger ncias ( ) todos os empregados ( ) pela direção (x) direção e 
ger ncias ( ) todos os empregados

Os padrões de segurança e salubridade no ambiente de trabalho foram de nidos ( ) pela direção (x) direção e ger ncias ( ) todos os empregados ( ) pela direção (x) direção e 
ger ncias ( ) todos os empregados

A previd ncia privada contempla ( ) pela direção ( ) direção e ger ncias (x) todos os empregados ( ) pela direção ( ) direção e 
ger ncias

(x) todos os empre-
gados

A participação nos lucros ou resultados contempla ( ) pela direção ( ) direção e ger ncias (x) todos os empregados ( ) pela direção ( ) direção e 
ger ncias

(x) todos os empre-
gados

Na seleção dos fornecedores, os mesmos padrões éticos e de responsabilidade social e ambiental adotados pela 
empresa

( ) não são considerados ( ) são sugeridos (x) são exigidos ( ) não são considerados ( ) são sugeridos (x) são exigidos

uanto à participação dos empregados em programas de trabalho voluntário, a empresa ( ) não se envolve (x) apoia ( ) organi a e incentiva ( ) não se envolve (x) apoia ( ) organi a e incentiva

Valor adicionado total a distribuir
2015 2014

. . .

,  governo ,  governo

Distribuição do Valor Adicionado (DVA) ,  colaboradores ,  colaboradores

,  acionistas - ,  acionistas

, nanciadores , nanciadores

7) Outras Informações 2015 2014

Desconto total na conta de energia elétrica destinado a organi ações sem ns lucrativos
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XIV - Declaração da Diretoria
De acordo com o artigo  da instrução CVM N , a Diretoria declara ue revisou, discutiu e concorda com as Demonstrações Financeiras e com as opiniões expressas no relatório dos auditores independentes
referente às mesmas.

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2015 e 2014
(Em milhares de Reais)

Ativo Nota 31/12/2015
31/12/2014

 Reapresentado
Passivo Nota 31/12/2015

31/12/2014
Reapresentado

Ativo circulante Passivo circulante

Caixa e e uivalentes de caixa 6 6. .  Fornecedores . .

Contas a receber . . ributos e contribuições sociais . 6. 6

Créditos com empregados .  Contribuição de iluminação p blica . .6

ributos e contribuições sociais compensáveis . .  Empréstimos e nanciamentos .  6 .

Esto ues  6.6 6 .  Deb ntures 6 6. 6  - 

Ativo Financeiro Setorial . .  Benefícios a empregados  6 .  6 .

Outros créditos . 6.66  Consumidores . . 6

Bens Destinados à Venda . 6  - assivo Financeiro Setorial .6 .

rovisões e encargos sobre folha de pagamento 6. 6 .

otal do circulante . . 6 6. 6  Encargos do consumidor a recolher . 6 . 6

es uisa e desenvolvimento e e ci ncia energética . . 6

rovisão para riscos trabalhistas, cíveis e regulatórios . 6 .

Outras obrigações . .

Ativo Não circulante otal do circulante . . . 6 .

Realizável a longo prazo Não circulante

Aplicações Financeiras  6.  - Fornecedores . 6  - 

Contas a receber .6 6 . ributos e contribuições sociais 6. .

ributos e contribuições sociais compensáveis . 6 .6 6 Contribuição de iluminação p blica . .

Ativo nanceiro de concessões .6 .  Empréstimos e nanciamentos .6 .6

Cauções e depósitos vinculados  Benefícios a empregados .6 6 .

Ativo Financeiro Setorial . .  Deb ntures 6 .  - 

Outros créditos  6  Superávit de baixa renda . .

.6 . .  Controladas e Coligadas .  - 

rovisão para riscos trabalhistas, cíveis e regulatórios  6 . .

es uisa e desenvolvimento e e ci ncia energética . . 6

Propriedades para Investimento 6.  Outras obrigações . .

Obrigações Vinculadas a concessão  117.546  27.840 

Imobilizado 6 . .6

otal do não circulante . . 6 . .

Intangível . . 6 Patrimônio líquido

Capital social reali ado . .

Recursos destinados a aumento de capital 6.

rejuí os acumulados  ( 6 . )  ( . )

otal do não circulante . . 6 . .

otal do patrim nio lí uido . .

Total do ativo . . 6 . . Total do passivo e patrimônio líquido . . 6 . .

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações nanceiras

(Em milhares de Reais)

Notas 31/12/2015
31/12/2014

Reapresentado

Receita líquida .a . . . .

Custo do serviço de energia elétrica 35.b                 (1.995.156)                 (1.687.732)

 Custo com energia elétrica                 (1.739.622)                 (1.394.107)

 Custo de operação  ( . )  ( .6 )

Custo dos serviços prestados a terceiros  ( . )  ( . 6)

Lucro bruto                  382.030                  208.410 

Despesas operacionais 35.c                  (146.200)                  (264.737)

 Despesas com vendas  ( . 6)  ( . )

 Despesas gerais e administrativas  ( . )  ( . )

 Outras Receitas Despesas Operacionais, lí uidas .  6. 6

Resultado do serviço                  235.830                  (56.327)

35.d                (119.759)                  (36.100)

Receitas nanceiras 6. .

Despesas nanceiras  ( . 6 )  ( .6 )

Lucro líquido (prejuízo) antes da CSLL e do IRPJ                  116.071                  (92.427)

 Imposto de renda e contribuição social - Corrente  -  - 

 Imposto de renda e contribuição social - Diferido                 ( . )                  ( . )

Lucro líquido (prejuízo) do período                   75.664                  (142.614)

Lucro (prejuízo) por ações básico ,  ( , )

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações nanceiras

Demonstrações dos Resultados Abrangentes 

(Em milhares de Reais)

31/12/2015 31/12/2014

Resultado Liquido do periodo                  75.664                  (88.863)

( -) Outros resultados abrangentes

anhos( erdas) Atuariais Benefícios ós-Emprego                            -                  ( . )

Resultado Abrangente do Periodo                  75.664                  (117.188)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações nanceiras

(Em milhares de Reais)

Capital social 
realizado

Recurso Destinado a 
Aumento de Capital

Lucros/ prejuízos 
acumulados

Total do Patrimônio 
Líquido

Saldo em 01 de janeiro de 2014  580.532  -  (359.595)  220.937 

rejuí o do exercício  -  ( . 6 )  ( . 6 )

anho ( erda) Atuarial dos lanos de Benefícios 
De nido

 -  ( . )  ( . )

Saldo em 31 de dezembro de 2014  580.532  -  (476.783)  103.749 

Ajustes patrimoniais  ( . 6 )  ( . 6 )

Saldo Reapresentado em 31 de dezembro de 2014  580.532  -  (530.544)  49.988 

Lucro rejuí o do exercício  - .66 .66

anho ( erda) Atuarial dos lanos de Benefícios 
De nido

 - 6. 6.

Recursos destinados a aumento de capital  - 6.  - 6.

Saldo em 31 de dezembro de 2015                  580.532                  36.000                  (268.439)                  348.093 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações nanceiras
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Demonstrações do Valor Adicionado

(Em milhares de Reais)

31/12/2015
31/12/2014

Reapresentado

Receitas                   3.945.865                   2.531.383 

Vendas e serviços . . 6 . 6 .

rovisão crédito li uidação duvidosa  (6 .6 )  (6 . )

Receita de construção - concessão . .

Outros resultados operacionais  ( .6 ) .6

Valor usto do Ativo Indeni ável da concessão . .

(-) Insumos adquiridos de terceiros                   1.878.757                   1.673.279 

Custo de energia elétrica . .6 . .

Custo de construção - Concessão . .

Material . .

Serviço de terceiros . . 6

rovisões reversões (exceto DD)  ( . ) . 6

Outros . 6.

(=) Valor adicionado bruto . 6 . .

(-) Retenções (depreciação e amorti ação) . 6 .

(=) Valor adicionado líquido . . .6

(+) Valor adicionado recebido em transferência . .

Receitas nanceiras . .

(=) Valor adicionado total a distribuir                    2.144.646                   858.201 

Distribuição do valor adicionado                   2.144.646                   858.201 

Pessoal e encargos . 66. 6

Remunerações . .6

Encargos sociais (exceto INSS) . .

Entidade de previd ncia privada . .

Benefícios . .

articipação no resultado . . 6

Conv nio assistencial .6 .

Governo .6 . . 6

Impostos e contribuições . 6 . .6

Federal 6. 6 .

Estadual e Municipal                      6 6. 66 .

Obrigações intrassetoriais 6. .6

Financiadores . 6 .6

Despesas nanceiras . 6 .6

Acionistas .66              ( .6 )

Lucro lí uido (prejuí o) do período .66  ( .6 )

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações nanceiras

Demonstrações de Fluxo de Caixa - Método direto

(Em milhares de Reais)

31/12/2015 31/12/2014

Fluxo de caixa das atividades operacionais

Recebimento de consumidores . 6. . 6.

Rendimento de aplicações . 6

Ressarcimento Custo de Energia -Recursos da CDE .  66.

uros pagos - Serviço da Dívida  ( . )  ( . 6 )

uros agos - M tuo  ( . )  - 

Fornecedores - Materiais e serviços  ( 6. 6 )  ( . 6 )

Fornecedores - Energia elétrica  ( . 6 . )  ( . . )

Salários e encargos sociais  ( . )  ( 6 .6 )

Impostos e contribuições  (6 . 6 )  ( . )

Contribuição de Iluminação blica (CI )  ( 6 . )  ( . )

Encargos do consumidor  ( . )  ( . 6)

Outros encargos operacionais                   ( . )                   ( . )

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais                   (89.525)                   (6.116)

Fluxo de caixa das atividades de investimentos

A uisição de ativos nanceiros da concessão, intangíveis e imobili ados  ( . )  ( . 6)

Aplicações Financeiras  (6. )  - 

Receita de leilão .

Caixa líquido proveniente das atividades de investimento                   (25.212)                   (42.484)

Empréstimos e nanciamentos obtidos . .

Deb ntures .  - 

Empréstimo M tuo .  - 

Serviço da dívida - principal  ( .6 )  ( . )

Custos de transação  ( . )  ( )

Adiantamento para aumento de Capital 6.                          - 

                120.770                   57.378 

Aumento/diminuição do saldo líquido de caixa e equivalentes de caixa                     6.032                   8.778 

Saldo de caixa no início do período                   30.845                   22.067 

                  36.877                   30.845 

Variação Líquida de caixa                   6.032                   8.778 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações nanceiras

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014 (Em milhares de reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL E INFORMAÇÕES GERAIS
1.1 Objetivo social e informações gerais sobre a Companhia e a concessão
A CEB Distribuição S.A. é uma sociedade an nima, de capital fechado, organi ada em conformidade com 
a Lei Distrital n . , de  de maio de , constituída em  de junho de  e com início das 
suas atividades em  de janeiro de 6, como resultado do processo de desverticali ação das atividades 
de distribuição e geração da Companhia Energética de Brasília (CEB), controladora da Companhia. A sede 
social da Companhia está locali ada na cidade de Brasília, no Distrito Federal, no endereço SIA - Área de 
Serviços blicos - Lote C.
A CEB Distribuição S.A. é uma concessionária p blica de energia elétrica e tem por objeto principal a 
distribuição e a comerciali ação de energia elétrica no Distrito Federal.
1.2 Informações sobre a concessão de distribuição de energia elétrica no Distrito Federal
A Companhia é detentora da Concessão do Serviço blico de Distribuição de Energia Elétrica no Distrito 
Federal até  de julho de . Em  de de embro de , a CEB Distribuição S.A. e a nião, por intermédio 
do Ministério de Minas e Energia  MME , celebraram o uarto ermo Aditivo ao Contrato de Concessão 
n 66  - ANEEL, publicado na edição de  de de embro de  do Diário O cial da nião, em ue 
formali ou a prorrogação do Contrato de Concessão do Serviço blico de Distribuição de Energia Elétrica por 
mais  anos, vigente até  de julho de .

or esse instrumento, as datas de reposicionamento tarifário ordinário da CEB Distribuição S.A. serão 
alteradas de 6 de agosto para  de outubro, em função do Reajuste arifário anual ou a cada  anos pela 
Revisão arifária Ordinária, sendo ue primeira ocorrerá em  de outubro de 6.
Em ess ncia, além dos aspectos formais, o uarto aditivo ao contrato de concessão estabeleceu critérios 
objetivos e metas regulatórias, pelas uais o concessionário será avaliado e ue atuam como condicionantes 
para a manutenção da titularidade da concessão.
1.3 Bandeiras Tarifárias
A partir de  de janeiro de , foi instituído o mecanismo de bandeiras tarifárias, após testes reali ados nos 
anos de  e , com a nalidade de sinali ar para os consumidores das concessionárias de distribuição 
as condições de geração de energia elétrica, por meio da cobrança de valor adicional na arifa de Energia.
Até fevereiro de , as bandeiras tarifárias consideravam somente os custos variáveis das usinas térmicas 
ue eram utili adas na geração de energia. A partir de março de , com o aprimoramento do sistema, todos 

os custos de geração ( ue variam conforme o cenário hidrológico) passam a compor o cálculo das bandeiras.
Até fevereiro de , para cada h consumidos, a bandeira vermelha era de R$ ,  e, a amarela, de 
R$ , . A partir de março de , para cada h consumidos, a bandeira vermelha passou a ser de 
R$ ,  e, a amarela, de R$ , . A partir de setembro de , a bandeira tarifária vermelha foi redu ida de 
R$ ,  para R$ ,  a cada uilo atts-hora ( h) consumidos.
Em  de de embro de , foi aprovada pela ANEEL a nova metodologia do Submódulo 6.  dos 

rocedimentos de Regulação arifária ( RORE ) referente às Bandeiras arifárias submetida à Audi ncia
blica n 6  referente ao resultado da Conta Centrali adora dos Recursos de Bandeiras arifárias

CCRB , por meio da Resolução Normativa n  6 , ue foi publicada na edição de  de de embro de 
do DO .
Nesse mesmo processo também cou estabelecido ue o saldo superavitário da CCRB  referente aos meses 
de agosto e setembro de , fosse alocado nas distribuidoras superavitárias. Essa medida foi formali ada
pelo Despacho n . , de  de de embro de , ue foi publicado na edição de  de de embro de 
do DO , sendo ue o valor da CCRB  repassado para a CEB Distribuição S.A. foi de R$ . .
De janeiro a de embro de  a Companhia reconheceu o montante de R$ .  de bandeira tarifária, 
tendo sido R$ .6  repassados para a conta CCRB .
1.4 Revisão Tarifária Extraordinária
A R E está prevista nos contratos de concessão das distribuidoras e na Lei eral das Concessões, sendo 
permitido ue a ANEEL revise as tarifas uando houver um dese uilíbrio econ mico- nanceiro nos contratos 
resultante de alterações nos custos não gerenciáveis das concessionárias, tais como custos de compra de 
energia e encargos.
Em reunião p blica de  de fevereiro de , a ANEEL aprovou, entre outros, um índice médio de ,
para reajuste das tarifas da CEB Distribuição S.A. no processo de Revisão arifária Extraordinária  R E,
com vig ncia a partir de  de março de , conforme Resolução Homologatória n . , de .
1.5 Ressarcimento CONTA - ACR
A Conta no Ambiente de Contratação Regulada (Conta - ACR) foi criada por meio do Decreto n . . ,
de  e regulamentada pela ANEEL por meio da Resolução Normativa n . 6 , de . Ela tem por 

nalidade cobrir os custos adicionais das distribuidoras de energia elétrica pela exposição involuntária no 
mercado de curto pra o e pelo despacho termelétrico dos contratos por disponibilidade incorridos no período 
de fevereiro a de embro de .
A C mara de Comerciali ação de Energia Elétrica (CCEE) é a responsável pela gestão dessa conta e pela 
contratação das operações de crédito, além de assegurar o repasse dos custos incorridos nas operações à Conta 
de Desenvolvimento Energético (CDE). ambém cabe à CCEE prestar as garantias necessárias aos credores das 
operações de crédito, incluindo cessão duciária dos direitos creditórios e do saldo da Conta - ACR.
O Decreto de niu ue caberia a CCEE contratar as operações de créditos destinadas à cobertura dos custos 
extraordinários e gerir a CON A-ACR, assegurando o repasse dos custos incorridos nas operações à Conta 
de Desenvolvimento Energético  CDE a partir de . O repasse não está vinculado aos recursos recebidos 
pela distribuidora em relação às compet ncias de fevereiro a de embro de , mas ao tamanho de seu 
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mercado. Dessa forma, os custos são distribuídos e uitativamente a todos os consumidores cativos do país.
O valor mensal repassado a cada distribuidora, em , foi homologado pela ANEEL e os valores recebidos 
pela CEB Distribuição estão descritos no uadro abaixo

Mês de 
Competência

Data-Limite
para Repasse

Repasse R$ Último Ato Regulatório Outros Atos Regulatórios

fev . Despacho n . 6, de . -

mar . Despacho n . , de . Despacho n . , de .

mai 6. Despacho n . 6, de .
Despacho n . 66, de  e Despacho 

n . , de .

set .6 Despacho n . , de . -

out . Despacho n .6 , de . Despacho n .6 , de .

Total 47.910

A amorti ação dos créditos recebidos da Conta - ACR foram computados no IR  para devolução via 
cota especí ca na CDE a partir do exercício de .
Cabe ressaltar ue esses valores estão computados na cota de encargo s da CDE atribuídos à CEB Distribuição S.A. 
no cálculo do reajuste tarifário anual de .
1.6 Repasse de Recursos da CDE
A Conta de Desenvolvimento Energético  CDE foi criada originalmente pela Lei n . , de 6 de abril 
de , visando o desenvolvimento energético dos estados. 
A CDE tem como nalidade promover a universali ação do serviço de energia elétrica  garantir recursos 
para atendimento da subvenção econômica destinada à modicidade da tarifa dos consumidores Residencial 
Baixa Renda  prover recursos para os disp ndios da Conta de Consumo de Combustíveis (CCC)  prover 
recursos e permitir a amorti ação de operações nanceiras vinculados à indeni ação por ocasião da reversão 
das concessões ou para atender à nalidade de modicidade tarifária  e promover a competitividade da energia 
produ ida a partir de fontes eólica, pe uenas centrais hidrelétricas, biomassa, gás natural e carvão mineral 
nacional, nas áreas atendidas pelos sistemas interligados.
Com a publicação da Medida rovisória n , de  de setembro de  (convertida na Lei n . , de 

 de janeiro de ), e da Medida rovisória n  6 , vigente no período de  de janeiro a  de junho de 
, a CDE teve seu rol de destinações ampliado, uais sejam  prover recursos para compensar descontos 

aplicados nas tarifas de uso dos sistemas elétricos de distribuição e nas tarifas de energia elétrica (na vig ncia
da M  6 )  e prover recursos para compensar o efeito da não adesão à prorrogação de concessões 
de geração de energia elétrica, assegurando o e uilíbrio da redução das tarifas das concessionárias de 
distribuição (na vig ncia da M  n  6 ).
Em caráter excepcional, visando atenuar os efeitos da conjuntura hidrológica desfavorável, diante das 
medidas empreendidas pelo overno Federal em prol da modicidade tarifária, foi publicado o Decreto n

. , de  de março de , ue introdu iu novas alterações nos instrumentos de repasse de recursos 
da CDE. 
Assim, a CDE passou a prover ainda  recursos para o risco hidrológico  exposição involuntária  ESS por 
segurança energética  e o valor integral ou parcial do saldo positivo acumulado pela Conta de Variação de 
Valores de Itens da arcela A  CVA, de ue trata a ortaria Interministerial  MME MF n , relativo 
ao ESS e à energia comprada para revenda (CVA Energia e CVA ESS). Esse repasse teve apuração anual, nos 
processos de reajuste e revisão tarifária das concessionárias de distribuição reali ados no período de março 
de  a fevereiro de .
Sendo assim, a Resolução homologatória N .  de , ue reajustou as tarifas da CEB Distribuição 
S.A., estabeleceu também um valor mensal de R$ ,  milhões a ser repassado à Companhia pela 
Eletrobrás, no período de agosto de  a julho de , referente aos descontos incidentes sobre as tarifas 
aplicáveis aos usuários do serviço. Em , no processo de reajuste tarifário anual de  a Resolução 
homologatória n .  rede niu o valor mensal para R$ ,  milhões, a ser recebido no período de agosto 

 a julho de 6.
No IR  os encargos CDE-ACR foram de nidos pela ANEEL com o objetivo de amorti ar o 

nanciamento captado e repassado às distribuidoras em . A Companhia iniciou o repasse a partir de 
agosto de , após a homologação, através da Resolução . 6 , de um incremento na tarifa mensal 
da Companhia de R$  milhões ue será repassado no período de agosto de  a fevereiro de  (
parcelas da cota de Encargo CDE-ACR).
1.7 Reajuste Tarifário Anual 2015 - IRT/2015
O reajuste tarifário anual visa repassar à tarifa de energia elétrica os impactos produ idos pelos custos não 
gerenciáveis da concessão (compra de energia, encargos setoriais e custos de transmissão) e ajustar os custos 
gerenciáveis da distribuidora (custos operacionais, remuneração pelos investimentos reali ados e uota de 
depreciação) incluindo-se neste processo a dedução do Fator , ue signi ca o compartilhamento com os 
consumidores dos ganhos de produtividade.
A Nota écnica n -S ANEEL, de  de agosto de , detalha os valores ue foram 
considerados, segundo metodologias de nidas nos módulos do RORE .
Destaca-se, com base no referido documento e no voto do Diretor Relator, ue apenas parte do diferimento 
tarifário ocorrido em agosto de , no montante de R$ . 6  foi contemplado neste processo de IR

, restando um saldo referente ao mencionado diferimento de R$ . , ue dependerá de avaliação 
regulatória para ser recebido na Revisão arifária de eriódica de 6.
A ANEEL, por meio da Resolução Homologatória n . , de  de agosto de , homologou o resultado 
do IR  da CEB Distribuição S.A., sendo ue o reajuste médio, lí uido de impostos, foi de ,66  e ele 
passou a vigorar a partir de 6 de agosto de .

1.8 Informações sobre aspectos relacionados ao pressuposto da continuidade operacional
Em  de De embro de  foi celebrado, junto ao Ministério de Minas e Energia (MME), o uarto ermo 
Aditivo ao Contrato de Concessão n  66 -ANEEL, prorrogando a concessão para os serviços de Distribuição 
de Energia Elétrica por mais  anos.
A prorrogação da Concessão re ete a avaliação positiva do oder Concedente com relação às ações da 
Administração dirigidas à CEB Distribuição S.A., as uais consistem na busca da e ci ncia operacional e 

nanceira, com retorno compatível aos investimentos reali ados e em curso, bem como a e ci ncia técnica 
no atendimento aos consumidores do Distrito Federal.
A CEB Distribuição S.A. tem convivido com dois problemas estruturais  alto índice de endividamento, além 
de custos e despesas operacionais incompatíveis com as receitas correspondentes. Entretanto, para combater 
a grave crise nanceira, a Administração, em , concebeu um plano de trabalho ue envolvia tr s fases
ajustes pontuais  ajustes estruturais  e reorgani ação societária do rupo CEB .
A primeira fase, os ajustes pontuais, foi executada, o ue promoveu de imediato, a redução de custos e 
despesas com essoal, Serviços de erceiros e outras rubricas, em montante bastante expressivo.
A segunda fase, dos ajustes estruturais também foi iniciada e além de promover, com xito, uma redução 
da estrutura organi acional, com a diminuição de diretorias e otimi ação de atividades meio e nalísticas já 
apresenta resultados positivos.
Vale mencionar ue a Administração atuou proativamente para a redução dos elevados custos do lano
Assistencial, ue consistiu no acompanhamento pari-passu da Ação Direta de Inconstitucionalidade ajui ada,
em , pelo Chefe do oder Executivo contra as Leis n. .  e . , conforme Nota Explicativa 
especí ca e Fato Relevante publicado em 6.
A terceira fase, a reorgani ação societária do rupo CEB , consiste na alienação de ativos de geração 
de energia elétrica e de distribuição de gás, já autori ada na forma da Lei n . , conforme Fato 
Relevante publicado em  de de embro de . A injeção de recursos decorrente da moneti ação dos ativos 
de geração contribuirá substancialmente para a redução do endividamento a níveis compatíveis com as metas 

xadas pela ANEEL no novo Contrato de Concessão.
As ações gerenciais acima indicadas propiciaram a recuperação das condições necessárias para garantir a 
continuidade operacional da companhia, atendendo aos re uisitos de ualidade do serviço e o atendimento 
dos seus clientes.
1.9 Emissão de debêntures
Em  de maio de , por meio do Despacho n . , a ANEEL anuiu à emissão de deb ntures no valor 
de R$ . . A CEB Distribuição S.A. optou por emissão de deb ntures simples não conversíveis em 
ações, com garantia real nos termos da Instrução CVM n 6, de 6 de janeiro de , conforme alterada, 
e legislação aplicável. As deb ntures t m pra o de vencimento de 6  meses contados da sua emissão 
reali ada no dia  de junho de , vencendo assim em  de junho de , observadas as hipóteses de 
vencimento antecipado, de resgate antecipado facultativo e de amorti ações extraordinárias facultativas. As 
deb ntures t m car ncia de  meses contados da data de emissão para início da amorti ação do principal. 
O referido instrumento é remunerado a  (cem por cento) da axa DI, capitali ada exponencialmente 
de sobretaxa (spread) de ,  a.m., base  de dias teis por ano. Os recursos lí uidos obtidos pela 
Companhia, com a emissão das deb ntures e disponibili ados a partir de  de julho de , foram 
destinados principalmente para
 a. investimentos na infraestrutura de distribuição de energia  e 
 b. o cumprimento de obrigações setoriais. 
O pagamento das obrigações contratuais foi garantido pela
  a. cessão duciária de direitos creditórios, presentes e futuros, vincendos, provenientes de faturas de 

fornecimento de energia, no período compreendido entre a data da primeira integrali ação das Deb ntures
até sua li uidação total e das demais obrigações acessórias  e 

  b. alienação duciária de um dos imóveis, atualmente classi cado como propriedade para investimento, 
cujo valor de li uidação forçada foi e uivalente a  do saldo principal das Deb ntures.

1.10 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital
Em novembro de  foi autori ado por meio das Resoluções da Diretoria n.  e , e aprovado pelo 
Conselho de Administração em sua  Reunião Ordinária, o Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 
no valor total de R$ 6 milhões, sendo R$  milhões oriundos da conversão dos créditos do Contrato de 
M tuo n  celebrado entre a CEB Distribuição e a CEB Holding e o restante, R$  milhões, foram 
repassados pela CEB Holding em de embro de .
1.11 Plano Assistencial – FACEB inconstitucionalidade das Leis n.º 3.010/02 e nº 3.199/03
Em de embro de  o overnador do Distrito Federal propôs a Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI 
n. -  contra a Lei Distrital n .  de  de julho de , com as alterações feitas pela 
Lei n . , de  de outubro de , ue trata da extensão do plano de sa de da CEB aos ex-empregados, 
aposentados e seus pensionistas e dependentes, sob a alegação de ue tais normativos legais afrontam os 
artigos , , , inciso V, e , inciso VI, todos da Lei Org nica do Distrito Federal.
Em setembro de  o Conselho Especial do ribunal de ustiça do Distrito Federal e erritórios ( DF )
julgou procedente e declarou a inconstitucionalidade formal e material das Leis n. .  e n .
restringindo a e cácia da declaração para ue só produ a seus efeitos após o pra o de de oito meses, a contar 
da publicação do Acórdão.
Em outubro de , a Mesa da C mara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) interpôs Recurso 
Extraordinário e em . . , o DF  não admitiu o Recurso, não cabendo mais discussão sobre a 
decisão ue declarou a inconstitucionalidade das leis distritais.
Como conse u ncia, a CEB Distribuição S.A. elaborou laudo atuarial considerando somente os efeitos até 
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março de , tendo em vista a publicação do Acórdão ue restringiu a cobertura do plano assistencial para 
os aposentados e pensionistas. O valor provisionado foi de R$ . 6  e gerou uma reversão da provisão no 
montante de R$ . 6, sendo R$ .  revertida contra a conta de Ajuste de Avaliação atrimonial no 

atrimônio Li uido e R$ .  revertida contra o resultado.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
Base de preparação
As Demonstrações Financeiras foram elaboradas e preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil (BR AA ), as uais abrangem a legislação societária brasileira, os ronunciamentos, as Orientações 
e as Interpretações emitidas pelo Comit  de ronunciamentos Contábeis (C C) e normas da Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM) e ue estão alinhadas às Normas Internacionais de Relatórios Financeiros (IFRS) 
emitidas pelo International Accounting Standards Board - IASB.

Base de mensuração
As demonstrações nanceiras foram preparadas com base no custo histórico, com exceção dos seguintes itens 
materiais, reconhecidos nos balanços patrimoniais

 Os instrumentos nanceiros não-derivativos mensurados pelo valor justo por meio do resultado (Nota 
Explicativa n . ).

 Ativo nanceiro indeni ável disponível para venda e mensurado pelo valor justo (Nota Explicativa n . ). 
 O ativo atuarial dos planos de benefício de nido (Nota Explicativa n . ).

A autori ação para a emissão destas demonstrações nanceiras ocorreu em reunião reali ada pela Diretoria 
Colegiada em  de março de 6.
Moeda funcional e moeda de apresentação
Estas demonstrações nanceiras estão apresentadas em Real, ue é a moeda funcional da Companhia. 
Uso de estimativas e julgamentos
A elaboração de demonstrações nanceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e de acordo 
com as IFRS re uer ue a Administração use de julgamento na determinação e no registro de estimativas 
contábeis, uando for o caso. Ativos e passivos signi cativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem 
o ativo nanceiro de concessão (Nota Explicativa n . ), contas a receber por fornecimento de energia, 
registradas com base em estimativa do fornecimento ainda não faturado (Nota Explicativa n . ), os ativos 
não circulantes destinados à alienação (Nota Explicativa n . ), a provisão para crédito de li uidação
duvidosa (Nota Explicativa n . .c), o cálculo das depreciações do ativo imobili ado (Nota Explicativa n .

6. ), as amorti ações dos ativos intangíveis (Nota Explicativa n . . ), as provisões para riscos trabalhistas, 
cíveis e regulatórios (Nota Explicativa n . ), avaliação de eventual obrigação decorrente de benefícios a 
empregados (Nota Explicativa n . ) e outras provisões. Os valores de nitivos das transações envolvendo 
essas estimativas somente são conhecidos por ocasião da sua reali ação ou li uidação. A Administração 
revisa essas estimativas trimestralmente.

3. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 
As práticas contábeis descritas abaixo t m sido aplicadas de maneira consistente a todos os períodos 
apresentados nas demonstrações nanceiras. 
3.1. Apuração do resultado
O resultado é apurado em conformidade com o regime de compet ncia.
3.2. Reconhecimento de receitas
A receita é reconhecida na extensão em ue for provável ue benefícios econômicos serão gerados para a 
Companhia e uando possa ser mensurada de forma con ável. A receita lí uida é mensurada com base no 
valor justo da contraprestação recebida, excluindo descontos, abatimentos e encargos sobre vendas. ma 
receita não é reconhecida se houver uma incerte a signi cativa sobre a sua reali ação.
a. Receita de fornecimento de energia elétrica
Conceito eral  A Receita de fornecimento de energia elétrica é medida através da entrega de energia 
elétrica ocorrida em um determinado período. Essa medição ocorre de acordo com o calendário de 
leitura estabelecido pela Companhia. O faturamento da energia elétrica é, portanto, efetuado de acordo 
com esse calendário de leitura, sendo a receita registrada à medida ue as faturas são emitidas, ou seja, 
pela compet ncia. O consumo de energia elétrica entre a data da leitura e o encerramento de cada m s é 
registrado através de estimativa ue considera o histórico passado (fornecimento não faturado). 
b. Receita de construção
A IC C  (IFRIC ) estabelece ue a concessionária de energia elétrica deva registrar e mensurar a 
receita dos serviços ue presta de acordo com os ronunciamentos écnicos C C  (IAS ) - Contratos 
de Construção (serviços de construção ou melhoria) e C C  (IAS ) - Receitas (serviços de operação 
- fornecimento de energia elétrica) como componentes separados do mesmo contrato de concessão.
Em atendimento ao C C , a Companhia contabili ou receitas e custos relativos a serviços de construção 
ou melhoria da infraestrutura utili ada na prestação dos serviços de distribuição de energia elétrica. No 
negócio de distribuição no Brasil, não há margem nos serviços de construção. Dessa forma, a margem 
de construção foi estabelecida como sendo igual a ero, considerando ue os valores desembolsados na 
atividade de construção são pleiteados, sem a incid ncia de ual uer margem, na Base de Remuneração 
Regulatória da Companhia. A atividade m da Companhia é a distribuição de energia elétrica, não 
sendo prevista, na estrutura tarifária, a remuneração com margem diferente de ero, sobre os serviços 
de construção.
Mensalmente, a totalidade das adições efetuadas ao ativo intangível em curso é transferida para o resultado, 
como custo de construção, após a dedução dos recursos provenientes do ingresso das obrigações especiais.

c. Receita de juros
 reconhecida uando for provável ue os benefícios econômicos futuros deverão uir para a Companhia 

e o valor da receita possa ser mensurado com con abilidade. A receita de juros é reconhecida com base no 
tempo e na taxa de juros efetiva sobre o montante do principal em aberto, sendo a taxa de juros efetiva a uela

ue desconta exatamente os recebimentos de caixa futuros estimados durante a vida econômica do ativo 
nanceiro em relação ao valor contábil lí uido inicial deste ativo.

A Companhia não opera com instrumentos nanceiros derivativos. Os principais ativos e passivos nanceiros
não derivativos estão descritos a seguir

A Companhia classi ca os ativos nanceiros não derivativos nas seguintes categorias  ativos mensurados 
ao valor justo por meio do resultado, empréstimos e recebíveis, ativos nanceiro mantidos até o vencimento 
e ativos nanceiros disponíveis para venda. A classi cação depende da nalidade para a ual os ativos 

nanceiros foram ad uiridos. Na data-base das demonstrações nanceiras, a Companhia possuía os seguintes 
instrumentos nanceiros ativos não derivativos

m ativo nanceiro é classi cado pelo valor justo por meio do resultado caso seja classi cado como mantido 
para negociação, ou seja, designado como tal no momento do reconhecimento inicial. Os ativos nanceiros
são designados pelo valor justo por meio do resultado se a Companhia gerencia tais investimentos e toma 
decisões de compra e venda baseadas em seus valores justos de acordo com a gestão de riscos documentadas 
e a estratégia de investimentos da Companhia. Ativos nanceiros registrados pelo valor justo por meio do 
resultado são medidos pelo valor justo, e mudanças no valor justo desses ativos são reconhecidas no resultado 
do exercício. Nessa categoria foram considerados os itens ue compõem o caixa e o e uivalente de caixa 
(Nota Explicativa n ).
c. Empréstimos e Recebíveis
Empréstimos e recebíveis são ativos nanceiros com pagamentos xos ou calculáveis ue não são 
cotados no mercado ativo. ais ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de 

uais uer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os empréstimos e recebíveis 
são medidos pelo custo amorti ado através do método dos juros efetivos, decrescidos de ual uer perda 
por redução ao valor recuperável.
Os empréstimos e recebíveis abrangem principalmente Contas a receber (Nota Explicativa n )  e ativo

nanceiro da concessão (Nota Explicativa n ) .

Ativos nanceiros disponíveis para venda são ativos nanceiros não derivativos ue são designados como 
disponíveis para venda ou não são classi cados em nenhuma das categorias anteriores. Ativos nanceiros
disponíveis para venda são registrados inicialmente pelo seu valor justo acrescido de ual uer custo de 
transação diretamente atribuíveis.
Após o reconhecimento inicial, os Ativos são medidos pelo valor justo e as mudanças, ue não sejam perdas 
por redução ao valor recuperável e diferenças de moedas estrangeiras sobre instrumentos de dívida disponíveis 
para venda, são reconhecidas em outros resultados abrangentes e apresentadas dentro do patrimônio lí uido.
Quando um investimento é baixado, o resultado acumulado em outros resultados abrangentes é transferido 
para o resultado.
Os ativos nanceiros disponíveis para venda são compostos pelo ativo nanceiro indeni ável da concessão 
(Nota Explicativa n ).

Os principais passivos nanceiros reconhecidos pela Companhia são  contas a pagar a fornecedores e 
empréstimos. Estes passivos nanceiros não são usualmente negociados antes do vencimento. São registrados 
inicialmente pelo valor justo das transações ue lhes deram origem e são atuali ados, uando aplicável, com 
base nos encargos contratuais. A Administração avalia ue os valores apurados com base nesses critérios 
estão próximos do valor justo dos instrumentos nanceiros detidos pela Companhia. 
3.4. Transações em moeda estrangeira
A Companhia de niu ue sua moeda funcional é o Real de acordo com as de nições do ronunciamento

écnico C C n .  (R ) Efeitos nas Mudanças nas axas de C mbio e Conversão de Demonstrações 
Financeiras (IAS ).
As transações em moeda estrangeira, isto é, todas a uelas ue não reali adas na moeda funcional, são 
convertidas pela taxa de c mbio das datas de cada transação. Ativos e passivos monetários em moeda 
estrangeira são convertidos para a moeda funcional pela taxa de c mbio da data do fechamento. Os ganhos 
e as perdas de variações nas taxas de c mbio sobre os ativos e os passivos monetários são reconhecidos nas 
demonstrações de resultados.
3.5. Caixa e equivalentes de caixa
Incluem saldos de caixa, de depósitos bancários em contas-correntes e de aplicações nanceiras resgatáveis 
sem custo no pra o máximo de  dias das datas das aplicações e com risco insigni cante de mudança de 
seu valor justo. São registrados inicialmente pelo valor justo das transações ue lhes deram origem e são 
atuali ados, uando aplicável, com base nos encargos contratuais (Nota Explicativa n .6).
3.6. Contas a receber 
A Companhia classi ca os valores a receber dos consumidores, dos revendedores, das concessionárias e das 
permissionárias na rubrica contas a receber. Os recebíveis são reconhecidos inicialmente pelo seu valor justo, 
estão apresentados pelo valor presente e são dedu idos pelo ajuste para redução ao seu provável valor de 
recuperação por meio da constituição de provisão para créditos de li uidação duvidosa. Os saldos de contas 
a receber de consumidores, revendedores, concessionárias e permissionárias incluem valores faturados e não 
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faturados referentes aos serviços de distribuição de energia elétrica  incluem ainda o uso do sistema de dis-
tribuição por clientes livres, bem como o saldo de energia vendida no mercado de curto pra o comerciali ada
na C mara de Comerciali ação de Energia Elétrica (CCEE) - Nota Explicativa n . .
A provisão para créditos de li uidação duvidosa foi constituída com base na estimativa das prováveis per-
das ue possam ocorrer na cobrança dos créditos, sendo os saldos demonstrados no ativo circulante ou não 
circulante, de acordo com a classi cação do título ue as originou. O critério utili ado pela Companhia para 
constituir a provisão para créditos de li uidação duvidosa é considerado pela Administração como ade uado
para estimar as perdas com créditos decorrentes de fornecimento de energia e pode ser assim demonstrado
Consumidores
 a. Classe residencial  consumidores com contas vencidas há mais de  dias
 b. Classe comercial  consumidores com contas vencidas há mais de  dias
 c. Classe industrial e rural e outros, com contas vencidas há mais de 6  dias. 
A Companhia incluiu a partir de  no cálculo acima, os créditos com entidades e órgãos ligados ao seu 
controlador, overno do Distrito Federal ( DF).
3.7. Estoques 
Representam os materiais e os e uipamentos em esto ue (almoxarifado de manutenção e administrativo), 
classi cados no Ativo Circulante, e a ueles destinados a investimentos (material de depósito), classi cados
no Ativo Não Circulante - Imobili ado, ue estão registrados pelo custo médio de a uisição e ue uando
excede os custos de reposição ou valores de reali ação são dedu idos pelo ajuste para redução ao seu provável 
valor de recuperação. (Nota Explicativa n ).
3.8. Bens destinados à Alienação
Os bens destinados à alienação são avaliados pelo valor de custo ou valor justo, dos dois o menor.(Nota 
Explicativa n ).

Conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil e as IFRS, se a Concessionária não controla os ativos 
subjacentes, a infraestrutura da concessão não pode ser reconhecida como ativo imobili ado, passando a 
ser reconhecida de acordo com um dos modelos contábeis previstos na Interpretação IC C  (IFRIC ),
dependendo do tipo de compromisso de remuneração da Concessionária assumido com o oder blico.
Na atividade de concessão de distribuição de energia elétrica, é aplicado o modelo denominado bifurcado
em ra ão de as empresas do segmento possuir o direito às seguintes fontes de remuneração, derivadas da 
concessão
 - pelo oder Concedente, no tocante ao valor contábil da infraestrutura ao nal do contrato de concessão 
(ativo nanceiro da concessão)  e
 - pelos usuários, pela parte ue lhes cabe dos serviços de construção e pela prestação do serviço de 
fornecimento de energia elétrica (ativo intangível).
Os ativos classi cados como nanceiros representam a parcela estimada dos investimentos reali ados e não 
amorti ados até o nal da concessão, sobre a ual a Companhia possui o direito incondicional de receber 
dinheiro ou outro ativo nanceiro do oder Concedente a título de indeni ação pela reversão da infraestrutura 
do serviço p blico.
Os ativos nanceiros relacionados ao contrato de concessão são classi cados como disponíveis para venda 
e em  de de embro de , foram valori ados com base na BRR - Base de Remuneração Regulatória, 
conceito de valor de reposição, ue é utili ada para a determinação tarifária. 
De acordo com a Lei n . , de  de janeiro de , o cálculo do valor dos investimentos vinculados 
a bens reversíveis, ainda não amorti ados ou não depreciados, para ns de indeni ação, deve utili ar como 
base a metodologia de valor novo de reposição, conforme critérios estabelecidos em regulamento do poder 
concedente. Referido normativo teve sua aplicação inicial nas demonstrações nanceiras relativas ao 
exercício ndo em  de de embro de , não afetando o resultado de exercícios anteriores.
Com a introdução da Medida rovisória n . , convertida na Lei n .  (para maiores informações 
vide Nota Explicativa n . ), caram de nidos os critérios utili ados pelo oder Concedente para apurar o 
valor de indeni ação a ser pago ao término do contrato de concessão, ou seja, será determinado com base no 
valor novo de reposição depreciado, utili ando a Base de Remuneração Regulatória - BRR. Dessa forma, o 
valor da indeni ação a ser recebido ( uxo de caixa) por meio deste ativo nanceiro foi estabelecido com base 
nessas informações. Conforme estabelecido pelo pronunciamento técnico C C  - Instrumentos Financeiros
Reconhecimento e Mensuração, as variações na estimativa de uxo de caixa são registradas diretamente no 
resultado do exercício. ortanto, com o advento da Medida rovisória n . , con rmou-se ue as variações 
no valor da indeni ação decorrentes da atuali ação monetária ou dos valores de reposição constituem-se 
em elemento do uxo de caixa esperado e, conse uentemente, devem ser registrados no resultado. Esse 
procedimento gerou um ajuste positivo no ativo nanceiro e no resultado de R$ .  (R$ .  em ).
De acordo, ainda, com o pronunciamento técnico C C , as alterações resultantes de mudanças nas condições 
de mercado (variações em taxas de juros) são registradas no patrimônio lí uido em outros resultados 
abrangentes. or não existir um mercado ativo para negociação deste ativo nanceiro, a Companhia mensura 
seu valor justo utili ando os mesmos componentes da taxa de remuneração regulatória estabelecida pela 
ANEEL ( ACC Regulatório). Caso a Companhia veri ue uma mudança no ACC regulatório durante os 
períodos de revisão tarifária, essa nova taxa de juros é utili ada pela Companhia para tra er a valor presente 
os uxos de caixa estimados. A Companhia entende ue esta metodologia é a ue melhor re ete o valor 
justo na visão dos participantes do mercado, uma ve ue a taxa de retorno estabelecida pela ANEEL leva 
em consideração, além das taxas livres de riscos, os demais riscos inerentes ao setor. ortanto, os ajustes 
decorrentes da diferença entre o ACC de mercado e o ACC regulatório serão reconhecidos no atrimônio
Lí uido. Em  de de embro de , não há saldo registrado em outros resultados abrangentes uma ve ue

a Companhia concluiu ue na uela data não havia diferença entre essas taxas.
Os ativos classi cados como intangível representam o direito da Companhia de cobrar os consumidores 
pelo uso da infraestrutura do serviço p blico. Os ativos intangíveis foram mensurados pelo valor contábil 
na data de transição para os ronunciamentos, Interpretações e Orientações emitidas pelo C C e IFRS (
de janeiro de ). Esses ativos foram mensurados com base nas práticas contábeis anteriores à transição 
e eram mensurados com base nos mesmos critérios do ativo imobili ado descritos abaixo. As adições 
subse uentes são reconhecidas inicialmente pelo valor justo na data de sua a uisição ou construção. Após o 
seu reconhecimento inicial, os ativos intangíveis são amorti ados com base no pra o de benefício econômico 
esperado até o nal do pra o da concessão. 
A Companhia mantém outros ativos intangíveis ue t m vidas teis nitas limitadas ao pra o da concessão 
e ue são mensurados pelo custo, dedu ido da amorti ação acumulada e das perdas para redução ao valor 
recuperável, uando aplicável.
3.10. Propriedade para Investimentos 

ropriedade para investimento é a propriedade mantida para auferir receita de aluguel ou para valori ação
de capital ou para ambos, mas não para venda no curso normal dos negócios, utili ação na produção ou 
fornecimento de produtos ou serviços ou para propósitos administrativos. A propriedade para investimento 
é mensurada pelo custo. 
Custo inclui despesa ue é diretamente atribuível a a uisição de uma propriedade para investimento. O custo 
da propriedade para investimento construída pelo proprietário incluí os custos de material e mão de obra direta, 
ual uer custo diretamente atribuído para colocar essa propriedade para investimento em condição de uso 

conforme o seu propósito e os juros capitali ados dos empréstimos. 
anhos e perdas na alienação de uma propriedade para investimento (calculado pela diferença entre o valor 

li uido recebido e o valor contábil) são reconhecidos no resultado do exercício. Quando uma propriedade para 
investimento previamente reconhecida como ativo imobili ado é vendida, ual uer montante reconhecido em 
ajuste de avaliação patrimonial é transferido para lucros acumulados.
Quando a utili ação da propriedade muda de tal forma ue ela é reclassi cada como imobili ado, seu valor 
contábil apurado na data da reclassi cação se torna seu custo para a contabili ação subse uente (Nota 
Explicativa n ).
3.11. Ativo imobilizado (bens da administração)
Os itens do imobili ado são mensurados pelo custo de a uisição ou construção, dedu ido de depreciação 
acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas, uando aplicável. O custo inclui 
gastos ue são diretamente atribuíveis à a uisição de um ativo. O custo de ativos construídos pela própria 
Companhia inclui

 O custo de materiais e mão de obra direta
  Quais uer outros custos para colocar o ativo no local e condições necessários para ue esses sejam 
capa es de operar de forma ade uada  e
 Custos de empréstimos e nanciamento sobre ativos uali cáveis.

anhos e perdas na alienação de um item do imobili ado (apurados pela diferença entre os recursos advindos 
da alienação e o valor contábil do imobili ado), são reconhecidos em outras receitas despesas operacionais 
no resultado.

astos subse uentes são capitali ados na medida em ue seja provável ue benefícios futuros associados 
com os gastos serão auferidos pela Companhia. astos com manutenção e reparos recorrentes são registrados 
no resultado.
A depreciação e amorti ação são calculadas sobre o saldo das imobili ações em serviço, pelo método linear, 
mediante aplicação das taxas determinadas pela ANEEL para os ativos relacionados às atividades de energia 
elétrica, e re etem a vida til estimada dos bens (Nota Explicativa n . 6).

A Administração revisa, no mínimo, anualmente o valor contábil lí uido dos ativos com o objetivo de avaliar 
eventos ou mudanças nas circunst ncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, ue possam indicar 
deterioração ou perda de seu valor recuperável. Não foram identi cadas tais circunst ncias ue levariam 
a Companhia a avaliar a necessidade de constituição de provisão para perda sobre o valor dos ativos não 

nanceiros. A Companhia não possuía ágio, ativos intangíveis com vidas teis inde nidas ou intangíveis em 
desenvolvimento para os uais seriam re ueridos testes de recuperação dos valores registrados.
O valor recuperável do ativo ou de determinada unidade geradora de caixa é de nido como sendo o maior 
entre o valor de uso e o valor lí uido de venda. O gerenciamento dos negócios da Companhia considera uma 
rede integrada de distribuição, compondo uma nica unidade geradora de caixa.
3.13. Provisões

ma provisão é reconhecida no balanço patrimonial uando a Companhia possui uma obrigação presente 
(legal ou construtiva) como resultado de um evento passado, e é provável ue um recurso econômico seja 
re uerido para li uidar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas 
do risco envolvido.
A Companhia é parte em diversos processos judiciais e administrativos. rovisões para riscos, trabalhistas 
e cíveis são constituídas para todas as conting ncias referentes a processos judiciais e administrativos para 
os uais é provável ue uma saída de recursos seja feita para li uidar a conting ncia obrigação e uma 
estimativa ra oável possa ser efetuada. A avaliação da probabilidade de perda por parte dos consultores 
legais da Companhia inclui a avaliação das evid ncias disponíveis, a hierar uia das leis, as jurisprud ncias
disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e a sua relev ncia no ordenamento jurídico, bem como a 
avaliação dos advogados externos.
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As provisões são revisadas e ajustadas para considerar alterações nas circunst ncias, tais como pra o de 
prescrição aplicável, conclusões de inspeções físicas ou exposições adicionais identi cadas com base em 
novos assuntos ou decisões de tribunais (Nota Explicativa n . ).
3.14. Benefícios a empregados 
i. Benefícios de curto prazo a empregados
Obrigações de benefícios de curto pra o a empregados são mensuradas em uma base não descontada e são 
incorridas como despesas conforme o serviço relacionado seja prestado.
O passivo é reconhecido pelo valor esperado a ser pago sob os planos de boni cação em dinheiro ou 
participação nos lucros de curto pra o se a Companhia tem uma obrigação legal ou construtiva de pagar esse 
valor em função de serviço passado prestado pelo empregado, e a obrigação possa ser estimada de maneira 
con ável.
ii. Benefícios pós-emprego
A Companhia patrocina planos de benefícios suplementares de aposentadoria e pensão para seus empregados, 
ex-empregados e respectivos bene ciários, com o objetivo de suplementar os benefícios garantidos pelo sistema 
o cial da previd ncia social. 
A Companhia concederá, até março de , benefícios de assist ncia à sa de pós-emprego para seus 
empregados, ex-empregados e respectivos bene ciários - plano assistencial (Nota Explicativa n . ).
O plano de aposentadoria na modalidade benefício de nido tem o custo da concessão dos benefícios 
determinados pelo Método da nidade de Crédito rojetada, lí uido dos ativos garantidores do plano, com 
base em avaliação atuarial externa reali ada trimestralmente. A avaliação atuarial é elaborada com base em 
premissas e projeções de taxas de juros, in ação, aumentos dos benefícios, expectativa de vida etc. Essas 
premissas e projeções são revisadas em bases trimestrais ao nal de cada período.
O custeio dos benefícios concedidos pelos planos de benefícios de nidos é estabelecido separadamente para 
cada plano, utili ando o método do crédito unitário projetado.
Os anhos e perdas atuariais decorrentes de ajustes pela experi ncia e nas mudanças das premissas atuariais 
são reconhecidos imediatamente no atrimônio Lí uido, como outros resultados abrangentes de forma ue
o ativo ou passivo lí uido do plano de pensão seja reconhecido na demonstração da posição nanceira para 
re etir o valor integral do dé cit ou superávit do plano. 
Os custos de serviços passados são imediatamente reconhecidos no resultado.
Os ativos do plano de benefício complementar são mantidos por uma entidade fechada de previd ncia 
complementar (FACEB - Fundação de revid ncia dos Empregados da CEB). Os ativos do plano não 
estão disponíveis aos credores da Companhia e não podem ser revertidos diretamente à Companhia. O valor 
justo se baseia em informações sobre preço de mercado. O valor de ual uer ativo de benefício de nido
reconhecido é limitado ao valor presente de ual uer benefício econômico disponível na forma de reduções 
nas contribuições patronais futuras do plano.
3.15. Imposto de renda e contribuição social 
O imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro são registrados pelo regime de compet ncia e segundo 
a legislação tributária vigente. O imposto de renda é computado sobre o lucro tributável pela alí uota de ,
acrescido do adicional de  para a parcela do lucro ue exceder R$  no período-base para apuração do 
imposto, en uanto a contribuição social é computada pela alí uota de  sobre o lucro tributável. 
As antecipações ou os valores passíveis de compensação são demonstrados no ativo circulante ou não 
circulante, de acordo com a previsão de sua reali ação. A Administração periodicamente avalia a posição 

scal das situações, para as uais a regulamentação scal re uer interpretações e estabelece provisões uando
apropriado (Nota Explicativa n ).
A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos de renda correntes e diferidos. 
O imposto corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resultado a menos ue estejam relacionados a 
combinação de negócios, ou itens diretamente reconhecidos no patrimônio lí uido ou em outros resultados 
abrangentes.
A Administração da Companhia decidiu pela não constituição de ativo scal diferido até ue os planos de 
recuperação econômico- nanceira (Nota Explicativa n . . ) resultem na apuração de lucro tributário futuro 
de forma consistente.

Estão demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos dos correspondentes encargos 
e variações monetárias incorridos até a data do balanço, de acordo com a taxa efetiva de juros (Nota 
Explicativa n . ).
3.17. Taxas regulamentares 
  a) Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) - em o objetivo de promover o desenvolvimento 

energético dos estados e a competitividade da energia produ ida, a partir de fontes alternativas, 
possibilitando a universali ação do serviço de energia elétrica. A partir de  de janeiro de , a Lei n .

.  redu iu em  a arrecadação do CDE.

 - As empresas distribuidoras de energia 
elétrica estão obrigadas a destinar  de sua receita operacional lí uida para reinvestimentos nesses 
programas.

  c) Taxa de Fiscalização do Serviço Público de Energia Elétrica (TFSEE) - Calculada pela ANEEL, incidente 
sobre a distribuição de energia, considerando o valor econômico agregado pela concessionária.

  d) Encargo do Serviço do Sistema (ESS) - em como objetivo manter a con abilidade e a 
estabilidade do sistema interligado nacional para o atendimento do consumo de energia elétrica no 
Brasil. Esse custo é apurado pela C mara de Comerciali ação de Energia Elétrica (CCEE) e é pago 
pelas distribuidoras às geradoras.

Os encargos de Reserva Global de Reversão (RGR) e Conta Consumo de Combustível (CCC) foram
extintos por meio da Lei n . . , de  de janeiro de .
3.18. Operações de compra e venda de energia elétrica na Câmara de Comercialização de Energia 
Elétrica (CCEE)
Os registros das operações de compra e venda de energia elétrica na CCEE estão reconhecidos pelo regime de 
compet ncia, de acordo com informações fornecidas por a uela entidade e ou por estimativa. 
3.19. Demais ativos e obrigações
Os demais ativos estão apresentados ao valor de reali ação, incluindo, uando aplicável, os rendimentos e as 
variações monetárias auferidos até a data do balanço patrimonial, dedu idos por provisão para perdas e ou
ajuste a valor presente, uando aplicável. As demais obrigações são demonstradas pelos valores conhecidos 
ou calculáveis acrescidos, uando aplicável, dos correspondentes encargos, das variações monetárias e ou
cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. 
3.20. Ativo e Passivo Financeiro Setorial
Os ativos e passivos nanceiros setoriais foram registrados de acordo com a Orientação écnica OC C ue
trata do reconhecimento de determinados ativos e passivos nos relatórios contábil- nanceiros de propósito 
geral das distribuidoras de energia elétrica emitidos de acordo com as Normas Brasileiras e Internacionais de 
Contabilidade. O reconhecimento teve como pressuposto o C C ue de ne o reconhecimento do efeito 
contábil de determinado evento novo, ue neste caso, trata se do aditamento do Contrato de Concessão 
aprovado pela ANEEL em  de novembro de  e, assinado pela CEB Distribuição S.A. e o referido órgão 
regulador em  de de embro de .
O aditamento do Contrato de Concessão e ermissão, nos termos tratados no OC C , representa 
um elemento novo ue assegura, a partir da data de sua assinatura, o direito ou impõe a obrigação de o 
concessionário receber ou pagar os ativos e passivos junto ao oder Concedente.
Considerando ue o ermo Aditivo ao Contrato de Concessão trata de saldos remanescentes apurados de itens 
da arcela A e outros componentes nanceiros ue ainda não tenham sido recuperados, o ajuste efetuado foi 
reconhecido em contas de ativo e passivo nanceiro, conforme o caso, em contrapartida a receita de vendas 
de bens e serviços.(Nota Explicativa n ).

A Companhia elaborou as demonstrações dos uxos de caixa (DFC) pelo método direto nos termos do 
ronunciamento écnico n .  (R ) do Comit  de ronunciamentos Contábeis (C C) (IAS ).

3.22. Demonstrações do valor adicionado 
A Companhia elaborou de forma espont nea as demonstrações do valor adicionado (DVA) nos termos do 

ronunciamento écnico n .  do Comit  de ronunciamentos Contábeis (C C), as uais não são re ueridas
para empresas de capital fechado e pelas IFRS.
3.23. Adoção de novas práticas a partir de 1º de janeiro de 2015 
Os pronunciamentos a seguir entraram em vigor para exercícios iniciados a partir de  de janeiro de  e não foram 
adotados antecipadamente. Na análise da Administração estes pronunciamentos não trarão impactos signi cativos 
para as demonstrações nanceiras.

 IAS Compensação de ativos nanceiros e passivos nanceiros  em de embro de , o 
IASB emitiu uma revisão da norma IAS . A alteração desta norma aborda aspectos relacionados à 
compensação de ativos e passivos nanceiros. Esta norma é efetiva desde  de janeiro de . A 
Companhia analisou a revisão do pronunciamento já convertido e atuali ado no C C e não identi cou
impactos para divulgações das demonstrações contábeis.
 IFRS , IFRS  e IAS  - Entidades de Investimento , em outubro de , o IASB emitiu uma 

revisão das normas IFRS , IFRS  e IAS , as uais de nem entidade de investimento e introdu em
uma exceção para consolidação de controladas por entidade de investimentos, estabelecendo o tratamento 
contábil nestes casos. As alterações destas normas são efetivas para períodos anuais iniciando desde  de 
janeiro de . A Companhia analisou a revisão do pronunciamento já convertido e atuali ado no C C
e não identi cou impactos para divulgações das demonstrações contábeis.
 IFRIC  - Impostos , em maio de , o IASB emitiu a interpretação IFRIC . Esta interpretação 

aborda aspectos relacionados ao reconhecimento de um passivo de impostos uando esse tiver origem 
em re uerimento do IAS  - rovisões, assivos Contingentes e Ativos Contingentes. Esta interpretação 
de norma é efetiva para períodos anuais desde  de janeiro de . A Companhia analisou a revisão 
do pronunciamento já convertido e atuali ado no C C e não identi cou impactos para divulgações das 
demonstrações contábeis.
 IAS 6 - Redução ao Valor Recuperável de Ativos , em maio de , o IASB emitiu uma revisão da 

norma IAS 6. A alteração dessa norma re uer a divulgação das taxas de desconto ue foram utili adas na 
avaliação atual e anterior do valor recuperável dos ativos, se o montante recuperável do ativo deteriorado 
for baseado em uma técnica de avaliação a valor presente baseada no valor justo menos o custo da 
baixa. Esta norma é efetiva para períodos anuais iniciando desde  de janeiro de . A Companhia 
analisou a revisão do pronunciamento já convertido e atuali ado no C C e não identi cou impactos para 
divulgações das demonstrações contábeis.
 IAS  - Mudanças em Derivativos e Continuidade da Contabilidade de Hedge , em junho de ,

o IASB emitiu uma revisão dessa norma IAS . A alteração desta norma tem o objetivo de esclarecer 
uando uma entidade é re uerida a descontinuar um instrumento de hedge, em situações em ue este 

instrumento expirar, for vendido, terminado ou exercido. Esta norma é efetiva para períodos anuais desde 
 de janeiro de . A Companhia analisou a revisão do pronunciamento já convertido e atuali ado no 

C C e não identi cou impactos para divulgações das demonstrações contábeis.
 IAS  - Benefícios a empregados , em novembro de , o IASB emitiu uma revisão da norma 
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IAS . A Alteração desta norma tem o objetivo de estabelecer aspectos relacionados ao reconhecimento 
das contribuições de empregados ou terceiros e seus impactos no custo do serviço e períodos de 
serviços. Esta norma é efetiva para períodos anuais desde  de julho de . A Companhia analisou a 
revisão do pronunciamento já convertido e atuali ado no C C e não identi cou impactos para divulgações 
das demonstrações contábeis.

3.24. Novas normas e interpretações ainda não adotadas
As seguintes novas normas, alterações e interpretações de normas foram emitidas pelo IASB, mas não foram 
editadas pelo C C

 IAS Apresentação das demonstrações nanceiras  em  de de embro de , o IASB publicou 
Iniciativa de Divulgação  (Alterações ao IAS ). As alterações visam esclarecer o IAS  e direcionar 

os impedimentos percebidos sobre o julgamento para a preparação e apresentação das demonstrações 
contábeis. Esta norma é efetiva para os períodos anuais iniciando em ou após  de janeiro de 6, com 
aplicação antecipada permitida. A Companhia está avaliando os impactos da adoção desta norma em suas 
demonstrações contábeis.
 IFRS  Instrumentos nanceiros  em julho de , o IASB emitiu versão nal da norma IFRS , a ual

tem o objetivo de substituir a norma IAS Instrumentos nanceiros  Reconhecimento e mensuração. 
Estas alterações endereçam algumas uestões sobre a aplicação da norma e introdu em o conceito de 
valor justo contra os resultados abrangentes  para a mensuração de alguns tipos de instrumentos de 

dívida. Adicionalmente, o IASB incluiu na norma IFRS  re uerimentos de reconhecimento de perdas 
pela não recuperabilidade de ativos relacionadas ao registro de perdas esperadas com créditos sobre os 
ativos nanceiros e compromissos de renegociação destes créditos. Esta norma é efetiva para períodos 
anuais iniciando em ou após . A Companhia está avaliando os impactos da adoção desta norma 
em suas demonstrações contábeis.
 IFRS  Contas de diferimento regulatório, em janeiro de , o IASB emitiu a norma IFRS , a 
ual tem o objetivo especí co de regular o reconhecimento de ativos e passivos regulatórios uando da 

primeira adoção das normas IFRS. Esta norma é efetiva para períodos anuais iniciando em ou após  de 
janeiro de 6. A Companhia não espera ter impactos da adoção desta norma em suas demonstrações 
contábeis.
 IFRS Acordos de compartilhamento , em maio de , o IASB emitiu uma revisão da norma 

IFRS . A Alteração da norma IFRS  aborda critérios relacionados ao tratamento contábil para 
a uisições de participações em acordos de compartilhamento ue constituam um negócio de acordo com 
os conceitos constantes no IFRS . Esta alteração na norma é efetiva para períodos anuais iniciando em
ou após  de janeiro de 6. A Companhia está avaliando os impactos da adoção desta norma em suas 
demonstrações contábeis.
 IAS 6 e IAS Esclarecimentos sobre Métodos Aceitáveis de Depreciação e Amorti ação , em 

maio de , o IASB emitiu revisão das normas IAS 6 e IAS . Esta revisão tem o objetivo de 
esclarecer sobre métodos de depreciação e amorti ação, observando o alinhamento ao conceito de 
benefícios econômicos futuros esperados pela utili ação do ativo durante sua vida til econômica. Esta 
alteração na norma é efetiva para os períodos anuais iniciando em ou após  de janeiro de 6. A 
Companhia está avaliando os impactos da adoção desta norma em suas demonstrações contábeis.
 IFRS Receitas de contratos com clientes , em maio de , o IASB emitiu a norma IFRS 

. A norma substitui a IAS Receitas  e a IAS Contratos de construção  e uma série de 
interpretações relacionadas a receitas. Esta norma é efetiva para os períodos anuais iniciando em ou
após  de janeiro de . A Companhia não espera ter impactos da adoção desta norma em suas 
demonstrações contábeis.
 Melhoria anual das IFRS de setembro de  - o IASB emitiu uma revisão das normas IFRS , IFRS 
, IAS  e IAS . Estas normas são efetivas para os períodos anuais iniciando em ou após  de janeiro 

de 6. A Companhia está avaliando o impacto da adoção destas alterações em suas demonstrações 
contábeis.

3.25. Mudança de Política Contábil
A Companhia até o primeiro semestre de  vinha adotando a política contábil para reconhecimento dos 
Ativos e assivos Regulatórios pelo regime de caixa. Após estudo reali ado em conjunto com os auditores 
independentes, a Administração entendeu ue a forma ade uada para apresentação destes Ativos e assivos é 
o regime de compet ncia. ara validar o entendimento, foi encaminhado em outubro de  carta consulta à 
ANEEL , ue em fevereiro de 6 , por meio do Ofício n 6-SFF ANEEL ,se manifestou favorável a 
adoção do regime de compet ncia para a contabili ação dos Ativos e assivos Financeiros Setoriais. A CEB 
Distribuição S.A. entende ue esta alteração resulta em uma informação mais con ável e relevante para a 
compreensão dos efeitos das transações nas demonstrações contábeis.

4. REAPRESENTAÇÃO E RECLASSIFICAÇÕES NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 
31/12/2014
Em decorr ncia da mudança de política contábil no reconhecimento dos Ativos e assivos Regulatórios e 
correção de classi cação, objeto de processamento de valores pela C mara de Comerciali ação de Energia 
Elétrica  CCEE, as demonstrações contábeis relativas ao balanço patrimonial e demonstração das mutações 
do patrimônio lí uido referente ao exercício ndo em  de de embro de , foram ajustados e estão 
reapresentados como previsto no C C olíticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Reti cação de 
Erro e C C 6 (R ).
A Companhia reali ou reclassi cações nas demonstrações contábeis de  de de embro de . As 
reclassi cações t m como objetivo uma apresentação mais ade uada dos valores divulgados na uelas datas 
e também para ns de comparabilidade.

4.1. Balanço Patrimonial

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2014

(Em milhares de Reais)

Ativo Nota 31/12/2014 Ajuste
31/12/2014

Reapresentado
Passivo Nota 31/12/2014 Ajuste

31/12/2014
Reapresentado

Ativo circulante Passivo circulante

Caixa e e uivalentes de caixa . .  Fornecedores ii) 6.  ( . 6 ) .

Contas a receber . . ributos e contribuições sociais ii) .  ( . ) 6. 6

Créditos com empregados . .  Contribuição de iluminação p blica .6 .6

ributos e contribuições sociais compensáveis . .  Empréstimos e nanciamentos  6 .  6 .

Esto ues . .  Benefícios a empregados  6 .  6 .

Ativo Financeiro Setorial . .  Consumidores . 6 . 6

Outros créditos 6.66 6.66 assivo Financeiro Setorial i)  66. . .

otal do circulante 6. 6 6. 6 rovisões e encargos sobre folha de pagamento . .

Ativo Não circulante Encargos do consumidor a recolher . 6 . 6

Realizável a longo prazo es uisa e desenvolvimento e e ci ncia energética . 6 . 6

Aplicações Financeiras  -  - rovisão para riscos trabalhistas, cíveis e regulatórios . .

Contas a receber . .  Obrigações Societárias  -  - 

ributos e contribuições sociais compensáveis .6 6 .6 6 Total do circulante              964.798              102.227              1.067.025 

Ativo nanceiro de concessões . . Não circulante

Cauções e depósitos vinculados  Fornecedores  -  - 

Ativo Financeiro Setorial . . ributos e contribuições sociais ii) . 6  ( . 66) .

Outros créditos             6             6  Contribuição de iluminação p blica . .

. . . .  Empréstimos e nanciamentos .6 .6

Propriedades para Investimento 6. 6.  Benefícios a empregados . .

Imobilizado .6 .6  Superávit de baixa renda . .

Intangível  iii) . 6 . . 6 rovisão para riscos trabalhistas, cíveis e regulatórios . .

otal do não circulante . . . . . es uisa e desenvolvimento e e ci ncia energética . 6 . 6

Outras obrigações . .

Obrigações Vinculadas a concessão iii)                         -               27.840                  27.840 

otal do não circulante . . 6           ( .6 6) . .

Patrimônio líquido

Capital social reali ado . .

rejuí os acumulados              ( 6. )              ( . 6 )              ( . )

otal do patrimônio lí uido .              ( . 6 ) .

Total do ativo              2.111.312            27.840              2.139.152 Total do passivo e patrimônio líquido              2.111.312               27.840            2.139.152 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações nanceiras intermediárias
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4.2 Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
(Em milhares de Reais)

(Em milhares de Reais)

Nota
Capital social 

realizado
Lucros/ prejuízos 

acumulados
Total do Patrimônio 

Líquido

Saldo em 01 de janeiro de 2014  580.532  (299.068)  281.464 

rejuí o do exercício  -  ( . )  ( . )

anho ( erda) Atuarial dos lanos de Benefícios De nido  -  ( .6 )  ( .6 )

Saldo em 31 de dezembro de 2014  580.532  (476.783)  103.749 

Mudança de olítica Contábil - CVA Regime de Caixa para 
Regime de Compet ncia

i)  ( . )  ( . )

Correção de Reclassi cação - Reprocessamento Energia de 
Curto ra o - CCEE

ii) . 6 . 6

Saldo Reapresentado em 31 de dezembro de 2014  580.532  (530.544)  49.988 

4.3. Demonstração do Resultado do Exercício
(Em milhares de reais)

(Em milhares de Reais)

Nota 31/12/2014 Ajuste
31/12/2014

Reapresentado

Receita líquida  i) . .   ( . 6) . .

Custo do serviço de energia elétrica              (1.742.128)          54.396              (1.687.732)

 Custo com energia elétrica  ii) e iv)  ( . . ) . 6  ( . . )

 Custo de operação  ( .6 )  ( .6 )

Custo dos serviços prestados a terceiros  ( . 6)  -  ( . 6)

Lucro bruto              283.310       (74.900)              208.410 

Despesas operacionais  ( . 6 )  ( . )  ( 6 . )

 Despesas com vendas  ( . )  ( . )

 Despesas gerais e administrativas  ( . )  ( . )

 Outras Receitas Despesas Operacionais, lí uidas  iv) .   ( . )  6. 6

Resultado do serviço              33.146       (89.473)              (56.327)

           (23.346)       (12.754)              (36.100)

Receitas nanceiras  v) .   ( . ) .

Despesas nanceiras  ( .6 )  ( .6 )

Lucro líquido (prejuízo) antes da CSLL e do IRPJ             9.800     (102.227)             (92.427)

 Imposto de renda e contribuição social - Corrente  -  -  - 

 Imposto de renda e contribuição social - Diferido             (98.663)         48.466             (50.197)

Lucro líquido (prejuízo) do período             (88.863)       (53.761)             (142.624)

Lucro (prejuízo) por ações básico  ( , )  ( , )  ( , 6)

As notas explicativas são parte integrante das informações contábeis intermediárias.

Demonstração do Valor Adicionado
(Em milhares de Reais)

Notas
31/12/2014

Apresentado
Ajustes

31/12/2014
Reapresentado

Receitas             2.661.104             (129.721)        2.531.383 

Vendas de energia, serviços e outros i) .6 .   ( . ) . 6 .

rovisão crédito li uidação duvidosa  (6 . )  (6 . )

Receita de construção - concessão . .

Valor usto Ativo Indeni ável da Concessão v) . .

Outros resultados operacionais .6 .6

(-) Insumos adquiridos de terceiros           1.703.364             (30.085)        1.673.279 

Custo de energia elétrica ii) . .  ( . 6) . .

Custo de construção - Concessão . .

Material . .

Serviço de terceiros . 6 . 6

rovisões reversões (exceto DD) . 6 . 6

Outros iv)  ( . ) . 6.

(=) Valor adicionado bruto .             ( .6 6) .

(-) Retenções (depreciação e amorti ação) .                       - .

(=) Valor adicionado líquido . 6             ( .6 6) .6

(+) Valor adicionado recebido em transferência .             ( . ) .

Receitas nanceiras v) .             ( . ) .

(=) Valor adicionado total a distribuir           970.591             (112.390)        858.201 

Distribuição do valor adicionado  970.591  (112.390)  858.201 

Pessoal e encargos 6 . . 6 66. 6

Remunerações .6 .6

Encargos sociais (exceto INSS) . .

Entidade de previd ncia privada . .

Benefícios . .

Conv nio assistencial . .

articipação no resultado . 6 . 6

Governo .         (6 .6 ) . 6

Impostos e contribuições 6 .         (6 .6 ) .6

Federal i) 6 .  (6 .6 ) .

Estadual e Municipal . .

Obrigações intrassetoriais .6 .6

Financiadores .6 .6

Despesas nanceiras .6 .6

Acionistas          ( . 6 )          ( . 6 )       ( .6 )

Lucro lí uido (prejuí o) do período  ( . 6 )  ( . 6 )  ( .6 )

Ajustes:
i) Ativos e Passivos Regulatórios (CVA): A Companhia até o primeiro semestre de  reconhecia as 
transações de Ativos e assivos Regulatórios pelo regime de caixa. A Administração após estudo conjunto 
com os auditores independentes entendeu ue a forma mais ade uada de apresentação destas transações é o 
regime de compet ncia. O entendimento é ue a apresentação pelo regime de compet ncia re ete de forma 

dedigna os efeitos de tais transações nas demonstrações contábeis tra endo uma informação con ável e 
relevante para a compreensão dos efeitos e para tomada de decisão.A mudança desta política contábil fe
com ue o balanço patrimonial e a demonstração das mutações de patrimônio lí uido das demonstrações 
contábeis de  de de embro de  fossem reapresentados. O efeito desta mudança foi o reconhecimento 
de um passivo regulatório no valor de R$ . ue lí uido dos tributos gerou um impacto negativo no 
patrimônio lí uido de R$ . .
ii) Reprocessamento Energia de Curto Prazo – CCEE  A CEB Distribuição S.A. constituiu provisão no 
valor de R$ . 6 (R$ .  em  e R$ . 6 em ) devido à aus ncia de leitura dos consumos 
em linhas de interligação com Furnas e nas conexões de fronteiras. A C mara de Comerciali ação de Energia 
Elétrica - CCEE comunicou à empresa ue estaria reprocessando os valores ausentes de leituras nos próximos 
documentos de cobrança e a empresa deveria reconhecer a baixa destes valores no passivo. O problema 
ocorreu nos meses de outubro e novembro uando o reconhecimento destas baixas foi registrado no resultado 
do exercício gerando uma despesa em duplicidade. Assim, para correção destes valores a CEB Distribuição 
S.A. reali ou a correção do registro desta transação no patrimônio lí uido como ajuste de exercícios anteriores 
conforme C C  - olíticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Reti cação de Erro e C C 6(R ). O valor 
registrado no patrimônio lí uido foi de R$ . 6 .
iii) Ultrapassagem de Demanda e Excedente de Reativos  Com a edição da OC C  - Reconhecimento de 
Determinados Ativos e assivos nos Relatórios Contábil - Financeiros de ropósito eral das Distribuidoras 
de Energia Elétrica emitidos de acordo com as Normas Brasileiras e Internacionais de Contabilidade, pelo 
Comit  de ronunciamentos Contábeis  C C e regulari ado pela CVM, as Concessionárias de energia 
elétrica passaram a reconhecer os ativos e passivos regulatórios nas demonstrações contábeis societárias. 
No momento do reconhecimento, os valores de ltrapassagem de Demanda e Excedente de Reativos foram 
reconhecidos como reti cadora do Intangível. Em análise posterior, a Companhia entendeu ue a apresentação 
de tais valores no Intangível não re etia a ess ncia da operação, já ue estes, mesmo pertencentes ao grupo 
de Obrigações Especiais ( ue são divulgados como reti cador do Intangível), não estão vinculados com a 
infraestrutura de energia, bens  estes, passíveis de remuneração. anto a ltrapassagem de Demanda uanto
o Excedente de Reativos são receitas recebidas, sendo ue
  a) Receita de ltrapassagem de Demanda é oriunda de Contratos de Fornecimento com grandes 

consumidores de energia, no ual é de nida a demanda a ser utili ada pela unidade consumidora. 
Caso a demanda reali ada exceda a demanda contratada, a diferença é cobrada com base na tarifa de 
ultrapassagem de demanda ue é bem superior às tarifas regulares. As tarifas de ultrapassagem de 
demanda possuem caráter de penalidade, prevista no art.  da Resolução , ao consumidor e 
visam a incentivar o consumidor a não utili ar a rede além do ue foi contratado.

  b) Excedentes de Reativos é a receita originada na penalidade cobrada do consumidor decorrente da 
não instalação de e uipamentos ade uados para controle da energia reativa ue podem prejudicar o 
funcionamento dos sistemas elétricos, gerando custos adicionais a rede distribuidora. O órgão regulador 
de ne um limite para essa energia reativa e, violado esse limite, a distribuidora cobra uma tarifa adicional 
de energia reativa excedente.

Nesse sentido, a divulgação destes valores como Obrigações Especiais no passivo justi ca-se pelo fato ue
os mesmos serão objeto de revisão tarifária no ciclo seguinte a sua apuração.
iv) Ressarcimento de CCEARs: O Contrato de Comerciali ação de Energia Elétrica no Ambiente Regulado 
(CCEAR) é um contrato bilateral de compra e venda de energia elétrica e respectiva pot ncia associada, 
celebrado entre o agente vendedor e o agente de distribuição no mbito do Ambiente de Contratação 
Regulada (ACR), como decorr ncia dos leilões de energia elétrica proveniente de empreendimentos de 
geração existentes e de novos empreendimentos. O ressarcimento de CCEARs ocorre devido a penalidades 

nanceiras aplicadas aos fornecedores de energia por irregularidades ocorridas durante o fornecimento de 
energia. Estes valores estavam sendo classi cados como Outras Receitas Operacionais, mas analisando a 
ess ncia da operação a Companhia concluiu ue a melhor apresentação deste valor seria como reti cadora do 
Custo da Energia Comprada por esta diretamente ligada a esta operação.
v) Atualização do Ativo Financeiro da Concessão – VNR:
Conforme estabelecido no RORE  ( rocedimento de Regulação arifária) módulo .  aprovado pela 
Resolução Normativa ANEEL n  6  de , o indexador da atuali ação monetária passou a 
ser o I CA e não mais o I -M, esta alteração de indexador provocou um aumento no valor novo de 
reposição (VNR). A receita de atuali ação do ativo nanceiro em  foi de R$ .  e de R$ .
em .
Adicionalmente a Companhia revisou suas práticas contábeis, observando o parágrafo  do OC C
Contrato de Concessão, concluiu ue a atuali ação do ativo nanceiro indeni ável da concessão fa  parte 
da atividade operacional e deveria ser classi cada na rubrica do grupo Outras Receitas Operacionais. 
Anteriormente esta atuali ação vinha sendo apresentada como Receita Financeira.

5 . INSTRUMENTOS FINANCEIROS E GERENCIAMENTO DE RISCOS 
 a. Considerações gerais
A Companhia mantém operações com instrumentos nanceiros, cujos limites de exposição aos riscos de 
crédito são aprovados e revisados periodicamente pela Administração. odos os instrumentos nanceiros
são inerentes à atividade operacional da Companhia ue não opera com instrumentos nanceiros derivativos.
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 b. Valor justo
Os instrumentos nanceiros ativos e passivos são registrados inicialmente pelo valor justo das transações 

ue lhes deram origem e são atuali ados, uando aplicável, com base nos encargos contratuais e ajustados 
pelas estimativas de perda. A Administração avalia ue os valores apurados com base nesses critérios podem 
ser considerados a melhor estimativa para apuração do valor justo dos instrumentos nanceiros detidos pela 
Companhia.
 c. Gerenciamento de risco
As políticas de gerenciamento de risco da Companhia são estabelecidas para identi car e para analisar os 
riscos enfrentados, para de nir limites e controles de riscos apropriados e para monitorar riscos e ader ncia
aos limites. As políticas e os sistemas de gerenciamento de riscos são revisados para re etir mudanças 
nas condições de mercado e nas atividades da Companhia. A Companhia, por meio de suas normas e 
procedimentos de treinamento e gerenciamento, busca desenvolver um ambiente de controle disciplinado 
e construtivo.
A Auditoria Interna auxilia a Administração supervisionando o cumprimento das políticas e dos procedimentos 
de gerenciamento de riscos e revisa a ade uação da estrutura em relação aos riscos enfrentados. A Auditoria 
Interna reali a tanto as revisões regulares como as revisões de controles e procedimentos de gerenciamento 
de risco.
 i. Risco de crédito
Risco de crédito é o risco de a Companhia incorrer em perdas decorrentes de um cliente ou de uma contraparte 
em um instrumento nanceiro, decorrentes da falha destes em cumprir com suas obrigações contratuais. O 
risco é basicamente proveniente das contas a receber de clientes e de outros instrumentos nanceiros ativos. 
No ue se refere ao contas a receber de clientes, a Companhia está obrigada, por força de regulamentação do 
setor de energia elétrica e cláusula incluída no contrato de concessão, a fornecer energia elétrica para todos 
os clientes locali ados na sua área de concessão. ara recuperação da inadimpl ncia, a Companhia atua por 
meio de programas de renegociação de débitos pendentes, negativação de clientes em empresas de proteção 
ao crédito, corte no fornecimento de energia elétrica, em conformidade com a regulamentação vigente.
Com ,6  do consumo de energia baseado nos consumidores residenciais, comerciais e industriais, a 
Companhia apresenta forte pulveri ação do risco de crédito. ara o restante, os maiores devedores continuam 
sendo os órgãos p blicos, responsáveis por ,  do consumo total.
 ii. Risco de liquidez
A CEB Distribuição S.A. tem nanciado suas operações com recursos oriundos de suas atividades 
operacionais e do mercado nanceiro. A situação econômica e nanceira é constantemente avaliada por meio 
de informações tratadas em ambiente de executivos da Companhia.
No ue concerne ao acompanhamento de caixa, a Administração tem buscado efetividade no gerenciamento 
orçamentário, com a contratação de recursos de baixo custo nanceiro, na medida do possível, visando ao 

nanciamento de seu CA E .
Os planos da Administração para manutenção das atividades da concessionária passam, entre outros, pelo 
e uilíbrio econômico- nanceiro, na rentabilidade futura dos investimentos em andamento, pela venda de 
ativos não operacionais e na renovação da concessão. Assim, as demonstrações nanceiras da Companhia 
foram elaboradas no pressuposto de continuidade normal dos negócios da concessionária e não incluem 
nenhum ajuste relativo à reali ação e à classi cação dos ativos ou uanto aos valores e à classi cação dos 
passivos ue seriam re ueridos na impossibilidade de a Companhia continuar operando.
A seguir estão demonstrados os uxos de caixa contratuais dos passivos nanceiros

Valor Até 6 meses
De 6 meses 

a 1 ano
De 1 a 2 anos De 2 a 5 anos Mais de 5 anos

Fornecedores 6 . . . .6 6

Empréstimos e Financiamentos . . . . . . 6

Deb ntures . .6 . . .

Total 775.300 592.844 220.496 474.978 400.309 195.992

iii. Risco de taxa de juros 
Esse risco é oriundo das utuações nas taxas de juros com relação aos itens patrimoniais à ue está exposta. A 
Companhia possui passivos remunerados por taxas de expectativas in acionárias e ou encargos de juros, em 
especial das variações atreladas aos indexadores I M, CDI e L . Esses passivos incluem relevantemente 
os créditos a receber em atraso ou renegociado na data-base do balanço e as obrigações com empréstimos e 

nanciamentos. Vide detalhamento desses encargos na Nota Explicativa n .
Conse uentemente, as variações positivas e negativas dos indexadores e juros atreladas a esses ativos e 
passivos afetam diretamente o resultado da Companhia. Demonstramos a seguir a análise de sensibilidade 
das variações das taxas, para a ual foram consideradas as seguintes premissas

. ue o cenário de exposição dos instrumentos nanceiros indexados a taxas de juros variáveis em  de 
de embro de  seja mantido em 6

. ue os respectivos indexadores anuais acumulados para esta data base permaneçam estáveis
O impacto no valor da despesa nanceira lí uida foi analisado em dois cenários, conforme a seguir
  a) ara o cenário provável, estimou-se o CDI para de embro de 6 em ,  a.a., e o I -M em 

6,6 , de acordo com dados do Relatório Focus do Banco Central do dia  de de embro de 
(Média Curto ra o - op ), disponibili ado em sua página eletrônica. No caso da L  atribuímos ue
permaneça a mesma taxa de ,  a.a., determinada para o primeiro trimestre de 6, pela Resolução 
n . . 6 do BACEN, ue ainda não foi alterada. Assim, também, espera-se ue a taxa de ,  da 

MBNDES se mantenha estável para os próximos trimestres de 6.

  b) ara o cenário possível e remoto, foi considerada uma valori ação  variação positiva da taxa de juros 
 de  e , respectivamente.

Passivos Financeiros Risco
Cenários Projetados - 31/12/2016 

Base
31/12/2015

Provável Possível Remoto

Cenário , , , 6

Empréstimos e Financiamentos CDI . . . .

Cenário , , ,

Empréstimos e Financiamentos L . . . 6 .

Cenário 6,6 , ,

Empréstimos e Financiamentos FIR R R . . . .

Cenário , , 6,

Empréstimos e Financiamentos MBNDES . . . . 6

Cenário 6, 6, 6,

Empréstimos e Financiamentos 6 . 6 . 6 . 6 . 6

Exposição Líquida 278.944 307.780 314.424 320.997

iv. Risco cambial
O risco de taxa de c mbio é a possibilidade de a companhia vir a incorrer em perdas por conta de utuações nas 
taxas de c mbio, ue redu am valores nominais faturados ou aumentem valores captados no mercado.
Dentre as atividades da CEB Distribuição S.A. é considerada de risco relevante apenas a exposição cambial 
relacionada às variações derivadas dos pagamentos de energia comprada de Itaipu, ue são atrelados ao 
dólar norte-americano. A companhia mantém constante monitoramento das taxas de c mbio. Com isso, em 
conformidade à instrução CVM n . , de  de de embro de , a Companhia reali ou uma análise em 
seus instrumentos nanceiros, com objetivo de ilustrar sua sensibilidade às mudanças em variáveis de mercado.
A base consiste nos saldos da conta  Eletrobrás (Itaipu) em , no cenário provável considera-se os 
saldos com variação da taxa de c mbio (R$ S$ , 6)  prevista nas expectativas de mercado para 6 do 
relatório Focus BACEN de  (Média Curto ra o - op ), disponibili ado em sua página eletrônica. 

ara os cenários possível e remoto, foi considerada uma deterioração de  e , respectivamente, no 
fator de risco principal do instrumento nanceiro em relação ao nível utili ado no cenário provável.

Passivos Financeiros Risco

Cenários Projetados - 31.12.2016

Base
(R$ S$ , )

rovável
(R$ S$ , 6)

ossível - 
(R$ S$ , )

Remoto - 
(R$ S$ 6, )

Fornecedores

Eletrobrás (Itaipu) Alta do dólar . 6 . . 6.

Efeitos da Variação do Dólar  - .6 .6 .6 6

Exposição Líquida . 6 . . 6.

v. Risco operacional
Risco operacional é o risco de prejuí os diretos ou indiretos decorrentes de uma variedade de causas 
associadas a processos, pessoal, tecnologia e infraestrutura da Companhia e de fatores externos, exceto riscos 
de crédito, mercado e li uide , como a ueles decorrentes de exig ncias legais e regulatórias e de padrões 
geralmente aceitos de comportamento empresarial. Riscos operacionais surgem de todas as operações da 
Companhia.
O objetivo da Administração da Companhia é acompanhar o risco operacional de modo a evitar danos à 
recuperação da Companhia, buscar e cácia de custos e para evitar procedimentos de controle ue restrinjam 
a iniciativa e a criatividade.
vi. Estimativa do valor justo
Os instrumentos nanceiros ativos e passivos são registrados inicialmente pelo valor justo das transações 
ue lhes deram origem e são atuali ados, uando aplicável, com base nos encargos contratuais e ajustados 

pelas estimativas de perda. A Administração avalia ue os valores apurados com base nesses critérios podem 
ser considerados a melhor estimativa para apuração do valor justo dos instrumentos nanceiros detidos pela 
Companhia.
Apresentamos a seguir os principais instrumentos nanceiros ativos e passivos

Descrição 30/09/2015
31/12/2015 31/12/2014

 Valor usto  Valor Contábil  Valor usto  Valor Contábil 

Ativos Financeiros .6 . .6 . . . 6 . . 6

Valor Justo por meio do Resultado . . . .

Aplicações Financeiras Valor usto . . . .

Empréstimos e Recebíveis . . 6 . 6 .

Caixa e Bancos Valor usto . 6 . 6 . 6 . 6

Contas a Receber Custo Amorti ado . . . .

Disponível para Venda .6 .6 . .

Ativo Financeiro Indeni ável Valor usto .6 .6 . .

Passivos Financeiros . . . . . .

Outros Passivos Financeiros . . . . . .

Fornecedores Custo Amorti ado 6 . 6 . 6. 6.

Deb ntures Custo Amorti ado . .  -  - 

Empréstimos e Financiamentos Custo Amorti ado . . . .

Encargos Regulatórios Custo Amorti ado . . 6 . 6 .
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vii. Hierarquia do valor justo
O C C  IFRS  de ne valor justo como o valor preço ue seria recebido na venda de um ativo ou pago 
na transfer ncia de um passivo em uma transação ordinária entre participantes de um mercado na data de sua 
mensuração. A norma esclarece ue o valor justo deve ser fundamentado nas premissas ue os participantes 
de um mercado utili am uando atribuem um valor preço à um ativo ou passivo e estabelece uma hierar uia
ue priori a a informação utili ada para desenvolver essas premissas. A hierar uia do valor justo atribui 

maior peso às informações de mercado disponíveis (ou seja, dados observáveis) e menor peso às informações 
relacionadas à dados sem transpar ncia (ou seja, dados inobserváveis). Adicionalmente, a norma re uer ue
a empresa considere todos os aspectos de riscos de não desempenho ( non performancerisk ), incluindo o 
próprio crédito da Companhia ao mensurar o valor justo de um passivo.
O C C  IFRS  estabelece uma hierar uia de tr s níveis a ser utili ada ao mensurar e divulgar o valor 
justo. m instrumento de categori ação na hierar uia do valor justo baseia-se no menor nível de input

signi cativo para sua mensuração. 
Abaixo está demonstrada uma descrição dos tr s níveis de hierar uia
Nível  - Os inputs  são determinados com base nos preços praticados em um mercado ativo para ativos ou 
passivos id nticos na data da mensuração. Adicionalmente, a Companhia deve ter possibilidade de negociar 
nesse mercado ativo e o preço praticado não pode ser ajustado pelas empresas.
Nível  - Os “inputs” são outros ue não sejam preços praticados conforme determinado pelo Nível ue
são observáveis para o ativo ou passivo, direta ou indiretamente. Os inputs” do Nível  incluem preços 
praticados em um mercado ativo para ativos ou passivos similares, preços praticados em um mercado inativo 
para ativos ou passivos id nticos  ou inputs ue são observáveis ou ue possam corroborar na observação 
de dados de um mercado por correlação ou de outras formas para substancialmente toda parte do ativo ou 
passivo.
Nível  - Os inputs” inobserváveis são a ueles provenientes de pouca ou nenhuma atividade de mercado. 
Esses “inputs” representam as melhores estimativas da Administração da Companhia de como os participantes 
de mercado poderiam atribuir valor preço aos ativos ou passivos. eralmente, os ativos e passivos de Nível 

 são mensurados utili ando modelos de preci cação, uxo de caixa descontado, ou metodologias similares 
ue demandam um signi cativo julgamento ou estimativa.

De acordo com o C C  IFRS , a Companhia mensura seus e uivalentes de caixa e aplicações nanceiras
pelo seu valor justo. Os e uivalentes de caixa e aplicações nanceiras são classi cados como Nível , pois 
são mensurados utili ando preços de mercado para instrumentos similares.
As tabelas abaixo demonstram, de forma resumida, nossos ativos nanceiros registrados a valor justo em 
de de embro de  e  de de embro de 

Descrição Nível 31/12/2015 31/12/2014

Caixa e Bancos . 6 . 6

Aplicações Financeiras . .

Ativo Financeiro Indeni ável .6 .

Total 64.528 872.118

6. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Descrição 31/12/2015 31/12/2014

Numerário disponível . 6 . 6

Aplicações nanceiras . .

Total 36.877 30.845

As aplicações nanceiras correspondem a operações reali adas com instituições ue operam no mercado 
nanceiro nacional, tendo como característica alta li uide , garantia de recompra diária pela instituição 
nanceira a uma taxa previamente estabelecida pelas partes, e com remuneração pela variação do Certi cado

de Depósito Interbancário (CDI).

7. CONTAS A RECEBER 
7.a) Composição

Descrição           31/12/2015           31/12/2014

Consumidores, concessionárias e permissionárias  6 . .

Serviços prestados a terceiros . . 66

ítulos de créditos a receber . .

Subtotal  661.545  464.676 

rovisão para crédito de li uidação duvidosa          ( . 6 )          ( . )

Total            544.384          388.731 

 Circulante . .

 Não Circulante .6 6 .

7.b) Valores a receber por idade de vencimento

Saldos Vincendos
Vencidos até 

90 dias
Vencidos há mais 

de 90 dias
Total 31/12/2015 Total 31/12/2014

Descrição

Classes de Consumidor

Residencial .  6 . . 6 . 6 .

Industrial . . .6 . 6 .

Comércio, Serviços e Outros 6. 6 6. . 6. 6  6 .

Rural . . . . 6 .

oder blico . .  66. . .6

Iluminação blica . . 6 . . .

Serviço blico .  - . . 6. 6

Subtotal Consumidores        188.126         141.519         150.574      480.219      298.574 

Serviço axado . .

Concessionárias e ermissionárias  6

Fornecimento Não Faturado . . .

arcelamentos a Faturar C  e L . . .

Acordo CAESB (Nota e)  -  - .

Energia Elétrica Curto ra o - CCEE . . .

Arrecadação a Classi car  ( . )  ( . )  ( . )

Outros . . .

TOTAL       368.727         141.873         150.945      661.545      464.676 

rov. Crédito Li uidação Duvidosa  ( . 6 )  ( . )

Contas a receber líquido      368.727        141.873         150.945      544.384      388.731

7.c) Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa
i) Composição da Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa
A provisão para crédito de li uidação duvidosa foi constituída em bases consideradas su cientes para 
cobrir eventuais perdas na reali ação dos créditos e está constituída com base nos valores a receber dos 
consumidores da classe residencial vencidos há mais de  dias, da classe comercial vencidos há mais de 

 dias e das classes industrial, rural, poderes p blicos, iluminação p blica e serviços p blicos vencidos há 
mais de 6  dias, incluindo parcelamento de débitos. Engloba os recebíveis faturados, até o encerramento do 
balanço, contabili ados com base no regime de compet ncia. Segue um resumo das faixas de atraso sujeitas 
à provisão

Descrição
            31/12/2015      31/12/2014

Residencial - Vencidos há mais de  dias 6.6 .

Industrial - Vencidos há mais de 6  dias

Comercial - Vencidos há mais de  dias . . 6

Rural - Vencidos há mais de 6  dias 6

Poder Público - Vencidos há mais de 6  dias . .6

Iluminação Pública - Vencidos há mais de 6  dias . .

Serviço Público  Vencidos há mais de 6  dias .

Concessionários - Vencidos há mais de 6  dias  - 

Total               117.161             75.945 

ii) Movimentação da Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa
A movimentação da provisão para créditos de li uidação duvidosa está assim apresentada

Saldo em 31/12/2014         75.945 

Adições .

Baixa para perda - Lei . 6  ( 6. )

Reversões  ( . )

Saldo em 31/12/2015         117.161 

iii) Créditos com o Governo do Distrito Federal
Apresentamos a seguir a composição dos créditos com o overno do Distrito Federal - DF por idade de 
vencimentos em  de de embro de  e 

Data-base Saldos vincendos Vencidos até 90 dias
Vencidos de 91 a 

360 dias
Vencidos há mais de 

360 dias
Saldo

6. 6 . . . .

. 6 6. 6 . 66 6. 6.

Em  foi assinado o Ato Conjunto n , entre a Secretaria de Fa enda, a Companhia Energética de 
Brasília e a CEB D, instituindo rupo de rabalho para levantamento de débitos e créditos m tuos existentes. 
Os valores não ajui ados foram identi cados uanto à origem, tipicidade, compet ncia e vencimento e 
optou-se por efetivar a uitação m tua dos débitos por meio dos procedimentos normais de reconhecimento 
e pagamento das dívidas de consumo de energia elétrica. Iniciou-se o ano de 6 com a se u ncia das 
tratativas para a operacionali ação desses procedimentos.
Os créditos devidos pelo overno do Distrito Federal são representados pelos valores a receber de entidades 
e órgãos da administração p blica do Distrito Federal, cujo valor total corresponde a R$ . , em  de 
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de embro de  (R$ 6.  em ), compostos por fornecimento de energia elétrica, multa, juros e 
atuali ação monetária incidentes sobre faturas pagas em atraso no período de  a .
A reali ação desses créditos depende do sucesso dos processos de cobrança e negociações ue estão em 
andamento, e os mencionados créditos podem ser li uidados por valores diferentes da ueles ue estão 
registrados.
Em de embro de  a Administração passou a reconhecer as perdas com crédito do Controlador, overno
do Distrito Federal, para valores vencidos há mais de 6  dias.
Apresentamos a composição dos créditos com o acionista controlador por idade de vencimento

Valores a receber por idade de vencimento

Descrição Saldos vincendos
 Vencidos até 

90 dias 
 Vencidos de 91 a 

360 dias 
 Vencidos a mais 

de 360 dias 
 (-) Provisão 

 Total  
31/12/2015

 Total  
31/12/2014

overno do Distrito 
Federal - DF

6. 6 . . .   ( . ) . .

8. OUTROS CRÉDITOS

Descrição 31/12/2015 31/12/2014

Despesas pagas Antecipadamente (a) . .

Fundação de revid ncia - FACEB (b) . .

Serviços em Curso (c) . 6. 6

Desativações em Curso (d) . .

Aporte CDE - Decreto . (e) .6 .

essoal Cedido . .

Outros . .

Total  58.231  77.270 

Circulante . 6.66

Não circulante  6

(a) Os valores registrados em despesas pagas antecipadamente referem-se basicamente, a uota do rograma
de Fontes Alternativas - ROINFA no montante de R$ . .
 (b) Refere-se a antecipações de valores relativos ao lano Assistencial.
(c) Os serviços em curso são referentes aos rogramas de es uisa e Desenvolvimento e rograma de 

E ci ncia Energética os uais, após término, são compensados com o respectivo passivo registrado para 
este m.
(d) Refere-se ao valor das desativações em andamento de nidades de Adição e Retirada - AR, por motivos 
técnico-operacionais e sinistros, através do sistema de Ordem de Desativação - ODD. Seu saldo representa os 
valores lí uidos da AR desativada e todos os gastos incorridos com a sua remoção.
(e) Refere-se à diferença mensal de receita - DMR, no mbito da aplicação da arifa Social de Energia 

Elétrica - SEE às unidades consumidoras da subclasse residencial baixa renda  e à subvenção da CDE para 
custear descontos tarifários.

9. TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS COMPENSÁVEIS

Descrição 31/12/2015 31/12/2014

ICMS ISSQN a Compensar . .

IR  Antecipações - saldo . .

CSLL Antecipações - saldo . 6.

Outros créditos compensáveis . .

Total 31.265 28.417

Circulante . .

Não circulante . 6 .6 6

Os valores relativos a Imposto de Renda e Contribuição Social referem-se às retenções de fonte por órgãos 
p blicos, em ra ão de a opção de apuração ser Lucro Real Anual. A utili ação dos créditos do ICMS é diferida 
em  parcelas mensais, de acordo com a Lei Complementar n .

10. ESTOQUES

Descrição 31/12/2015 31/12/2014

Material de Almoxarifado 6. .

Material destinado à alienação  - .6

Outros Materiais .

otal material de custeio 6.606 18.547

Em  foi aprovada pela Diretoria da Companhia a Instrução Normativa ue de ne e implementa 
a sistemática de controle de obsolesc ncia do material em esto ue no almoxarifado central. 

11. CAUÇÕES E DEPÓSITOS VINCULADOS
Estão classi cadas neste grupo as penhoras judiciais on-line efetuadas pelas instituições nanceiras nas 
contas-correntes da Companhia, em atendimento ao conv nio de cooperação entre o ribunal Superior do 

rabalho e o Banco Central do Brasil e cauções referentes a leilões de energia.

12. ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS SETORIAIS
Ativos Financeiros Setoriais 31/12/2015 31/12/2014

CVA Ativa Circulante
Não

Circulante
otal Circulante

Não
Circulante

otal

Conta de Consumo Combustível - CCC 6 6

ransporte de Energia pela rede básica . . . .

 Encargos de Serviços de Sistema - ESS 6. 6.

 Conta de Desenvolv. Energético - CDE . . . .

ROINFA . 6 . 6

 A uisição de Energia . . . 6 . 6

 Sobrecontratação

ransporte Energia Elétrica Itaipu . 6 . 6

Diferimento da arifa . . . . .

Neutralidade da arcela A . .

Outros Componentes Financeriros . 6 . 6 . .

Total . .   6 .6 . . .

Passivos Financeiros Setoriais 31/12/2015 31/12/2014 Reapresentado

CVA Passiva Circulante
Não

Circulante
otal Circulante

Não
Circulante

otal

 Encargos de Serviços de Sistema - ESS . . .6 .6

 Conta de Desenvolv. Energético - CDE . .

ROINFA 66  66 6 6

A uisição de Energia . .

 Sobrecontratação . . . .

 Neutralidade . 6 . 6

Outros Componentes Financeiros . 66 . 66 .             - .

otal     279.627              -  279.627     208.902             -  208.902 

De acordo com o Quarto ermo Aditivo ao Contrato de Concessão n . 66 , celebrado em  de de embro
de , o Reajuste arifário Anual ocorrerá dia  de outubro, e tem como objetivo restabelecer o poder de 
compra da receita, obtida por meio das tarifas praticadas pela concessionária. 
A receita da concessionária de distribuição é composta por duas parcelas  a arcela A, representada pelos 
custos não gerenciáveis da empresa (encargos setoriais, encargos de transmissão e compra de energia para 
revenda), e a arcela B , ue agrega os custos gerenciáveis (despesas com operação e manutenção, despesas 
de capital). No Reajuste arifário Anual, a arcela A é totalmente recomposta de acordo com os custos 
vigentes na uele momento, en uanto a arcela B é simplesmente atuali ada pelo I -M  Fator .
Os componentes tarifários nanceiros não fa em parte da base tarifária econômica e se referem a valores a 
serem pagos ou recebidos pelos consumidores em cada período de  meses subse uentes aos reajustes ou 
revisões tarifárias, devidamente comprovados pela distribuidora. Dentre eles podemos citar
a. A CVA - Conta de Compensação de Variação de Valores de Itens da arcela A  - foi criada por meio da 

ortaria Interministerial dos Ministros de Estado da Fa enda e de Minas e Energia n .  de  de janeiro 
de  ( I n . ), ue tem por objetivo registrar as variações observadas entre os gastos efetivamente 
incorridos e os gastos estimados no momento da constituição da tarifa nos reajustes tarifários anuais. Seus 
valores são atuali ados monetariamente com base na taxa SELIC.
Dentre os custos da arcela A cobertos pela CVA temos
I. CVA Energia em por objetivo de registrar as diferenças incorridas entre o custo efetivo da compra de 
energia para atendimento do mercado da distribuidora e o custo tarifário homologado pela ANEEL no ltimo
reajuste tarifário. Em ra ão da crise energética atual, o custo com a uisição de energia elétrica demonstrou-se 
superior ao previsto pela ANEEL, uando do reajuste tarifário em agosto de .
II. CVA encargos  Nesse grupo encontra-se cobertura para os seguintes encargos  CDE, roinfa, ESS, 

ransporte de Itaipu e Rede Básica.
III. Sobrecontratação  O Decreto n .  determina ue no repasse dos custos de a uisição de energia elétrica 
às tarifas dos consumidores nais, a ANEEL deverá considerar até  (cento e cinco por cento) do montante 
total de energia elétrica contratada em relação à carga anual de fornecimento do agente de distribuição.
b. Demais itens nanceiros
 Diferimento parcial dos Componentes Financeiros  Em  de agosto de , por meio da Carta n . -
DD, a concessionária, atendendo a solicitação do overno do Distrito Federal, solicitou o diferimento parcial 
de  de seus componentes nanceiros. O montante diferido deverá ser considerado como componente 

nanceiro no cálculo dos próximos processos tarifários da CEB Distribuição S.A., atuali ado pela variação 
do I -M.
 Exposição de Submercados  Conforme dispõe o artigo  do Decreto n . . 6 , as regras de 
comerciali ação preveem mecanismos especí cos para o rateio dos riscos nanceiros decorrentes de 
diferenças de preços entre submercados, eventualmente impostos aos agentes de distribuição ue celebrarem 
os CCEARs na modalidade de uantidade de energia.

13. ATIVO FINANCEIRO DE CONCESSÃO
Os ativos da concessão (ativo nanceiro indeni ável e intangível da concessão) são remunerados por meio 
do ACC regulatório, ue consiste nos juros remuneratórios incluídos na tarifa cobrada dos clientes da CEB 
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Distribuição S.A. e seu montante está incluído na composição da receita de tarifa faturada aos consumidores 
e recebida mensalmente.
O ativo nanceiro da concessão corresponde à parcela estimada dos investimentos reali ados na infraestrutura 
do serviço p blico ue não será totalmente depreciada até o nal da concessão. A concessionária possui 
o direito incondicional de receber dinheiro ou outro ativo nanceiro do oder Concedente, a título de 
indeni ação pela reversão da infraestrutura do serviço p blico. Os ativos nanceiros relacionados ao contrato 
da concessão são classi cados como disponíveis para venda e nos exercícios apresentados, foram valori ados
com base na BRR  Base de Remuneração Regulatória, conceito de valor de reposição, ue é o critério 
utili ado pela ANEEL para determinar a tarifa de energia das distribuidoras.
De acordo, ainda, com o pronunciamento técnico C C , as alterações resultantes de mudanças nas condições 
de mercado (variações em taxas de juros) são registradas no patrimônio lí uido em Outros Resultados 
Abrangentes. or não existir um mercado ativo para negociação deste ativo nanceiro, a Companhia mensura 
seu valor justo utili ando os mesmos componentes da taxa de remuneração regulatória estabelecida pela 
ANEEL ( ACC Regulatório). Caso a concessionária veri ue uma mudança no ACC regulatório durante 
os períodos de revisão tarifária, essa nova taxa de juros é utili ada para tra er a valor presente os uxos
de caixa estimados. A CEB Distribuição S.A. entende ue esta metodologia é a ue melhor re ete o valor 
justo na visão dos participantes do mercado, uma ve ue a taxa de retorno estabelecida pela ANEEL leva em 
consideração, além das taxas livres de riscos, os demais riscos inerentes ao setor.

ortanto, os ajustes decorrentes da diferença entre o ACC de mercado e o ACC regulatório são reconhecidos 
no atrimônio Lí uido. Em  de de embro de , não há saldo registrado em outros resultados abrangentes 
uma ve ue a Companhia concluiu ue na uela data não havia diferença entre essas taxas. 

ara os ativos vinculados à concessão (ativos nanceiros e ativos intangíveis), a Companhia avaliou o valor 
de recuperação desses ativos comparando-os com o valor da Base de Remuneração Regulatória - BRR 
de nido pela ANEEL no  Ciclo da Revisão arifária eriódica (Nota écnica SER n . , de 6 de 
agosto de ).
O ativo nanceiro foi atuali ado para  de de embro de . A movimentação dos saldos referentes ao 
ativo indeni ável (concessão) está assim apresentada

Saldos em 31 de dezembro de 2014  841.273 

Adições . 6

Baixas  - 

ransfer ncia para reali ação no Intangível  ( . )

Ajuste do Ativo Financeiro de Concessão a VNR .

Saldos em 31 de dezembro de 2015  27.651 

A movimentação da BRR está demonstrada conforme a seguir:

BRR Líquida em 26/08/2012 - (1)  671.038 

Atuali ação da BRR Lí uida para  - ( ) .

Depreciação Regulatória recebida na tarifa - ( )  ( . )

Adiçoes lí uidas de março a de embro de .

BRR Ajustada para 31/12/2015  994.093 

(-) Ativo Intangível em  ( 66. )

Ativo Financeiro Atuali ado em .6

(-) Ativo Financeiro Contábil em  ( . )

Atualização do Ativo Financeiro em 31/12/2015  5.808 

EFEITO NO RESULTADO SOCIETÁRIO DE 2015 (antes dos impostos)  5.808 

(-) IR  e CSLL             ( . )

EFEITO LÍQUIDO NO RESULTADO SOCIETÁRIO DE 2015  3.857 

 ( ) - Nota écnica SRE ANEEL N , de 6

 ( ) - Atuali ação pela variação do I CA

O valor recuperável destes ativos supera seu valor contábil, e, portanto, não há perdas por desvalori ação
a serem reconhecidas. Não houve indícios de perda ao valor recuperável desses ativos na data das 
Demonstrações Contábeis. 

14. BENS DESTINADOS À VENDA

Imóveis Localidade Tamanho 31/12/2015 31/12/2014
Vlr última 
avaliação

última avaliação

erreno
QI  lotes  a 

DF
.  m  - .6 mai

erreno
Setor Noroeste 
SIA Norte R

DF
. 6  m .  - . abr

Edi cações
Edi cações da 
QI  lotes  a 

DF
.  m  6  - mai

Total 275.969  - 381.505

Os ativos estão reconhecidos pelo menor valor entre o contábil e o valor justo, menos as despesas de venda. 
A CEB Distribuição S.A fe  duas tentativas de venda do terreno, mediante licitação, em  e  de agosto e 

 de outubro de  e não compareceram proponentes, restando deserta a licitação.

15. PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO
Nas datas de  de de embro de  e  de de embro de , a controlada CEB Distribuição S.A. 
transferiu os bens ue estavam registrados na rubrica de Ativos Mantidos para Venda  para a rubrica de 

ropriedade para Investimento . Em  de de embro de , foi transferido o imóvel locali ado no Setor 
Noroeste SAI Norte R I DF e em  de de embro de  os demais bens. A transfer ncia foi reali ada
para atender ao ronunciamento écnico C C , item ue, determina ue em caso de não reali ação da 
venda do ativo no pra o de  ano, o ativo deve ser reclassi cado para o Imobili ado ou para o Investimento, 
dependendo da intenção do destino a ser dado ao ativo pela administração.

Imóveis 31/12/2015 Tamanho 31/12/2015 31/12/2014
Vlr última 
avaliação

Data última 
avaliação

erreno QI , lotes  a DF .  m  - .6 mai

Edi cações Edif. da QI , Lotes  a DF .  m 6 mai

erreno Setor Noroeste, SIA Norte, R DF . 6  m  -  . . abr

erreno SRIA QE , Lote M - uará .  m . mai

erreno SHS Quadra Interna , Lote  - Lago Sul .6  m . mai

144 276.114 386.006

Os bens registrados em ropriedade para Investimento  são avaliados pelo custo.
O valor justo dos bens foi obtido por meio de laudos emitidos por rmas especiali adas e a Companhia 
entende ue estes valores avaliados estão de acordo com as expectativas de mercado.
O terreno locali ado no Setor Noroeste SIA Norte R DF, avaliado conforme laudo em abril de 
no valor de R$ . , fa  parte das garantias dadas na emissão de deb ntures.

16. IMOBILIZADO
16.1 Composição do Imobilizado:

Descrição 31/12/2015 Custos
depreciação 
acumulada

Valor Líquido 
31/12/2015

Valor Líquido 
31/12/2014

Imobizado em Serviço

Edi cações, Obras Civis e Benfeitorias ,  a .  ( . 66) . 6 .

Má uinas e E uipamentos ,  a 6, 6.  ( . )  6. 6 .

Veículos .  ( . ) . .

Móveis e tensílios .6  ( . ) . . 6

Total Imobilizado em Serviço  64.187  (38.833)  25.354  27.047 

Imobizado em Curso  45.465  -  45.465  55.605 

Total do Imobilizado    109.652    (38.833)    70.819    82.652 

A composição do imobili ado está demonstrada conforme a seguir
O valor recuperável destes ativos supera seu valor contábil, não caracteri ando o reconhecimento de 
perdas por desvalori ação. Não houve indícios de perda ao valor recuperável desses ativos na data das 
demonstrações nanceiras.

16.2. Movimentação do Imobilizado:
Segue a movimentação do ativo imobili ado

Descrição 31/12/2014 Adições Baixas Saldo em 31/12/2015

Imobili ado em Serviço

Custo

Edi cações, Obras Civis e Benfeitorias .6  6 .

Má uinas e E uipamentos .  ( ) 6.

Veículos .6 . 6  ( ) .

Móveis e tensílios .6         -       ( ) .6

Total do Imobilizado em Serviço - Custo  63.518  2.084  (1.419)  64.186 

(-) Depreciação

Edi cações, Obras Civis e Benfeitorias  ( . )  ( )  ( . 66)

Má uinas e E uipamentos  ( .6 )  ( . )  ( . )

Veículos  ( .6 )  ( . 6 ) .  ( . )

Móveis e tensílios       ( . )      ( )           -      ( . )

Total do Imobilizado em Serviço - Depreciação  (36.472)  (4.024)  1.662  (38.833)

Imobili ado em Curso

Edi cações, Obras Civis e Benfeitorias  -  6  (6 )  - 

Má uinas e E uipamentos  -  ( )  - 

Veículos . 6  -  ( . 6)  - 

Móveis e tensílios  6  ( )  6

ransformação, Fabricação e Reparos de Material  - .  - .

Material em Depósito . .   ( .6 6) .

Compras em andamento . 6   ( . )  - 

Adiantamento a Fornecedor  -  ( )  - 

Total do Imobilizado em Curso       55.605   46.287   (56.426)     45.466 

Total do ativo Imobilizado       82.652   44.347   (56.183)     70.819 
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17. INTANGÍVEL
O ativo intangível da concessão representa o direito de exploração dos serviços de construção e prestação 
dos serviços de fornecimento de energia elétrica ue será recuperado por meio do consumo e conse uente
faturamento aos consumidores.
17.1 Composição do Intangível:

Descrição Custo Histórico
Depreciação amor-
tização acumulada

Valor Líquido 
31/12/2015

Valor Líquido 
31/12/2014

Intangíveis direito de uso da concessão

 Direito de uso da concessão . .  ( . ) . . 6 .

      (-) Obrigações Especiais ( )    ( .66 ) .      ( . 6 )       ( . )

Em Serviço  1.208.652  (242.210)  966.442  24.217 

 Direito de uso da concessão .  - . .

       (-) Obrigações Especiais ( )    ( . )            -       ( . )       ( . )

Em Curso  1.535  -  1.535  4.788 

Total do direito de uso da concessão  1.210.187  (242.210)  967.977  29.005 

Outros Intangíveis

 Em serviço .  ( . 6 ) . .

 Em curso .6 .6 .

Total outros Intangíveis  73.054  (47.460)  25.594  20.191 

Total dos Intangíveis  1.283.241  (289.670)  993.571  49.196 

( ) Obrigações vinculadas à concessão - São representadas pelos valores e ou bens recebidos de 
consumidores, relativos a doações e participações em investimentos reali ados em parceria com a 
concessionária. Os valores dessas obrigações foram dedu idos do ativo intangível. Em conformidade com 
o Despacho n .  da ANEEL, de  de de embro de , ue trata dos procedimentos básicos para a 
elaboração das demonstrações nanceiras, a Companhia efetuou o ajuste de receitas de ultrapassagem de 
demanda e excedente de reativos, redu indo as contas de receitas de Fornecimento de Energia Elétrica  em 
contrapartida à conta de Obrigações Especiais.

A ag ncia reguladora ANEEL é responsável por estabelecer a vida til econômica estimada de cada bem 
integrante da infraestrutura de distribuição, para efeitos de determinação da tarifa, bem como para apuração 
do valor da indeni ação no vencimento da concessão. Essa estimativa é revisada periodicamente e aceita 
pelo mercado como uma estimativa ade uada para efeitos contábeis e regulatórios e ue representa a melhor 
estimativa de vida til dos bens. 
A Administração entende ue a amorti ação do direito de uso da concessão deve respeitar o retorno esperado 
de cada bem da infraestrutura da concessão, via tarifa. Assim sendo, o intangível é amorti ado pelo pra o
esperado desse retorno, limitado ao pra o de vencimento da concessão. O valor contábil de cada bem da 
infraestrutura da concessão ue ultrapassa o pra o de vencimento da concessão está alocado como ativo 

nanceiro - ativo indeni ável da concessão.

17.2 Movimentação do Intangível:

Direito de uso da concessão Outros Intangíveis

Descrição Em Serviço Em Curso Em Serviço Em Curso  Total 

Ativo Itangível em 31/12/2014 24.217 4.788 2.753 17.438  49.196 

 Adições . .66  6. .6 .

ransfer ncia do Ativo Financeiro . .

 Baixas  ( )  ( 6. )  (6. )  ( . )

 Amorti ação  ( 6. )  ( . )  ( . )

 Obrigações Especiais - OE s  ( 6.6 )  ( . )  ( . )

Ativo Itangível em 31/12/2015  966.442 1.535 4.974 20.620 993.571

Em conformidade com a Interpretação écnica IC C  (R ), contabilidade de concessões, foi registrado 
no Ativo Intangível, dedu ido da amorti ação acumulada, a parcela da infraestrutura ue será utili ada
durante a concessão, composta pelos ativos da distribuição de energia elétrica, lí uidos das participações de 
consumidores (obrigações especiais). Sendo ue uanto mais perto do m da concessão menor será o valor 
do Ativo Intangível.

18. FORNECEDORES
A rubrica fornecedores - Suprimento de Energia é composta pelas obrigações com fornecedores relativos a 
contratos de cotas (Itaipu, Angra, roinfa e sinas com concessão renovada CC F), contratos de comerciali ação 
em ambiente regulado - CCEAR (leilão), contratos bilaterais ue a Companhia mantém com partes relacionadas 
(CEB Lajeado, Corumbá Concessões e Energética Corumbá III), e Energia de Curto ra o.

Descrição 31/12/2015 31/12/2014

Encargos de uso da rede elétrica .6 . 66

Suprimento de energia elétrica . 6 6.

Materiais e serviços . .

Total               367.217              359.445

Circulante . .

Não Circulante . 6  - 

A rubrica Suprimento de energia em  é composta, além da compra de energia normal, dos seguintes 
passivos

18.1 Parcelamento Itaipu Binacional
Em junho de  a CEB Distribuição S.A. possuía um passivo de SD . 6 , referente a faturas 
pendentes de pagamento Energia do Repasse de I AI  inadimplidas até a data de  de fevereiro de .
Após negociação com a Eletrobrás, em  de julho de  foi efetuado o pagamento de SD . , o 
correspondente a R$ 6 . .
O saldo remanescente de SD .  foi negociado em  parcelas mensais, iguais e sucessivas, com 
vencimento todo o dia  de cada m s, devendo o primeiro pagamento ser efetuado a partir da data de e cácia
do contrato. Sobre o saldo devedor incidirão juros remuneratórios de  ao  m s, calculados pro rata die.
Em  de de embro de , o saldo devedor do parcelamento totali ou SD . 6 (R$ . 6 ).

19. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

ENTIDADES 31/12/2015 31/12/2014 GARANTIAS ENCARGOS

ELE ROBRÁS . .6  Cessão de Direitos Creditórios
uros entre  a  a.a.  a  de x. de 

Adm.  variação da FIR I -M

Banco do Brasil S.A.(FCO I a IV) .   6 .  Cessão de Direitos Creditórios
uros de  a.a. atuali acao pela L  e 

Bonus de Adimplencia de 

Banco do Brasil S.A.(FINAME) . .  Cessão de Direitos Creditórios uros de ,  a.m.

Banco do Brasil S.A. (Capital 
de iro)

. .  Cessão de Direitos Creditórios CDI  juros de ,  a.a.

Caixa Econômica Federal . . 6 Cessão de Direitos Creditórios
 do CDI cetip (durante o período de 

utili ação).

Caixa Econômica Federal BNDES . 6 . 6 Cessão de Direitos Creditórios  a.a. L

Caixa Econômica Federal BNDES . .  Cessão de Direitos Creditórios  a.a. MBNDES

Caixa Econômica Federal BNDES . .  Cessão de Direitos Creditórios 6  a.a. 

Banco Daycoval . .  Cessão de Direitos Creditórios ,  a.m.  CDI cetip 

Banco BCV 6.66   - Cessão de Direitos Creditórios 6,  a.a.  CDI cetip 

Custo de ransação  ( . )   ( )

Total Geral  278.944  321.112 

 Circulante  55.325  69.418 

 Não Circulante  223.619  251.694 

A movimentação dos Empréstimos e Financiamentos é como segue:

Saldo em 31 de dezembro de 2014                  321.112

Emprestimos e Financiamentos Obtidos .

Encargos Financeiros agos  ( . )

Custo de ransação  ( )

Encargos Incorridos .

Amorti ações de principal                 ( .6 )

Saldo em 31 de dezembro de 2015                278.944

Os contratos de empréstimos e nanciamentos da Companhia exceção do nanciamento da ELE ROBRAS
possuem cláusulas restritivas covenants  não nanceiros de vencimento antecipado. Em  de de embro
de , todas as cláusulas restritivas estabelecidas nos contratos de empréstimos e nanciamento vigentes 
foram cumpridas pela Companhia.
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19.1 Composição dos empréstimos por indexadores, com a respectiva amortização, é como segue:

Indexadores 2016 2017 2018 2019 2020+ Total

FIR R R . .

CDI .66 . . . 6 6. 6 .

L .66 .6 . . . 6. 6

BNDES . . . . . .

6  a.a. . .6 .6 .6 . . 6

Total por indexador 54.483 75.792 55.634 44.462 49.661 280.032 

Custo de Transação       (1.088)

Total Líquido do Custo de Transação   278.944 

A CEB Distribuição S.A. rmou o contrato de nanciamento com o agente nanceiro Caixa Econômica 
Federal (CAIXA), por meio de repasse de recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES), objetivando investimentos reali ados em novas instalações e melhorias na rede de 
distribuição da Controlada, em vistas de projetos relacionados à Copa do Mundo de . A liberação dos 
recursos ocorreu no m s de setembro de .
O contrato conta com garantias de recebíveis da Companhia, com o Distrito Federal como Interveniente

arantidor e o Banco de Brasília S A (BRB), como Interveniente Anuente. O valor foi dividido no Subcrédito 
A, de R$ . , destinados à execução de obras civis, com taxa de juros indexada à L  no Subcrédito 
B, com valor de R$ . , destinados à execução de obras civis, com taxa de juros indexada à MBNDES
(variação cambial das diversas moedas contidas na Cesta de Moedas do BNDES)  e, ainda, no Subcrédito C, 
no valor de R$ . 6, destinados à a uisição de má uinas e e uipamentos nacionais, com taxa de juros de 
6  a.a. (seis por cento ao ano), totali ando R$ . .
O nanciamento tem car ncia de vinte uatro meses e pagamento mensal dos juros.

20. TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 

Descrição 31/12/2015 31/12/2014

ICMS . .6

ISS . .

IR  Diferido . .

Retenções IRRF CSLL IS COFINS . .6

COFINS . 6 . 6

COFINS Diferida .6 .

IS . .

IS Diferido 6.6 .

CSLL Diferida 6. 6.

INSS . .6

Outros . .

Total                  426.724                  274.809

Circulante . 6. 6

Não circulante 6. .

Imposto de renda e contribuição social diferidos sobre o Valor Novo de Reposição  VNR e a receita dos 
ativos nanceiros setoriais. 

IS e COFINS diferidos sobre a receita de ativos nanceiros setoriais.
A Companhia reconheceu passivos fiscais diferidos de tributos federais relativos ao reconhecimento do ganho 

sobre o reconhecimento do VNR (Valor Novo de Reposição) do Ativo Financeiro Indenizável e sobre os 

Ativos e Passivos Regulatórios reconhecidos de acordo com a OCPC 08. A realização dos passivos fiscais 

diferidos ocorrerá por ocasião da realização do Ativo Financeiro Indenizável e pela realização dos Ativos e 

Passivos Regulatórios.

Em 25 de novembro de 2010, atendendo demanda da Companhia, foi baixado o Decreto nº 32.514, que 

autorizou o adiamento em três meses do pagamento do ICMS de cada mês, a partir dos fatos geradores 

praticados em outubro daquele ano, estabelecendo o dia 20 como vencimento. Os valores postergados 

deveriam sofrer apenas atualização monetária Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, portanto, 

sem a incidência de juros e multa decorrentes da postergação.

Em 20 de dezembro de 2013, foi publicado o Decreto nº 4.990, que autorizou a mudança do vencimento do dia 

20 para o penúltimo dia útil, mantendo o adiamento de três meses e a cobrança apenas da correção monetária.

Em 27 de agosto de 2014, o GDF, no âmbito do Grupo de Trabalho responsável por indicar medidas de 

compensação das eventuais perdas financeiras pela não aplicação total do reajuste tarifário de 2014, editou 

o Decreto nº 35.762 que tratou, entre outros assuntos, do débito da CEB Distribuição S.A. com o GDF 

relativo ao pagamento de ICMS sobre o fornecimento de energia. Neste decreto foi reconhecido o valor de 

R$ 119.633 que corresponde ao valor histórico deste débito acrescido de correção monetária pelo INPC, não 

sofrendo assim, a incidência de multas e juros. Adicionalmente, no âmbito do mesmo decreto foi autorizado 

o parcelamento deste montante em 10 vezes corrigido pelo INPC. Em julho de 2015, a CEB Distribuição S.A 

realizou a quitação do parcelamento.

Demonstramos abaixo a memória de cálculo do imposto de renda e contribuição social no resultado do 

exercício de 31 de dezembro de 2015:

Descrição 31/12/2015 31/12/2014

IRPJ CSLL IRPJ CSLL

Lucro antes dos tributos 6. 6. .6 .6

Ajuste R  (a)  -  -  ( 6. )  ( 6. )

Adições(exclusões) permanentes . 6 . 6   ( . )  ( . )

Adições(exclusões)temporárias               ( . )                ( . ) . .

otal               (192.549)                (192.549)              (103.115)              (103.115)

(-)Compensação rejuí o scal  -  -  -  - 

Base de Cálculo  (192.549)  (192.549)  (103.115)  (103.115)

Alí uota aplicável ( )

Imposto de renda e contribuição social corrente  -  -                -                - 

Imposto de renda e contribuição social ajuste exerc. Anterior               -                    -                -                - 

Imposto de renda e contribuição social diferido            (29.717)          (10.690)          (36.891)          (13.307)

otal despesa de imposto de renda e contribuição social no período          (29.717)          (10.690)          (36.891)          (13.307)

( )  e  adicional.
O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente são calculados com base nas alí uotas de 

, acrescida de  sobre o lucro tributável ue exceder a R$  mil para o imposto de renda e de 
sobre o lucro tributável para a contribuição social, e consideram a compensação de prejuí os scais e base 
negativa de contribuição social, limitada a  do lucro real. A opção de tributação da Companhia é o lucro 
real anual com antecipações mensais.

A Companhia não registrou os efeitos scais diferidos de imposto de renda e contribuição social (crédito 
tributário), decorrentes de diferenças temporárias até ue os planos de recuperação econômico- nanceira da 
Companhia resultem na apuração de lucro tributável sustentável. Segue abaixo o demonstrativo dos créditos 
não ativados em  de de embro de 

Diferenças Temporárias IRPJ e CSLL sobre diferenças Temporárias não reconhecidos

31/12/2015 31/12/2014

rovisões para Riscos Regulatórios . .

rovisões para Riscos Cíveis .6 .

rovisões para Riscos rabalhistas . .

rovisão para articipação nos Resultados .

rovisões Devedores Duvidosos . 6.

rejui o Fiscal e Base Negativa . 6 .

rovisão erda Atuarial Benefícios ós Emprego  - .

rovisão Energia Comprada . .

Outras provisões . .

Total                 210.460                   161.771 

20.2 Conversão em Lei nº. 12.973/2014 da Medida Provisória nº. 627/2013
A Lei n . , trouxe mudanças relevantes para as regras tributárias federais em vigor obrigatoriamente 
a partir de janeiro de , sendo facultada a opção de aplicação antecipada de seus dispositivos a partir do 
ano-calendário de .
Entre as principais alterações nas regras tributárias a Lei revoga o Regime ributário de ransição (R )
e prev  a entrega de nova obrigação acessória, a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) em substituição da 
Declaração de Informações Econômico- scais da essoa urídica (DI ). A referida legislação já foi 
regulamentada pela Instrução Normativa n . , entretanto, alguns temas relevantes estão pendentes 
de regulamentação pela Receita Federal do Brasil.
A Companhia elaborou estudos dos possíveis efeitos da aplicação dessa nova norma e concluiu ue a sua 
adoção antecipada, ou não, não resultaria em impactos relevantes em suas demonstrações nanceiras.

21. Contribuição de iluminação pública - CIP
A CI  foi instituída no Distrito Federal pela Lei Complementar n  6 , de  de de embro de , para o 
custeio dos serviços de iluminação p blica prestados aos contribuintes nas vias e nos logradouros p blicos
do Distrito Federal.
O custeio do serviço de iluminação p blica compreende
  i. Despesas com energia consumida pelos serviços de iluminação p blica.
 ii. Despesas com administração, operações, manutenção, e cienti ação e ampliação do sistema de 
iluminação p blica.
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A cobrança da CI  é efetuada na fatura de consumo de energia elétrica e o saldo ainda não repassado é 
atuali ado pelo IN C.
Em  de de embro de  foi publicada a Lei n . . ue estabeleceu medidas de apoio à CEB 
Distribuição S.A., preparatórias à renovação do Contrato de Concessão de distribuição de energia. 
Dentre as medidas adotadas foi autori ado o parcelamento, em 6  parcelas mensais e sucessivas, do saldo 
arrecadado e não repassado da CI  nos exercícios de  e , ue serão corrigidos pelo ndice Nacional 
de reços ao Consumidor  IN C, a partir do segundo m s subse uente ao da sua arrecadação, até o m s de 
início do pagamento do parcelamento. Este saldo corresponde à R$ 6 .  e as parcelas tem vencimento no 

 dia til de cada m s, iniciadas em fevereiro de . De fevereiro a de embro de  foram uitadas
parcelas no valor de R$ . , conforme demonstrado abaixo

Parcelamento de CIP em 31/12/2014  161.875 

Amorti ação no período - .

Atuali ação no período .

Parcelamento de CIP em 31/12/2015  145.792 

Circulante .

Não Circulante .

Os valores não repassados ao overno do Distrito Federal apresentavam a seguinte composição

Saldo em 31 de dezembro de 2014 213.103

CI  Arrecadada 6 .

CI  Faturada e Não Arrecadada .

Atuali ação Monetária .

Repasses ao DF  ( 6 . )

Saldo em 31 de dezembro de 2015  245.195 

Circulante .

Não Circulante .

22. PROVISÕES E ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO

Descrição 31/12/2015 31/12/2014

rovisão de Férias . 6 .

Abono Assiduidade .  6.6

Contribuições recolhíveis ao INSS . .6

F S . .

rovisão de  Salário  -  - 

rovisão articipação no Resultado . . 6

Indeni ação Cláusula AC  - .

Outras provisões e encargos                      -                     - 

Subtotal          36.169          31.732 

Circulante 6. 6 .

Não Circulante  -  - 

A provisão com participação dos empregados e Administradores no resultado decorre de Acordo Coletivo 
especí co com a entidade sindical.

23. PESQUISA E DESENVOLVIMENTO (P&D) E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (EE)
A Companhia, por ser uma distribuidora do segmento de energia elétrica é obrigada a aplicar  de sua receita 
operacional lí uida em ações ue tenham como objetivo o combate ao desperdício de energia elétrica e o 
desenvolvimento tecnológico do setor elétrico. A obrigatoriedade na aplicação desses recursos está prevista 
em lei e no contrato de concessão, cabendo à ANEEL regulamentar o investimento no programa, acompanhar 
a execução dos projetos e avaliar seus resultados. O montante  sobre a receita da Companhia é destinado 
aos rogramas de E ci ncia Energética ( EE), es uisa e Desenvolvimento ( D), Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Cientí co e ecnológico e ao Ministério de Minas e Energia (MME). A participação de 
cada um dos programas está de nida pelas Leis n . .  e n . . 6 , de  de março de  e  de 
março de , respectivamente.
A atuali ação das parcelas referentes ao EE e D é efetuada pela taxa de juros SELIC, de acordo com as 
Resoluções Normativas ANEEL n . 6, de  de novembro de , n . , de  de abril de 6, n . ,
de  de fevereiro de , e n . 6, de  de maio de , e Ofício Circular n . .6 -SFF ANEEL,
de  de de embro de .

or meio da Resolução Normativa n . , de  de outubro de 6, com validade a partir de  de janeiro 

de , a ANEEL estabeleceu novos critérios para cálculo, aplicação e recolhimento dos recursos do EE.
Entre esses novos critérios, foram de nidos os itens ue compõem a base de cálculo das obrigações, ou seja, 
a receita operacional lí uida e o cronograma de recolhimento ao FNDC  e ao MME.

Descrição 31/12/2015 31/12/2014

Fundo Nacional de Desenvolvimento Cientí co e ecnológico (FNDC ) 6

Ministério de Minas e Energia (MME) 6

es uisa e Desenvolvimento ( D) . .

rograma de E ci ncia Energética ( EE) 6 . .

Total             88.191               70.567

Circulante . . 6

Não Circulante . . 6

24. ENCARGOS DO CONSUMIDOR A RECOLHER
Em  de fevereiro de , a ANEEL publicou a Resolução Homologatória n . , ue estabeleceu a Cota 
Anual de Conta de Desenvolvimento Energético  CDE, a ser repassada pela CEB Distribuição à Eletrobrás, 
em , no montante de R$ . . No exercício ndo em  de de embro de , os valores devidos 
pela CEB Distribuição S.A. à Eletrobrás totali aram R$ . 6. Os valores de CDE  foram reconhecidos e 
homologados na Revisão arifária Extraordinária  R E, por meio da Resolução Homologatória n . ,
de  de fevereiro de , para serem repassados aos consumidores de energia da CEB Distribuição S.A.

25. SUPERÁVIT DE BAIXA RENDA
A aplicação da tarifa social de baixa renda, ue causou impacto signi cativo nas receitas operacionais das 
concessionárias, foi instituída pela Lei n . , de 6 de abril de . O Decreto n . , de  de 
de embro de , e a Lei n .6 , de  de de embro de , foram os instrumentos legais instituídos 
para regulamentar o processo de subvenção econômica, com a nalidade de contribuir para a modicidade 
da tarifa de fornecimento de energia elétrica dos consumidores nais integrantes da subclasse residencial.
O montante apurado refere-se ao valor a ser ressarcido aos consumidores em decorr ncia do processo de 
migração de determinados consumidores residenciais, anteriormente en uadrados na subclasse de baixa 
renda, para consumidores normais. O ressarcimento deve-se ao fato de as tarifas concedidas à Companhia já 
terem considerado o en uadramento anterior dos consumidores como de baixa renda.
O assunto está em discussão entre a Distribuidora e o órgão regulador. A ANEEL entende ue o valor ainda 
é exigível, e solicitou instrução de processo especí co para apurar a conduta da CEB Distribuição S.A e 
submeter a deliberação pela Diretoria da ANEEL. Os efeitos dessa deliberação deve se materiali ar no 
processo tarifário de 6. A Administração da Companhia tem posição contrária, por considerá-lo decadente.

Descrição

Saldo inicial em 31 de dezembro de 2014  108.557 

Atuali ação no período .

123.291

26. DEBÊNTURES

Balanço Patrimonial Resultado do Exercício

Qtde em 
circulação

Remuneração
a.a.

Taxa efetiva 
a.a.

Condições de 
amortização

Garantias Circulante
Não

circulante
Total

Encargos
Incorridos

Encargos
Pagos

Total

 Emissão - 

Série Única
CDI  6, CDI  6,

arcelas
mensais a partir 

de junho de 
6.

Recebíveis
Alienação de 

imóvel
. . .  -  -  - 

Encargos .   -  . .   ( . )  - 

 -  -  - 

Custos da 

Emissão
 ( )  ( . )  ( . ) 6  -  - 

6. 6 . . .  ( . )  - 

O saldo de Deb ntures registrado no passivo não circulante t m seus vencimentos assim programados
.

.

.

.66

Total 129.139

Condições restritivas:
Restringe-se ao Banco Credit Suisse ual uer operação de FIDC a ser reali ada pela CEB Distribuição S.A.
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27. PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS, CÍVEIS E REGULATÓRIOS
A Companhia possui processos judiciais e administrativos de nature a trabalhista e cível em diversas 
inst ncias processuais. A Administração reavalia os riscos de conting ncias relacionados a esses processos e, 
com base na opinião de seus procuradores jurídicos, vem constituindo provisão para os riscos cujas chances 
de um desfecho desfavorável são consideradas prováveis.
27.1 Composição:

Provisões 31/12/2015 31/12/2014

rabalhistas . .

Cíveis . . 6

Regulatórias . .6

Subtotal            70.210            76.056 

 Circulante . 6 .

 Não circulante  6 . .

27.2 Movimentação:

Descrição 31/12/2014 Constituição Baixa/Reversão Atualização Saldo em 31/12/2015

rabalhistas . .  ( . ) .

Cíveis . 6 .  ( . ) 6 .

Regulatórias .6 .          ( . )        6. .

Total  76.056  6.795  (20.916)  8.275  70.210 

27.3 Demandas trabalhistas
Ações movidas por empregados e ex-empregados contra a Companhia, envolvendo cobrança de horas extras, 
adicionais de periculosidade, dano moral, responsabilidade subsidiária solidária de empregados de empresas 
contratadas para prestação de serviços terceiri ados. A atuali ação das conting ncias trabalhistas é com base 
na axa Referencial ( R).
27.4 Demandas cíveis
Ações pleiteando indeni ação por acidentes com a rede de distribuição de energia elétrica, danos morais, além 
de discussões uanto à relação de consumo, tais como cobrança e corte indevidos, corte por inadimpl ncia,
problemas na rede e uestionamentos de valores pagos por consumidores. A atuali ação das conting ncias
cíveis é com base no IN C.
27.5 Demandas regulatórias
A Companhia está discutindo nas esferas administrativa e judicial autuações do rgão Regulador sobre 
eventuais descumprimentos de normas regulatórias. As principais conting ncias regulatórias envolvem a não 
conformidade nos processos de scali ação, tais como  aus ncia de anu ncia prévia para dação em garantia 
em empréstimos contraídos pela Companhia e investimentos em consórcio, extrapolação dos limites de DEC
FEC, falta de investimentos no sistema elétrico de distribuição e referente à scali ação de procedimentos da 
atividade comercial. A atuali ação das provisões regulatórias é com base na taxa Selic.
A Administração da CEB Distribuição S.A., consubstanciada na opinião de seus consultores legais uanto à 
possibilidade de xito nas diversas demandas judiciais, entende ue as provisões constituídas registradas no 
balanço são su cientes para cobrir prováveis perdas com tais causas.
27.6 Contingências - Risco possível
A Companhia possui processos trabalhistas e cíveis nos uais a Administração, baseada na opinião de seus 
assessores legais, acredita ue os riscos de perda são possíveis, e por este motivo, nenhuma provisão foi 
constituída. O valor uanti cável no momento, em tais processos, é de R$ . 6  em  de de embro de 
(R$ .  em  de de embro de ).

28. OUTRAS OBRIGAÇÕES

Outras Obrigações 31/12/2015 31/12/2014

arcelamento Multa ANEEL .  6.

Consignações em Favor de erceiros . . 6

Encargos Ex-isolados Lei .

Cauções em arantia 6

Retenção de uotas R R

Outras obrigações . .

Total  25.984  26.081 

 Circulante . .

 Não Circulante . .

29. OBRIGAÇÕES VINCULADAS A CONCESSÃO
A receita de ultrapassagem de demanda é oriunda de Contratos de Fornecimento com grandes consumidores 
de energia, no ual é de nida a demanda a ser utili ada pela unidade consumidora. Caso a demanda reali ada
exceda a demanda contratada, a diferença é cobrada com base na tarifa de ultrapassagem de demanda ue
é bem superior as tarifas regulares. As tarifas de ultrapassagem de demanda possuem caráter de penalidade 
ao consumidor e visam a incentivar o consumidor a não utili ar a rede além do ue foi contratado, funciona 
como uma penalidade e está prevista no art.  da Resolução N .
A receita de excedente de reativos é uma penalidade ao consumidor decorrente da não instalação de 
e uipamentos ade uados para controle da energia reativa ue podem prejudicar o funcionamento dos sistemas 
elétricos, gerando custos adicionais rédea distribuidora. O órgão regulador de ne um limite para essa energia 
reativa e, violado esse limite, a distribuidora cobra uma tarifa adicional de energia reativa excedente.
No procedimento de regulação tarifária ( roret . ), aprovado pela Resolução Normativa ANEEL n
6  de  de novembro de , foi de nido ue as receitas auferidas com ultrapassagem de demanda e 

excedente de reativos, a partir da revisão tarifária referente ao  ciclo de revisão tarifária periódica, deverão 
ser contabili adas como obrigações especiais e serão amorti adas a partir da próxima revisão tarifária.
Em conformidade com o Despacho n .  da ANEEL, de  de de embro de , ue trata dos 
procedimentos básicos para a elaboração das demonstrações nanceiras, a Companhia efetuou o ajuste 
de receitas de ultrapassagem de demanda e excedente de reativos, redu indo as contas de receitas de 
Fornecimento de Energia Elétrica  em contrapartida à conta de Obrigações Especiais apresentados lí uidos

no passivo da concessão.
A determinação pela ANEEL dessas receitas para Obrigações Especiais a partir da revisão tarifária do  ciclo 
foi objeto de uestionamento judicial pela ABRADEE, o ue ainda está em discussão.
A Companhia está aguardando o julgamento da ação e tais valores estão provisionados em Obrigações 
Especiais e apresentados como Obrigações Vinculadas à Concessão.

30. BENEFÍCIOS A EMPREGADOS
30.1 Planos de benefícios
A Companhia é patrocinadora da FACEB - Fundação de revid ncia dos Empregados da CEB, ue tem por 
objetivo suplementar os benefícios assegurados pela revid ncia Social aos empregados da CEB Distribuição 
S.A. e da FACEB e aos seus dependentes, conforme a seguir

Planos Benefícios

lano Complementar de Benefícios revidenciais Aposentadoria e pensão Benefício de nido

lano de Benefícios CEB REV Aposentadoria e pensão Contribuição de nida

lano Assistencial Assist ncia médica Benefício de nido

lano CEB Sa de Assist ncia médica Contribuição de nida

O passivo do benefício pós-emprego dos planos previdenciais foi avaliado apenas para o plano denominado 
lano Complementar de Benefícios revidenciais, constituído sob a modalidade de benefício de nido, uma 

ve ue o plano denominado CEB REV é constituído na modalidade de contribuição de nida e não gera 
obrigações atuariais ue devam ser mensuradas como passivos com benefícios pós-emprego. 
A CEB Distribuição S.A. mantém junto à FACEB dois planos previdenciais, sendo um constituído na 
modalidade de benefício de nido (BD) e outro na modalidade de contribuição de nida (CD).
Além disso, a empresa mantém para os seus empregados e familiares planos de sa de ue são administrados 
pela FACEB, sendo ue a CEB Distribuição S.A. tem responsabilidades em relação aos aposentados e 
pensionistas apenas no plano denominado CEB - Assistencial, uma ve ue a sua participação no plano 
denominado CEB - Sa de está limitada ao aporte da despesa gerada pelos participantes ativos e seus 
dependentes, não lhe cabendo responsabilidades em relação aos aposentados e pensionistas e, dessa forma, 
não existe passivo com benefícios pós-emprego.
O lano de Sa de Assistencial é administrado pela FACEB como uma autogestão, estando registrado na 
Ag ncia Nacional de Sa de Suplementar (ANS). articipam do plano os empregados ativos, aposentados, 
pensionistas e a ueles vinculados ao programa de demissão voluntária da CEB Distribuição S.A..
O custeio do plano é feito mediante pagamento de coparticipação pelos usuários, no momento em ue
utili am o plano, cujos percentuais são de nidos no respectivo regulamento, cando a patrocinadora com 
a responsabilidade por complementar os pagamentos dos usuários de forma a custear as despesas do plano.
Quanto aos planos previdenciais, o passivo com benefícios pós-emprego foi avaliado apenas para o plano 
denominado lano Complementar de Benefícios revidenciais, constituído sob a modalidade de benefício 
de nido, uma ve ue o plano denominado CEB REV é constituído na modalidade de contribuição de nida
e não gera obrigações atuariais ue devam ser mensuradas como passivos com benefícios pós-emprego.
Em  de setembro de , a CEB obteve uma importante modi cação na responsabilidade ue lhe é 
atribuída com relação aos aposentados e pensionistas vinculados ao plano CEB-ASSIS ENCIAL, tendo 
sido julgada a ADI n - , cujo Acórdão declarou a inconstitucionalidade da lei distrital ue
garantia o plano de sa de para os aposentados e pensionistas, mantendo-se, contudo, a cobertura assistencial 
por um período de  meses contados da publicação do acórdão, cujo pra o nda em março de .
Diante do novo fato, a responsabilidade da CEB com relação aos benefícios de pós emprego do plano CEB-
ASSIS ENCIAL cou restrita ao período compreendido entre de embro de , data desta reavaliação, e 
março de , veri cando-se uma forte redução no valor da provisão relativa a esse benefício pós-emprego.
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Os montantes no passivo relativos aos planos de Previdência, Assistência e Demissão Voluntária são 
os seguintes:

Descrição 31/12/2015 31/12/2014

lano de revid ncia .6 . 6

lano de Assist ncia 6. . 6

rograma de Demissão Voluntária                      - .

Total  91.085  355.758 

 Circulante  6 .  6 .

 Não Circulante .6 6 .

Montantes no resultado relativos ao plano de Previdência e Assistência são os seguintes:

Descrição 31/12/2015 31/12/2014

revid ncia . .

Assist ncia .6 .

Total 40.022 40.253

30.2 Planos Previdenciário e Assistencial

Plano Previdenciário Plano Assistencial

Valor presente das obrigações atuariais 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Valor presente da obrigação atuarial em  ( . . )  ( . )  ( . )  ( . )

Custo do serviço corrente  ( . 6)  ( . )  ( )  ( . 6 )

Custo de juros  ( 6. 6 )  ( 6. )  ( 6.6 )  ( . 6 )

anhos ( erda) atuariais .   ( . ) . 6   ( 6. )

Benefícios agos pelo plano 6.  66. . .

Valor presente da obrigação atuarial em 31/12/2015  (1.106.215)  (1.137.535)  (28.564)  (305.787)

As movimentações no valor justo dos ativos do plano são as seguintes:

Plano Previdenciário Plano Assistencial

Valor justo dos ativos do plano 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Valor justo dos ativos do plano em . . 6 6 . 6

Retorno esperado dos ativos do plano . .6

anhos ( erda) atuariais  ( . ) .

Contribuições do empregador . . . .

Contribuições do participante do plano  6. . 66

Benefícios agos pelo plano  ( 6. )  (66. )  ( . )  ( . )

Valor justo dos ativos do em 31/12/2015  1.098.956  1.108.746 

Conciliação dos valores reconhecidos no balanço:

Plano Previdenciário Plano Assistencial

Valores reconhecidos no balanço patrimonial 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Valor presente da obrigação atuarial sem cobertura . 6 . . 6 .

anhos ( erdas) atuariais não reconhecidos 

( assivo) Ativo lí uido reconhecido no nal do exercício .6 . 6 . .

Movimentação do passivo(ativo)líquido reconhecido no 
balanço

assivo(ativo) reconhecido no início do exercício  ( . )  ( . )  ( . )  ( . )

Contribuições aportadas no plano . . . .

Amorti ação de (ganhos) perdas atuariais  ( . )  ( .66 ) . 6  ( 6. )

Despesas do exercício  (6.6 )  ( . )  ( 6. 6)  ( . 6)

Aplicação do limite do teto de ativo

 (7.260)  (28.789)  (28.563)  (305.787)

Plano Previdenciário
O Plano Complementar de Benefícios Previdenciários apresentou um valor presente de obrigação atuarial de 
R$ 1.106.215, que ao ser confrontado com o valor justo dos ativos do plano de R$ 1.098.956 resultou em um 
déficit de R$ 7.260 sendo, portanto, inferior ao valor do passivo atuarial atualmente registrado, relativo ao 
Plano Previdenciário no montante de R$ 44.607 relativo ao contrato de dívida que mantém junto à FACEB. 
Observa-se que o montante contabilizado pela CEB Distribuição S.A. é suficiente para a cobertura da provisão 
total de benefícios pós-emprego do Plano Complementar de Benefícios Previdenciários.
O valor justo dos ativos do plano foi informado pela FACEB e, segundo a entidade, está precificado a mercado 
na posição de 31 de dezembro de 2015. Do ativo total informado pela FACEB (R$ 1.119.321) foram deduzidos 
os valores registrados no balancete nas rubricas do exigível operacional (R$ 4.832), exigível contingencial (R$ 
4.930) e fundos (R$ 10.603), resultando no valor justo de R$ 1.098.956, uma vez que essas parcelas do ativo 
não se destinam à cobertura das provisões matemáticas. Ressalta-se que o saldo do contrato de dívida junto à 
entidade não está incluído no valor justo dos ativos do plano.
O Plano Complementar de Benefícios Previdenciais se encontra em situação de cobertura parcial do val-
or presente da obrigação atuarial, conforme demonstrado nos quadros anteriores, tendo apresentado, em 
31/12/2015, um déficit atuarial. A variação no resultado atuarial, quando comparado com a situação em 
31/12/2014 se deve à alteração da hipótese de taxa de juros atuarial.

Plano Assistencial
A avaliação atuarial do plano Assistencial, posicionada em  de de embro de , revelou ue a obrigação 
atuarial deste plano é de R$ . 6 . Considerando-se ue este plano não possui valor justo de ativos, então a 
obrigação atuarial calculada  de de embro de  se encontra sem lastro de ativos nanceiros.
O passivo lí uido contabili ado em  de de embro de  era de R$ .  e, computadas as variações 
ocorridas em , conforme demonstradas nos uadros anteriores t m-se um passivo lí uido em  de 
de embro de  de R$ . 6  sendo este o valor da provisão de benefícios pós-emprego para o lano
Assistencial.
A variação na obrigação atuarial decorreu da modi cação na taxa de juros, ue passou de 6,  para , ,
da redução no n mero total de bene ciários, ue na reavaliação anterior era de .  e passou para . ,
mas principalmente da publicação do Acórdão da ADI n - ue restringiu a cobertura do 
plano assistencial para os aposentados e pensionistas até março de .
As informações ue fundamentaram a avaliação atuarial são constituídas de bases cadastrais referentes ao 
plano previdencial e plano de sa de, de informações sobre a utili ação do plano de sa de nos ltimos vinte e 
um meses, informações contábeis posicionadas em  de de embro de  e dados sobre a composição do 
valor justo dos ativos do plano de benefício posicionado na mesma data, necessitando de diminuição dessa 
provisão em R$ . 6, sendo R$ .  revertida contra a conta de Ajuste de Avaliação atrimonial no 

atrimônio Li uido e R$ .  revertida contra o resultado.
Quadro demonstrativo da despesa total reconhecida na demonstração de resultados

Plano Previdenciário Plano Assistencial

Valores reconhecidos na DRE 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Custo do serviço corrente . 6 . . 6

Contribuições dos participantes  (6. )  ( . 66)

Custo de juros 6. 6 6. 6.6 . 6

Retorno esperado dos ativos do plano  ( . )  ( .6 )

Amorti ação de ganhos (perdas) atuariais

otal da (despesas) receita reconhecida  (6.6 )  ( . )  ( 6. 6)  ( . 6)

Total da (despesa)/receita no exercício  (6.641)  (2.884)  (36.776)  (40.326)

Segue abaixo a abertura do valor justo dos ativos do plano por tipo de investimento. A maior parte dos 

Plano Previdenciário Plano Assistencial

Composição dos ativos 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Disponível , , N A N A

Renda Fixa , 6, N A N A

Renda Variável , 6 , N A N A

Investimentos estruturados , 6 ,6 N A N A

Investimentos Imobiliários ,66 ,6 N A N A

Empréstimos com articipantes , ,66 N A N A

Outras exigibilidades e depósitos judiciais - , , N A N A

otal percentual dos ativos do plano , , N A N A
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30.3 Premissas atuariais

Plano Complementar Plano Assistencial

Premissas atuariais adotadas 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Financeira

axa de juros anual para cálculo do valor presente da obrigação , 6, , 6,

Expectativa de retorno do valor justo dos ativos do plano , , , ,

axa anual de in ação , , , ,

axa nominal de crescimento anual dos salários , , , ,

axa nominal de crescimento dos benefícios do plano , , , ,

axa de crescimento nominal anual dos custos de sa de , , , ,

axa de rotatividade , , , ,

ábua de mortalidade sobreviv ncia de ativos A -  masculina A -  masculina

ábua de mortalidade sobreviv ncia de assistidos A -  masculina A -  masculina

ábua de mortalidade sobreviv ncia de inválidos in levoss in levoss

ábua de entrada em invalide Álvaro Vindas Álvaro Vindas

ábua de morbide Não sada Não sada

Idade de aposentadoria

rimeira aposentadoria, 
considerando-se as 

elegibilidades do regulamento 
do plano.

rimeira aposentadoria, 
considerando-se as 

elegibilidades do regulamento 
do plano.

Composição familiar para cálculo de pensão e reversão

Ativos
 casados com cônjuge 

feminino  anos mais jovem

Assistidos Família informada no cadastro

Plano Previdenciário Plano Assistencial

Comparativo evidenciando retorno esperado e o retorno real dos ativos do plano 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

axa nominal de rendimento esperada sobre os ativos do plano , , N A N A

Retorno real anual dos ativos do plano N A N A N A N A

30.4 Contrato de dívida atuarial
Em  de de embro de , a Companhia Energética de Brasília - CEB, na ualidade de patrocinadora 
da Fundação de revid ncia dos Empregados da CEB - FACEB, assinou contrato de parcelamento de 
contribuição suplementar para com essa Fundação, oriundo dos compromissos especiais assumidos em 

. Com a desverticali ação ocorrida em janeiro de 6, a CEB Distribuição assumiu a dívida relativa 
a esse contrato.
Esses compromissos decorrem das alterações ocorridas uando da implantação do lano Complementar 
de Benefícios revidenciais (aprovado pela Secretaria de revid ncia Complementar em ), 
principalmente de verbas salariais introdu idas nas remunerações dos empregados da Companhia 
e ue passaram desde então a compor os salários de participação da FACEB, tais como  adicionais de 
periculosidade e penosidade, décimo uarto salário e participação nos lucros. Até a uele ano, as reservas 
correspondentes às citadas rubricas eram amorti adas pela CEB por meio do pagamento à FACEB de 
parcelas mensais extraordinárias ou uitação anual por período. Essa contribuição foi denominada 
suplementar , pois é uma contribuição adicional além da contribuição normal, e foi decorrente do 

custo do serviço passado dos empregados.
As características dessa contratação e ue foram incluídas no Regulamento do lano, conforme 
descrevemos  encargos nanceiros de 6  ao ano  correção monetária igual à variação IN C, capitali ada 
mensalmente  pra o de amorti ação de  meses sucessivos. 
Contrato de Parcelamento do Saldo Devedor
Em abril de 2015, as CEB Distribuição e a FACEB celebraram acordo através de Contrato de Parcelamento 
de Contribuição Suplementar correspondente ao saldo devedor remanescente em 1º de abril de 2015, no 
valor de R$ 28.897 do contrato de dívida atuarial assinado em 27 de dezembro de 2001. Neste Contrato 
de Parcelamento não foi contemplado o valor da variação monetária no valor de R$ 12.722, ou seja, na 
celebração do contrato o valor que deveria ser parcelado seria de R$ 41.619. A CEB Distribuição já esta 
realizando tratativas no sentido de alteração do contrato para que o valor da diferença seja considerada 
no acordo.
No contrato celebrado no valor de R$ 28.897 ficou pactuado que o saldo remanescente terá um período 
de carência de 15 meses e que neste período incidirão juros equivalentes a 6% ao ano capitalizado mensal-
mente, bem como correção monetária calculada de acordo com a variação do INPC/IBGE ou índice que vier 
a substituí-lo. Ao fim do período de carência o saldo devedor apurado em 1º de abril de 2015, devidamente 
atualizado e acrescido dos encargos previstos será pago em 13 (treze) parcelas mensais e sucessivas vencendo 
a primeira em 31 de julho de 2016. Devido a este acordo, o saldo que estava registrado no passivo circulante 
foi transferido para o não circulante. 
Demonstramos, a seguir, o montante atualizado, líquido das amortizações, até 31 de dezembro de 2015:

Descrição Circulante Não Circulante otal

Passivo em 31/12/2014  31.368  17.869  49.237 

Amorti ação no exercício  ( . )  -  ( . )

Atuali ação no exercício .6  6 .

ransfer ncias para o circulante .  ( . )  - 

Passivo em 31/12/2015  27.376  15.914  43.290 

A composição do passivo está assim contabilizada:

Descrição 31/12/2015 31/12/2014

Contribuições para o plano . .

Contrato de dívida . .

Total 44.608 50.762

Circulante .6 .

Não Circulante . . 6

ara cálculo do passivo a ser registrado, foram consideradas já no resultado as contribuições a pagar, dessa 
forma, o valor restante já se encontra contabili ado por meio do Contrato de E uacionamento de Dé cit
pactuado entre a Companhia e a FACEB. Assim, o resultado da avaliação atuarial de  de de embro de 
não revelou a necessidade de reversão parcial de provisão.

30.5 Programa de desligamento voluntário
Em continuidade ao programa implementado em , a Companhia implementou o rograma de 
Desligamento Voluntário II ue contou com a adesão de  empregados ue possuiam condições de se 
aposentar no INSS e ue completavam as condições com a FACEB no decorrer de 6 a .
Demonstramos, a seguir, a movimentação das verbas indeni atórias do rograma de Desligamento Voluntário II

Descrição Total Circulante Não Circulante

Passivo em 31/12/2014  2.010  2.010  - 

Amorti ação no exercício  ( . )  ( . )  - 

Atuali ação no exercício  ( )  ( )  - 

ransfer ncias para o circulante                 - 

Passivo em 31/12/2015  -  -  - 

Em de embro de  houve o desligamento total dos empregados ue aderiram ao programa, cando assim 
nali ado o DV II reali ado pela CEB Distribuição S.A. em 6.

31. COLIGADAS E CONTROLADAS
Contrato de Mútuo entre a CEB Distribuição e CEB Participações 

ENTIDADES 31/12/2015 31/12/2014 GARANTIAS ENCARGOS

CEB HOLDIN  -  - 
-  CDI

CEB AR ICI A ES S.A. .  - 
-  CDI

Composição dos empréstimos por indexados, com a respectiva amortização, é como segue: 

2015 2016 2017 2018 2019 2020+ Total

Indexadores

HOLDIN -  -  - - - -  -

CEB AR - 6. .  - - - .

Total por indexador -  6.111 3.889 - - -  10.000 

Em de embro de  o contrato de m tuo celebrado entre a CEB Distribuição S.A. e a CEB Holding 
no valor de R$  milhões foi totalmente convertido em Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 
conforme autori ado pelas Resoluções da Diretoria n.  e , e aprovado pelo Conselho de Administração 
em sua  Reunião Ordinária.

32. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
32.1 Capital social
O capital social subscrito e integralizado é de R$ 580.532 dividido em 580.532.450 (quinhentos e oitenta 
milhões, quinhentos e trinta e dois mil quatrocentos e cinqüenta) ações ordinárias nominativas, sem valor 
nominal, todas de propriedade da Companhia Energética de Brasília - CEB.
32.2 Distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio
A política de distribuição de C  e dividendos da Companhia está de acordo com o estatuto e com o ue
determinam os parágrafos a seguir A Diretoria da CEB Distribuição poderá, em obedi ncia à deliberação 
tomada pelo acionista nico, determinar o levantamento de balanços semestrais ou em períodos menores e, 
observando as limitações legais, declarar dividendos com base nos lucros apurados nesses balanços  e 
A CEB Distribuição S.A., por deliberação do acionista nico, poderá pagar os dividendos a título de juros 

sobre o capital próprio . A Companhia nos exercícios de  e de  apurou respectivamente um lucro de 
R$ .66  e um prejuí o de R$ .6 , sendo ue considerando o saldo de prejuí os acumulados, não houve 
destinação de dividendos ou juros sobre o capital próprio.
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O cálculo do resultado por ação básico é efetuado através do resultado do exercício atribuído aos 
detentores das ações ordinárias da Companhia, conforme demonstramos a seguir:

31/12/2015 31/12/2014

Lucro (prejuí o) do período .66  ( .6 )

N mero médio ponderado de ações ordinárias . .

Resultado por ação  0,1303  (0,2457)

A Companhia, não emitiu nenhum instrumento conversível em ação. Assim, não está sendo apresentado o 
lucro prejuí o diluído por ação.

33. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS 

A Companhia é uma subsidiária integral da Companhia Energética de Brasília (CEB). O controlador nal é 
o overno do Distrito Federal ( DF).
Operações com pessoal-chave da Administração
A Companhia não possui transações de empréstimos ou outras transações com diretores  conselheiros ou 
familiares imediatos.
Apresentamos a seguir o resumo da remuneração dos diretores conselheiros

Descrição 31/12/2015 31/12/2014

Remuneração Administradores

Remuneração . 6 .

Encargos

Total               2.503           2.491 

A Companhia não concede benefícios pós-emprego aos administradores e conselheiros.

Outras Transações com Partes Relacionadas
Os saldos e as transações com partes relacionadas da Companhia estão demonstrados conforme a 
seguir:

Descrição 31/12/2015 31/12/2014

Ativos da CEB Distribuição            76.365             64.006 

Créditos a receber da CODHAB DF a)  - 

Créditos a receber do overno do DF a)  - 

Créditos a receber da Controladora Companhia Energética de Brasília-CEB a) . 6

Créditos a receber da empresa CEB eração S.A. a)

Créditos a receber da empresa CEB articipação S.A. a)  66 

Créditos a receber da empresa CEB Lajeado S.A. a)

Créditos a receber da erracap a)

Créditos a receber da Secretaria de lanejamento do DF a)  - 

Créditos a receber da Defensoria blica do DF a)  -  - 

Créditos a receber do DF RANS a)

Créditos a receber da Secretaria de oliticas p  Mulher DF a)  - 

Crédito a receber da Adm. Reginal do Riacho Fundo I a)  - 

Créditos a receber da Secretaria de Estado do overno a)  - 

Créditos a receber da C mara Legislativa do DF a) 6

Contas a receber de energia elétrica (fornecimento e serviço) - DF b) . .

Encargos de so da Rede Elétrica - CEB eração S A f)  66 

Encargos de so da Rede Elétrica - Corumbá Concessões S A f)

Encargos de so da Rede Elétrica - Energética Corumbá III f)  6

Passivo da CEB Distribuição          297.284           277.551 

Fornecedor Suprimento - CEB Lajeado S.A. c) . .

Fornecedor Suprimento - Corumbá Concessões S.A. c) . .

Fornecedor Suprimento - Energética Corumbá III c) . 6 .

Contribuição Iluminação blica - DF e) . .

M tuo - CEB articipações g) .  - 

Resultado da CEB Distribuição            82.946           (52.819)

Energia comprada para revenda da CEB Lajeado S.A. c)  ( . )  ( . )

Energia comprada para revenda da Corumbá Concessões S.A. c)  ( . 6 )  ( .6 )

Energia comprada para revenda da Energética Corumbá III c)  ( . )  ( 6.6 )

urus M tuo g)  ( . )  - 

Receita de fornecimento de energia e serviços ( DF) b) . .66

Receita pela Disponibilidade da Rede - CEB eração S A f) 6

Receita pela Disponibilidade da Rede - Corumbá Concessões S A f) . .

Receita pela Disponibilidade da Rede - Energética Corumbá III S A f) 6  6 6

Receita de locação à controladora d)  - 

rovisão do contas a receber do DF (acima de 6  dias) h)  ( . 6 )  ( 6. )

 (a) A CEB Distribuição S.A. possui empregados cedidos a outras empresas do rupo CEB e também a órgãos 
do overno do Distrito Federal. As empresas e os órgãos bene ciários efetuam mensalmente o ressarcimento 
do custo efetivo dos salários e dos benefícios dos empregados cedidos à CEB Distribuição S.A.. A cessão é 
por tempo indeterminado e não há cobrança de taxas adicionais.
 (b) Fornecimento de energia elétrica ao DF, onde é cobrada a tarifa homologada pelo órgão regulador 
para a classe oder blico. 
 (c) Contratos bilaterais de Suprimento de Energia com empresas do grupo, com pra os de vig ncia até 

. As tarifas são homologadas e revisadas pelo órgão regulador para cada empresa contrato.
 (d) Contrato de aluguel de salas utili adas pela Companhia Energética de Brasília - CEB, reajustado 
anualmente pelo I -M, com vencimento previsto para  de fevereiro de . O referido contrato foi 
rescindido em janeiro de .
 (e) A Contribuição de Iluminação blica - CI  foi instituída no Distrito Federal pela Lei Complementar 
n  6 , de  de de embro de , para o custeio dos serviços de iluminação p blica prestados aos 
contribuintes nas vias e nos logradouros p blicos do Distrito Federal. A arrecadação da CI  é efetuada pela 
CEB Distribuição S.A. na fatura de consumo de energia elétrica dos consumidores.
 (f) As empresas CEB eração S A, Corumbá Concessões S A e Energética Corumbá III são acessantes do 
sistema de distribuição de energia elétrica da Companhia e pagam pelo uso do sistema através de tarifas 
regulamentadas pelo órgão regulador.
 (g) Contrato de M tuo entre a CEB Distribuição S.A e a CEB articipações (Nota Explicativa ).

34. SEGUROS
Em  de de embro de , a cobertura de seguros contra riscos operacionais era composta por R$ .
para danos materiais, não havendo cobertura para lucros cessantes e responsabilidade civil para a Companhia.
Os bens móveis e imóveis compostos por e uipamentos, má uinas, ferramentas, móveis e utensílios e demais 
instalações relacionadas aos prédios administrativos, operacionais, laboratórios e subestações de distribuição, 
componentes do Ativo Imobili ado, conforme os critérios de riscos constantes do relatório técnico estão 
cobertos até  de de embro de 6, por contrato de seguro para riscos nomeados contra inc ndio, raio, 
explosão e danos elétricos, cujo custo do pr mio foi de R$ . 6 e a import ncia segurada de R$ . .

35. DESDOBRAMENTO DE OUTROS ITENS DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
a) Receita operacional líquida

Consumidores * MWh * Valor

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Consumidores

 Residencial . . . . . . . . .

 Industrial .6 .6 . .6 . .

 Comercial .6 6 6.6 . . . 6 . . .   6 6.

 Rural . . . . 6 . 6 .

oder ublico .   6.   6 .   6 .6 6 . .

 Iluminação blica . . 6 . 6.

 Serviço blico . 6 . . .

(=)Fornecimento faturado (**)          1.011.975         980.919         6.082.625         6.161.471         3.156.057         1.968.719 

 Consumo róprio . .  -  - 

 Fornecimento Não Faturado Lí uido  6 . .

 Encargo de Capacidade Emergencial

 Efeito Lí uido - Ativos e assivos Financeiros Setoriais . 6 6. 6

ltrapassagem de Demanda e Exc de Reativos  ( . )  ( . )

 Aportes Recursos CDE(Descontos arifários) . 6 .6

(=)Fornecimento de Energia Elétrica         1.012.024         980.969         6.084.202         6.163.314         3.471.028         2.110.283 

 Energia elétrica de curto pra o . 6 .

 Disponibii ação do Sistema de Distribuição . . 6

 Receita de Construção - IFRIC . .

 Receita da prestação de serviços .

 Arrendamentos e Aluguéis 6. .

 Outras receitas e rendas .6 6 .6

Total da receita operacional         3.966.216         2.578.937 

Deduções da Receita 

 Impostos  (636.566)  (398.158)

 ICMS  (6 . )  ( 6. )

 ISS  ( . )  ( . )

 Contribuições         (366.004)         (234.541)

IS ASE  (6 . )  ( . )

 COFINS  ( . )  ( . )

 Encargos do Consumidor         (584.426)         (46.310)

 Encargo de Capacidade Emergencial  ( )  ( )

rograma de E ci ncia Energética - EE  ( . )  ( . )

 Conta de Desenvolvimento Energético - CDE  ( 6. )  ( . )

es uisa e Desenvolvimento - D  ( . )  ( . )

 Bandeiras arifárias  ( . )  - 

      (1.586.996)         (679.009)

Receita Operacional Líquida         2.379.220         1.899.928 
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( ) Essas informações não fa em parte do escopo de auditoria dos auditores independentes
( ) Os ativos nanceiros relacionados ao contrato de concessão são remunerados pelo ACC 
regulatório (custo médio ponderado de capital) e essa remuneração é reconhecida como receita pelo 
faturamento mensal da tarifa ao consumidor. 
(i) A Medida rovisória n , de  de setembro de  (convertida na Lei n . , de  de 
janeiro de ) determinou ue os recursos relacionados à subvenção de baixa renda bem como outros 
descontos tarifários passassem a ser subsidiados integralmente por recursos oriundos da CDE. Estes 
recursos são repassados pela Eletrobrás e são homologados pela ANEEL no processo de reajuste anual 
das distribuidoras. Em , os aportes de CDE totali aram R$ . 6, sendo R$ .  referente à 
subvenção de baixa renda e R$ .  referente ao ressarcimento dos descontos incidentes sobre as 
tarifas aplicáveis aos usuários do serviço p blico de distribuição de energia elétrica, conforme previsto 
no art. , inciso VII, da Lei n . , de 6 de abril de , redação dada pela Medida rovisória 
n  6 , de  de janeiro de , e em cumprimento ao disposto no art.  do Decreto n . , de 

 de janeiro de . O saldo a receber foi contabili ado na rubrica Recursos da CDE  Decreto n
. .

 (ii) Em  de fevereiro de , a ANEEL publicou a Resolução Homologatória n . , ue estabeleceu 
a Cota Anual de Conta de Desenvolvimento Energético  CDE, a ser repassada pela CEB Distribuição S.A., à 
Eletrobrás no ano de , no montante de R$ . . Esses valores foram reconhecidos e homologados 
na Revisão arifária Extraordinária  R E, por meio da Resolução Homologatória n . , de  de 
fevereiro de , a ual estabeleceu o repasse desses custos às unidades consumidoras vinculadas à 
CEB Distribuição S.A.
Em , os valores reconhecidos pela CEB Distribuição S A à Eletrobrás totali aram R$ . ,
correspondente a R$ .  de uotas da CDE-ENER IA, R$ .  CDE- SO e R$ .  CDE-
ACR. Os valores de CDE SO E ENER IA foram reconhecidos e homologados na Revisão arifária 
Extraordinária  R E, por meio da Resolução Homologatória n . , de  de fevereiro de , para 
serem repassados aos consumidores de energia da CEB Distribuição S.A. Os valores da conta CDE-ACR 
foram homologados por meio da Resolução Homologatória n . 6 .
(iii) Bandeiras arifárias  Conforme determinado pelo Decreto n . , emitido em  de fevereiro 
de , foi criada a Conta Centrali adora dos Recursos de Bandeiras arifárias  CCRB , destinada 
a administrar os recursos decorrentes da aplicação das bandeiras tarifárias instituídas pela ANEEL. 
A C mara de Comerciali ação de Energia Elétrica - CCEE foi designada pela criação e manutenção 
da CCRB , sendo os valores a serem repassados e ou compensados homologados mensalmente pela 
ANEEL, por meio da emissão de nota técnica. 
Os recursos provenientes da aplicação das bandeiras tarifárias pelas distribuidoras podem ser total ou 
parcialmente revertidos à CCRB . Os recursos disponíveis nesta conta são repassados às distribuidoras 
considerando (i) os valores efetivamente reali ados das variações relativas aos custos de geração e à 
exposição aos preços de li uidação no mercado de curto pra o  e (ii) a cobertura tarifária vigente de 
cada distribuidora. 
Nos meses de janeiro e fevereiro de , os valores adicionados à tarifa de energia pelas bandeiras 
amarelas e vermelhas foram de R$ , M h e R$ , M h, respectivamente. A partir de 
de março de , os valores adicionados passaram a ser de R$ , M h e de R$ , M h, 
respectivamente. 
A bandeira tarifária vermelha foi vigente durante o exercício de , uando registrou os seguintes montantes

Competência Faturado Repasse a CCBTr Cobertura do Custo Despachos

jan .  ( . ) . 6

fev .  ( . ) .

mar .  ( . ) . 6

abr .  ( . ) .

mai .  ( .6 ) .6

jun .  ( . 6) 6.

jul 6. 6  ( 6. 6)  - 6

ago 6.  ( 6. )  - 

set .  ( . )  - 6

out . .  6 .

nov .  ( ) .6 6 6

de .  ( . 6) . 6 6

TOTAL .  ( . ) . 6 6

Em outubro de , houve alteração da metodologia de cálculo das Bandeiras arifárias. Desta forma, os 
saldos positivos na conta passaram a ser rateados entre as concessionárias. Esta nova metodologia gerou, 
para a CEB Distribuidora S.A, um repasse no montante de R$ .  milhões, ue somado aos R$ . ,
comporá a cobertura de custos do m s.

b) Custo do Serviço com energia elétrica

31/12/2015
31/12/2014

Reapresentado

 Custo com Energia Elétrica

 Energia Elétrica Comprada para Revenda  ( . . )  ( . 6. 6)

 Energia Elétrica Comprada p  revenda Curto ra o  ( .6 )  ( . )

 Encargos de so da Rede Elétrica  ( 6. )  ( . )

 Aportes de Recursos da CDE ACR (b.1)                             - . 6

Subtotal  (1.739.621)  (1.394.107)

 Custo de Operação

essoal e Administradores  ( 6. )  ( 6. )

 Entidade de revid ncia rivada  ( . )  ( . )

 Material  ( . )  ( . )

 Custo de Construção  ( . )  ( . )

 Serviço de erceiros  ( . )  ( . )

 Depreciação e Amorti ação  ( .6 )  ( . )

axa de Fiscali ação Serv. EE  ( . 6 )  ( . )

 Outros Custos                  ( . )                    ( . )

Subtotal             (255.535)              (293.625)

Total          (1.995.156)           (1.687.732)

b.1) Repasse de Recursos da CONTA - ACR (CCEE)
Valor relativo ao repasse de recursos através da C mara Comerciali adora de Energia Elétrica  CCEE 
referente aos meses de fevereiro a de embro de . ais valores foram contabili ados como redução do 
custo de energia.
b.2) Custo de Construção
A Companhia contabili a receitas e custos relativos a serviços de construção ou melhoria da infraestrutura 
utili ada na prestação dos serviços de distribuição de energia elétrica. A margem de construção adotada é 
igual a ero, considerando ue
  i. a atividade m da Companhia é a distribuição de energia elétrica
 ii. toda receita de construção está relacionada com a construção de infraestrutura para o alcance da 
atividade m, ou seja, a distribuição de energia elétrica  e 
  iii. a Companhia terceiri a a construção da infraestrutura. 
Mensalmente, a totalidade das adições efetuadas ao ativo intangível em curso é transferida para o resultado, 
como custo de construção e receita de construção.
c) Despesas operacionais
c.1) Despesas com Vendas

Descrição 31/12/2015 31/12/2014

essoal  ( . )  ( . 6 )

 Material  ( )  ( )

 Serviço de erceiros  ( . 6 )  ( . 6 )

ropaganda e ublicidade  (6 )  ( )

rovisão(Reversão) Devedores Duvidosos  (6 .6 )  ( . )

rovisão Devedores Duvidosos - Controlador  -  ( 6. )

 Outras Despesas com Vendas                   ( . )                   ( . )

 Total  (135.926)  (132.497)
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c.2) Despesas Gerais e Administrativas

31/12/2015 31/12/2014

Despesas gerais e administrativas

essoal e Administradores  ( . )  ( . )

 Entidade de revid ncia rivada  ( . )  ( . )

 Material  ( . )  ( . 6)

 Serviço de erceiros  ( . )  ( . 6)

 Depreciação e Amorti ação  ( . )  ( . )

 Outras Despesas erais e Administrativas                   ( . 6 )                  ( . )

Total               (128.194)              (138.704)

c.3) Outras Receitas/(Despesas)Operacionais

31/12/2015 31/12/2014

Outras Receitas/(Despesas) Operacionais

 Outras Receitas  204.121  78.391 

 Reversões conting ncias Cíveis, rabalhistas e Regulatórias . .

 Reversões Benefício ós - Emprego . .

 Outras Receitas e reversões . 6  6.

 Recuperação de perdas . 6 6.

 Ressarcimentos CCEARs  -  - 

 Baixa de Dividendos  - .

 Receita do Ativo Financeiro - VNR . .

 Outras Despesas  (86.201)  (71.927)

rovisões conting ncias Cíveis e rabalhistas  ( . )  ( . )

rovisões conting ncias regulatórias  ( . 6 )  ( . 6 )

rovisão Benefício ós - Emprego  ( . 6)  ( . )

rovisão articipação no Resultado  ( . )  ( . 6)

 Outras rovisões  (6 )  ( . )

 Multa Aneel  -  ( . )

 Compensação a consumidores  ( . )  ( . )

erdas na Desativação de Bens                      ( .6 )                          - 

Total  117.920  6.464 

d) Resultado Financeiro

Descrição 31/12/2015 31/12/2014

Receitas (Despesas) Financeiras

Receita Financeira

 Acréscimo Moratório em Conta de Energia . 6 .

 Atuali ações Monetárias . .

 Multas e enalidades Aplicadas .

 Rendimentos de Aplicações Financeiras . 6

 Outras Receitas Financeiras . .

Subtotal  124.705  45.591 

Descrição 31/12/2015 31/12/2014

Despesas Financeiras

 Encargos de Dívidas  (6 . )  ( 6. )

 Variação Cambial sobre Faturas de Energia  ( . )  ( . )

 Atuali ações Monetárias  ( . )  ( . )

 Atuali ação Benefício ós Empregos  ( . )  ( .6 )

uros por Atraso agto Fornecedores  ( . )  ( )

 Multas por Atraso agamento  ( . )  ( )

 Outras Despesas Financeiras  ( . )  ( . )

Subtotal  (244.464)  (81.691)

Total  (119.759)  (36.100)

i) Atuali ações Monetárias sobre assivos  O aumento em  na comparação com  é justi cado

pelas atuali ações monetárias dos assivos Financeiros Setoriais  CVA (R$ . ) da Contribuição 

de Iluminação blica - CI  (R$ . ), das li uidações no mercado de curto pra o (R$ . ) das 

conting ncias (R$ . ) e da atuali ação monetária do EE e D(R$ 6. ).

ii) Variação Cambial sobre Fatura de Energia Elétrica  A variação ocorreu pela variação do Dólar, ue é 

o indexador das faturas de compra de energia elétrica de I AI  e ainda pela política de pagamento da 

CEB Distribuição S.A. para a geradora. Em , o passivo de R$ . , sendo (R$ . 6 ) referente 

ao parcelamento e R$ . 6  referente às faturas pendentes de pagamento de compra de energia de Itaipu 

Binacional.

36. EVENTOS SUBSEQUENTES

Plano Assistencial – FACEB – Inconstitucionalidade das Leis nº 3.010/2002 e nº 3.199/2003

O Conselho Especial do ribunal de ustiça do Distrito Federal e erritórios, conforme o Acórdão 

n. , disponibili ado na Edição n , do Diário da ustiça, de  de setembro de ,

julgou procedente a ADI n. - . Nesta decisão, com e cácia erga omnes, foi declarada 

a inconstitucionalidade formal e material das Leis n. .  e n . . ais diplomas legais 

dispõe sobre a extensão de benefícios do plano assistencial a ex-empregados da Companhia Energética de 

Brasília  CEB e dá outras provid ncias , restringindo a e cácia da declaração para ue só produ a seus 

efeitos após o pra o de de oito meses, a contar da publicação do acórdão.

Em cumprimento ao disposto no artigo , caput, do Regimento Interno do ribunal, o acórdão foi 

republicado na Edição n 6 do Diário de ustiça, de 6 de fevereiro de 6, não cabendo mais 

recurso da decisão.

Brasília,  de março de 6.

Luís Fernando Magnani de Oliveira
Diretor- eral

Júlio César de Oliveira Freitas
Diretor Financeiro

Mauricio Alvares da Silva Velloso Ferreira 
Diretor Comercial

Mauro Martinelli Pereira
Diretor de Distribuição

Raphael Ehlers dos Santos
Diretor de estão

Marly Gomes Araújo
Superintendente Contábil

Contadora CRC DF n . . O-

Tatiana Lopes Nonato Trindade
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, instruindo processo especí  co para este assunto cujo resultado deve ser considerado no processo tari-

fário de 6. Nossa opinião não possui modi  cação relacionada a este assunto.

Outros assuntos

Demonstrações do valor adicionado 

Examinamos também as demonstrações do valor adicionado, referentes ao exercício  ndo em  de de em-

bro de , preparadas sob a responsabilidade da administração da Companhia, cuja apresentação é re ueri-

da pela legislação societária brasileira para companhias abertas, e como informação suplementar pelas IFRS

ue não re uerem a apresentação da DVA. Essas demonstrações foram submetidas aos mesmos procedimen-

tos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, estão ade uadamente apresentadas, em todos os 

seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações  nanceiras tomadas em conjunto.

Reapresentação dos valores correspondentes

Conforme mencionado na nota explicativa , em decorr ncia da mudança de política contábil, os valores 

correspondentes relativos ao balanço patrimonial referente ao exercício  ndo em  de de embro de ,

apresentados para  ns de comparação, foram ajustados e estão sendo reapresentados como previsto no C C

 - olíticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Reti  cação de Erro e C C 6(R ) - Apresentação das 

Demonstrações  nanceiras. Nossa opinião não contém modi  cação relacionada a esse assunto.

Brasília,  de março de 6.

BDO RCS Auditores Independentes SS

CRC  S 6 O-  S  DF

Alfredo Ferreira Marques Filho 

Contador CRC  S O-

Fernando Eduardo Ramos dos Santos 

Contador CRC O O-

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da CEB Distribuição S A, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, conheceu 

o Relatório Anual da Administração, examinou as Demonstrações Financeiras, além das informações 

complementares objeto das Demonstrações do Resultado, das mutações do atrimônio Lí uido e dos Fluxos 

de Caixa, levantados em  de de embro de , elaborados de acordo com a Lei das Sociedades por Ações 

e Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accouting Standards 

Board (IASB). odas as peças foram apresentadas de forma comparativa à uelas encerradas no exercício 

 ndo em  de de embro de . O Colegiado tomou conhecimento do relatório da BDO Auditores 

Independentes, emitido sem ressalvas.

Com base nos documentos apresentados e no relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações 

 nanceiras, o Conselho Fiscal concluiu, por unanimidade, ue as peças estão em ordem e ade uadas, em seus 

aspectos relevantes, sendo de opinião ue se encontram em condições de serem submetidas à deliberação 

 nal da Assembleia eral Ordinária da CEB Distribuição S A.

Em cumprimento ao disposto no inciso VIII, art. 6 da Resolução n - CDF, o Conselho Fiscal 

veri  cou não existirem, nos registros contábeis da Companhia apresentados ao Colegiado, irregularidades 

apuradas no exame reali ado, encontrando-se normal a situação dos dirigentes responsáveis perante os cofres 

da Empresa, até a presente data.

Brasília,  de março de 6.

SÉRGIO ASSENÇO TAVARES DOS SANTOS

JOÃO EMIGDIO DA COSTA E SILVA

LUIZ REIS DE MELLO

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES 

SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos Administradores e Acionistas da

CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.

Brasília  DF

Examinamos as demonstrações  nanceiras da CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. (‘Companhia ), ue compreen-

dem o balanço patrimonial em  de de embro de  e as respectivas demonstrações do resultado, resulta-

do abrangente,das mutações do patrimônio lí uido e dos  uxos de caixa para o exercício  ndo na uela data, 

assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

A Administração da Companhia é responsável pela elaboração e ade uada apresentação das demonstrações 

 nanceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, assim como pelos controles internos 

ue ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações  nanceiras livres de 

distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes 

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações  nanceiras com base em 

nossa auditoria, condu ida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas 

re uerem o cumprimento de exig ncias éticas pelos auditores e ue a auditoria seja planejada e executada 

com o objetivo de obter segurança ra oável de ue as demonstrações  nanceiras estão livres de distorção 

relevante.

ma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evid ncia a respeito dos 

valores e divulgações apresentados nas demonstrações  nanceiras. Os procedimentos selecionados depen-

dem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações 

 nanceiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera 

os controles internos relevantes para a elaboração e ade uada apresentação das demonstrações  nanceiras 

da Companhia para planejar os procedimentos de auditoria ue são apropriados nas circunst ncias, mas não 

para  ns de expressar uma opinião sobre a e  cácia desses controles internos da Companhia. ma auditoria 

inclui, também, a avaliação da ade uação das práticas contábeis utili adas e a ra oabilidade das estimativas 

contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações  nanceiras 

tomadas em conjunto.

Acreditamos ue a evid ncia de auditoria obtida é su  ciente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Em nossa opinião, as demonstrações  nanceiras acima referidas apresentam ade uadamente, em todos os as-

pectos relevantes, a posição patrimonial e  nanceira da CEB Distribuição S.A. em  de de embro de ,

o desempenho de suas operações e os seus  uxos de caixa para o exercício  ndo na uela data, de acordo com 

as práticas contábeis adotadas no Brasil. 

Ênfases

Chamamos a atenção para o fato de ue a Companhia apresenta um histórico de de  ci ncia de capital de giro. 

Adicionalmente, em ra ão das características inerentes à sua atividade operacional e por exig ncia dos órgãos 

concedente e regulador, existe a necessidade de constantes e relevantes investimentos para manutenção e 

desenvolvimento das suas atividades. Esses fatos indicam a exist ncia de incerte a signi  cativa ue pode 

levantar d vida relevante uanto à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Os planos da 

Administração para manutenção das atividades estão descritos na Nota Explicativa n . . As demonstrações 

 nanceiras mencionadas no primeiro parágrafo foram elaboradas no pressuposto de continuidade normal dos 

negócios e, assim, não incluem nenhum ajuste relativo à reali ação e à classi  cação dos ativos ou uanto aos 

valores e à classi  cação dos passivos, ue seriam re ueridos na impossibilidade de a Companhia continuar 

operando. Nossa opinião não contém modi  cação relacionada a esse assunto. 

 Chamamos a atenção para o fato descrito na nota explicativa n , a Companhia possui registrado no passivo 

não circulante o montante de R$ .  mil, referente aos valores a serem ressarcidos aos consumidores 

em decorr ncia do processo de migração de determinados consumidores residenciais, anteriormente en ua-

drados na subclasse de baixa renda, para consumidores normais. No exercício de , a Administração da 

Companhia desenvolveu estudo jurídico interno ue concluiu sobre a prescrição de tais valores, no entanto, 

o parecer jurídico orientou consulta prévia ao órgão regulador (ANEEL) antes ue fosse procedida a baixa 

contábil. A Administração formali ou a consulta prévia ao órgão regulador e em  de Fevereiro de , a 

ANEEL informou em resposta a esta consulta ue a Concessionária deveria manter nos seus registros con-

tábeis o referido passivo, para posterior consideração pela Ag ncia Reguladora na modicidade tarifária, fato 

este ue não ocorreu no referido reajuste. Adicionalmente, a ANEEL emitiu documento em  de agosto de 
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RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO 2015

Em cumprimento às disposições legais, a Administração da CEB Geração S/A. concessionária da Usina
Hidrelétrica do Paranoá - UHE Paranoá e da Usina Térmica Brasília - UTE Brasília, subsidiária integral
da Companhia Energética de Brasília - CEB, apresenta suas Demonstrações Financeiras, bem como os
Pareceres do Conselho Fiscal e Auditores Independentes, relativas ao exercício findo em 31/12/2015.
O ano de 2015 para o setor de geração de energia foi marcado por condições hidrológicas adversas,
por escassez de chuvas e, consequentemente, por baixa produção de energia das usinas hidrelétricas
do Sistema Integrado Nacional - SIN. 
Essa crise hidrológica também prejudicou a recuperação dos níveis dos reservatórios dos aproveitamen-
tos de geração localizados, principalmente, nas bacias hidrográficas do sudeste e centro oeste brasileiro.
Diante a falta de chuva, foi necessário aumentar a produção de energia térmica para atender o merca-
do consumidor, a um custo elevado que foi suportado pelas empresas GERADORAS.
Assim sendo, 2015 foi um ano de crise que comprometeu a saúde de financeira das empresas, con-
tribuiu para a diminuição de receita e para uma judicialização jamais vista no setor de geração de ener-
gia elétrica pelas empresas integrantes do Mecanismo de Realocação de Energia - MRE
Diante desse quadro desfavorável, foi aprovada a Lei 13.203/2015 e publicada a Resolução nº
684/2015, que estabeleceram critérios para a repactuação do risco hidrológico de geração de energia
elétrica para os participantes do MRE. 
A CEB Geração S.A., dentro desse contexto de alto risco hidrológico, teve a necessidade de adquirir
de energia no mercado, ao custo de R$3.250 mil para honrar compromissos contratuais. 
Por ser uma empresa do MRE, a CEB Geração aderiu ao sistema de repactuação do risco hidrológico e
essa iniciativa possibilitou a recuperação de um crédito da ordem de R$3.800 mil, que será realizado ao
longo da concessão da Usina do Paranoá.
No que diz respeito a antecipação da renovação da concessão da UHE Paranoá, prevista na Lei nº
12.783/2013, que dispõe sobre as concessões de geração, transmissão e distribuição de energia elétri-
ca, sobre a redução dos encargos setoriais e sobre a modicidade tarifária e da outras providencias,  foi
elaborada  a  Nota Técnica 01/2015 - CEB G com o objetivo de analisar a viabilidade econômico-
financeira da antecipação da prorrogação da concessão da Usina do Paranoá, nas condições estabele-
cidas pelo Poder Concedente.
A conclusão do mencionado estudo foi pela rejeição da antecipação da prorrogação da concessão da
UHE Paranoá. Essa proposta de não aceitação da antecipação foi submetida à deliberação dos Órgãos
de Governança da CEB, ou seja, Conselho de Administração e Assembleia de Acionistas que acatou
a recomendação técnica e deliberou por não renovar antecipadamente a concessão da usina nas
condições oferecidas pela Agência Reguladora.
Com relação à Usina Térmica de Brasília - UTE Brasília, em 22 de abril de 2015, a ANEEL recomen-
dou a caducidade da Usina, que posteriormente teve o término da concessão em 07 de julho de 2015.
Foi contratado em 2015 o serviço de inventário para todos os bens da empresa, incluindo a avaliação
dos ativos da UTE Brasília para fins de alienação. Cabe esclarecer que o projeto da UTE Brasília é da
década de 50. Por diversas razões a usina não foi modernizada, tornou-se obsoleta e deixou de ser
competitiva sob o ponto de vista econômico. 
A térmica está instalada numa região muito valorizada de Brasília e tendo em vista a atual destinação
do terreno - usina térmica - está em curso processo na Secretaria de Estado de Gestão do Território e
Habitação do Distrito Federal - SEGETH objetivando a mudança de destinação do terreno para pos-
terior alienação.
Ainda em 2015, iniciou-se o processo de rescisão amigável do contrato de execução das obras da
Usina Solar Fotovoltaica do Estádio Nacional - USF. A rescisão desse contrato com o consórcio
Siner/EBES, responsável pela execução do empreendimento, foi motivada pela falta de recursos da
Terracap para promover os investimentos necessários à conclusão da USF.

A CEB Geração S/A é subsidiária integral da Companhia Energética de Brasília - CEB. Foi criada
pela Lei Distrital Nº 2.648, de 26/12/2000 e explora o potencial de energia hidráulica da Usina
Hidrelétrica do Paranoá - UHE Paranoá, nos termos do Contrato de Concessão Nº 65/1999 - ANEEL.
A empresa possui capital social de R$ 7.575.212,61 (sete milhões quinhentos e setenta e cinco mil,
duzentos e doze reais e sessenta e um centavos) dividido em 7.575.212 (sete milhões quinhentas e
setenta e cinco mil, duzentos e doze) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.
A governança da empresa, nos termos de seu Estatuto, é composta pela Assembleia Geral, duas
Diretorias e Conselho Fiscal. O objeto social da empresa é a geração e comercialização da energia
produzida pelas Usinas do Paranoá e da Térmica Brasília, e por outros empreendimentos de geração
de que vier a participar praticando todos os atos necessários à consecução de sua finalidade, podendo
constituir ou participar de outras sociedades na condição de acionista ou quotista, como meio de
realizar o seu objeto social ou para beneficiar-se de incentivos fiscais. 
Buscando o fortalecimento da identidade institucional do grupo empresarial, Companhia Energética
de Brasília - CEB, com vistas ao aperfeiçoamento das melhores práticas de governança corporativa,
ao aumento da produtividade e redução de despesas, foi feita a mudança da sede da CEB Geração S.A.
para o SIA - Setor de Áreas Públicas, lote C, s/n. 

Gerar energia elétrica com qualidade, de maneira sustentável, beneficiando a sociedade e contribuin-
do para o desenvolvimento econômico do Distrito Federal.

Até 2019 ser referência em geração de energia no Distrito Federal, buscando as melhores práticas em
gestão e sustentabilidade.

Legalidade: Estrita obediência à lei: Nenhum resultado poderá ser considerado bom, nenhuma gestão
poderá ser reconhecida como de excelência à revelia da Lei.

Impessoalidade: Não fazer acepção de pessoas. A cortesia, a rapidez no atendimento, a confiabilidade
e o conforto são requisitos de um serviço de qualidade e devem ser agregados a todos os clientes da
empresa.
Moralidade: Pautar a gestão da CEB Geração S/A por um código moral de aceitação pública. 
Transparência: Dar publicidade e consistência aos fatos e aos dados da CEB Geração S/A repassados
aos Órgãos Fiscalizadores, Governo e Sociedade em geral.
Efetividade: Fazer o que precisa ser feito com o máximo de qualidade ao menor custo possível.

A CEB Geração é concessionária do serviço público de geração, obtendo sua receita exclusivamente
da UHE Paranoá. A UTE Brasília nos últimos cinco anos deixou de fazer parte do rol de usinas tér-
micas despachadas, desde então não gerou receitas. 
A receita operacional líquida de 2015 totalizou R$14.491mil, com redução de 18,2% em relação ao
ano de 2014, cuja receita foi de R$17.713mil. Esse fenômeno ocorreu de maneira geral nas empresas
com receitas advindas da exploração de energia hidráulica. 
No ano de 2014, com condições hidrológicas mais favoráveis e alto preço da energia, houve forte
ganho com a venda de energia no mercado de curto prazo. No ano de 2015, ocorreu o inverso, resul-
tando em baixa venda aliada a necessidade de compra no curto prazo.

(R$ Mil)
DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS 2015 2014
Receita Operacional Bruta 15.335 18.727
Receita Operacional Líquida 14.491 17.713
Resultado Operacional Líquido Antes dos Tributos 8.211 8.957
EBITDA 7.718 8.217
Lucro Líquido (Prejuízo) 7.458 8.018
Patrimônio Líquido 13.602 12.281

Fonte: Demonstrações Contábeis da CEB Geração S.A.

Do ponto de vista das despesas operacionais, seguindo orientação do grupo CEB, foram obtidos exce-
lentes resultados nos cortes de custeio, principalmente com diminuição de 33,7% das despesas com
serviços de terceiros, de 15,4% com as despesas de pessoal e 74,4% de outras despesas. A redução
total das despesas foi de 24,2%, perfazendo uma economia de R$1.926mil.

A redução foi possível com modificação qualitativa dos serviços de Agente de Portaria/Vigia, serviços
de limpeza e conservação, alugueis e diminuição da força de trabalho que era composta de 14 pessoas
em 2014, sendo 3 diretores. Em 2015 a Empresa passou a trabalhar com 7 pessoas, incluindo os 2
diretores. Será dada continuidade em 2016 a esse trabalho de corte de custos, com busca pela efi-
ciência administrativa, austeridade e regularidade. 
A Usina Hidrelétrica do Paranoá foi responsável por cerca de 1,37% da energia consumida no Distrito
Federal no ano de 2015. Possui 13,00 MWmédios de garantia física definida pela ANEEL, do qual
comercializou, em 2015, 11,104 MWmédios, exclusivamente no mercado regulado de energia. No
ano de 2015, gerou 11,8 MWmédios (102.078 MWh), ou 9,2% a menos do que a garantia física. 
Energia gerada pela UHE Paranoá (MWh)

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez TOTAL
10.661 9.123 14.645 17.328 8.777 4.290 5.921 6.366 7.288 4.269 6.714 6.696 102.078

A atual diretoria da CEB Geração S/A. definiu como diretriz atuar com foco em resultados, aumento
do nível da governança corporativa, valorização do seu capital humano, ética e transparência em suas
ações e austeridade.
Nessa perspectiva, em 2015, a empresa adequou sua estrutura, tornando-a mais racional e eficiente. 
Por fim, registre-se que a CEB Geração S/A realizou todas as suas atividades empresariais com recur-
sos próprios, compreendendo: comercialização de energia elétrica, execução do controle efetivo da
geração de energia e do estoque de água no Lago Paranoá, assim como as atividades de suporte
administrativo, contábil, econômico, financeiro e de suprimento, em conformidade com a legislação
vigente local e federal. 

O lago do Paranoá é de uso múltiplo com atividades de pesca amadora, esportes aquáticos, recreação,
além de ser um ponto de atração turística devido a beleza paisagística, áreas de praias e locais para
diversão em suas margens.
A empresa é responsável pelo monitoramento e manutenção da cota do lago Paranoá, de acordo com
os valores determinado pela Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito
Federal - ADASA. Em 2015, a cota do lago foi mantida entre os valores máximo de 1.000,80(m) e
acima do mínimo de 999,80(m). A manutenção da cota entre os valores máximos e mínimos tem
grande influência no clima de Brasília, principalmente, no período estação seca, contribuindo para
melhorar os níveis de umidade relativa do ar.

A usina do Paranoá recebe para visita acadêmica de alunos das redes públicas e privadas, bem como
faculdades de ensino que recebem informações quanto ao uso racional de energia e sobre o processo
de geração de energia, abordando ainda os as questões relacionadas com o meio ambiente, incluindo
a importância da preservação das bacias hidrográficas. 
No ano de 2015, registramos as visitas de aproximadamente 200 pessoas à Usina Hidrelétrica do
Paranoá, oriundas de diversas instituições.
Por outro lado, devido a topografia da área e das instalações da usina, as equipes do Corpo de
Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF e do Exército Brasileiro realizam treinamentos
estratégicos das respectivas corporações.

A CEB Geração S/A não possui quadro de empregados próprios. Em 2015 a equipe foi composta
por 01 (um) Diretor Geral, 01 (um) Diretor e 05 (cinco) funcionários requisitados da CEB
Distribuição S.A.
Os empregados requisitados fazem jus aos termos contidos no Acordo Coletivo de Trabalho da empre-
sa de origem.

Treinamento e Desenvolvimento
No exercício de 2015 foram realizados os seguintes treinamentos: Sistemas Corporativos, curso
oferecido pela Totvs, com participação de quatro empregados da área administrativa; curso de for-
mação de pregoeiro; treinamento na Voith-Siemens no curso Usinas Hidráulicas e participação em
seminários da ANEEL.

A Usina Hidrelétrica do Paranoá - UHE Paranoá - possui garantia física de 13 MW médios, determi-
nada pelo órgão regulador e participa do Mecanismo de Realocação de Energia - MRE. A revisão da
Garantia Física da UHE ocorre a cada dois anos (em janeiro) e está prevista nas Regras da
Comercialização. Em 2015, a ANEEL recomendou ao Ministério das Minas e Energia - MME a
manutenção da garantia física da UHE nos determinados 13 MW médios.
A empresa encerrou 2015 com 28 clientes com Contrato de Comercialização de Energia Elétrica -
CCEAR, firmados no âmbito do 4ºLeilão de Energia Existente, realizado em 2005.
O volume de energia comercializada totalizou 11,667 MW médios, que evidenciam um decréscimo de
15,9% em relação aos 13,868 MW médios comercializados em 2014. Deste montante, 95,17% corre-
sponde a comercialização no ambiente regulado - ACR e os restantes 4,85% foram comercializados no
mercado de curto prazo - MCP.
A venda de energia em 2015 resultou em aproximadamente 15,014 milhões de receita no mercado
regulado e em um desembolso próximo a 317 mil no MCP. Em 2014, por conta do cenário favorável
ao segmento de geração hidráulica, a receita no mercado regulado foi 13,953 milhões e no MCP 4,77
milhões. Por isso a receita bruta em 2015 foi aproximadamente 3,4 milhões inferior a 2014.
O cenário hidrológico desfavorável levou a que os reservatórios das hidrelétricas do Sudeste e Centro-
Oeste, que respondem por cerca de 70% da capacidade de armazenamento do país, se mantivessem
abaixo dos níveis históricos ao longo de todo ano. O fator que mede o volume de energia gerado pelas
hidrelétricas, Generating Scaling Factor - GSF, ficou em 85,0% fazendo com que as geradoras com-
prassem energia no mercado de curto prazo para cumprimento dos seus compromissos contratuais.
Os fatores acima mencionados fizeram com que o setor elétrico passasse por um dos seus anos mais
desafiadores no tocante a liquidação financeira no mercado de curto prazo, levando os agentes de
geração a acionarem a via judicial em busca de garantias mínimas ao equilíbrio financeiro do setor.
Tratativas em busca da solução para os entraves neste mercado vem sido conduzidas pelo Governo
e pelos agentes do setor.

Visando executar Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento - P&D em atendimento às Resoluções da
ANEEL, a CEB Geração S/A tem participado do processo de escolhas de temas que atendam aos requi-
sitos do Manual de P&D da ANEEL, em conjunto com a CEB Distribuidora.
No ano de 2015 a CEB Geração S.A. participou dos seminários CITENEL e SEENEL, investindo em
P&D e na capacitação de empregados.
Para 2016 prevemos que os investimento serão feitos mediante cooperação com outros agentes do
setor elétrico, preferencialmente a CEB Distribuição S.A.

Em referência aos investimentos realizados em 2015, foi iniciada a reforma da unidade geradora 2,
com tratamento de isolação no rotor, estator e excitatriz, além de substituição de peças desgastadas. 
A CEB Geração S/A propõe no seu programa de trabalho para 2016, a realização de atividades que
lhe permitirão registrar melhor desempenho e eficiência, dentre as quais, destacamos as seguintes:

. Investimento na finalização da reforma da unidade 2 da UHE Paranoá, com troca do Regulador
de Tensão;. Reforma em válvulas e distribuidores das unidades geradoras da Usina;.Apoio à controladora Companhia Energética de Brasília - CEB nos assuntos institucionais, em espe-
cial aqueles relacionados com o Poder Concedente e às Associações de Classe;. Preservação das matas ciliares e nativas na área da UHE Paranoá por meio vigilância e conservação
nas proximidades da usina;.Adequação e funcionamento autônomo da empresa para atendimento amplo à regulamentação dos
órgãos reguladores setoriais;. Adequação às exigências da Resolução ANA/ANEEL nº03/2010, que trata do sistema de moni-
toramento hidrometeorológico da bacia do Paranoá.

A Administração da CEB Geração S/A agradece à Companhia Energética de Brasília - CEB, pelo
apoio e confiança recebidos no exercício de 2015. Aos clientes e fornecedores, nosso reconhecimen-
to pela parceria respeitosa e dinâmica construída, que contribuiu para o alcance dos resultados apura-
dos. Em especial, a empresa agradece aos seus servidores, pelo empenho e dedicação determinantes
para o atingimento dos objetivos da empresa.

A ADMINISTRAÇÃO
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Nota 2015 2014
ATIVO
Ativo Circulante 8.904 9.702
Caixas e Equivalentes de Caixa 6 6.488 7.170
Caixa 1 1
Banco Conta Movimento 4 0
Aplicações no Mercado Aberto 6.483 7.169
Créditos, Valores e Bens 7 2.416 2.532
Concessionários e Permissionários 7.1 1.623 1.758
Devedores Diversos 7.2 776 774
Serviços em curso 17 0
Ativo Não Circulante 8 8.407 4.940
Realizável de Longo Prazo
Despesas Pagas Antecipadamente
Pagamentos Antecipados 8.1 3.803 0
Imobilizado 8.2 4.374 4.939
Intangível 8.3 230 1

Total do ativo 17.311 14.642

Nota 2015 2014
PASSIVO
Passivo Circulante 3.709 2.361
Fornecedores 9 869 1.001
Folha de Pagamento 10 44 68
Tributos e Contribuições Sociais 11 126 152
Benefício pós-emprego 12 6 4
Taxas Regulamentares 13 849 800
Imposto de Renda e Contribuição Social 14 154 82
Outras Contas a Pagar 15 1 13
Partes Relacionadas 16 228 241
Dividendos a pagar 17 1.432 0
Patrimônio Lìquido 18 13.602 12.281
Capital Social 7.575 7.575
Capital Subscrito 7.575 7.575
Reservas de Lucros 2.298 2.298
Reserva Legal 1.515 1.515
Reserva de Retenção de Lucros 783 783
Dividendo Adicional Proposto 3.729 2.408

Total do passivo 17.311 14.642

BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO - Em milhares de Reais 

Capital Social                          Reservas de Lucros Lucros Dividendo a 
Capital Reserva Retenção de (Prejuízo) disposição

Subscrito Legal Lucros Acumulados da AGO Total

SALDO EM 31.12.2013 7.575 1.794 783 0 3.789 13.941

Pagamento de Dividendos - - - - (3.789) (3.789)
Lucro do exercício - - - 8.018 - 8.018
Reserva Legal - (279) - 279 - -
Dividendos a distribuir - - - (8.297) 2.408 (5.889)

SALDO EM 31.12.2014 7.575 1.515 783 0 2.408 12.281

Pagamento de Dividendos - - - - (2.408) (2.408)
Lucro do exercício - - - 7.458 - 7.458
Reserva Legal - - - - - -
Dividendos a distribuir - - - (7.458) 3.729 (3.729)

SALDO EM 31.12.2015 7.575 1.515 783 - 3.729 13.602

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

ATIVIDADES OPERACIONAIS 2015 2014
Entradas:
Recebimento pela Venda de Energia Elétrica 15.375 18.874 
Recebimento de Juros sobre Aplicação Financeira 885 1.134
Total de Entradas 16.260 20.008 

Saídas:
Operações com Energia Elétrica (852) (781)
Fornecedores de Materiais e Serviços (2.809) (4.238)
Salários, Remuneração e Encargos (2.369) (2.801)
Recursos Hídricos (671) (645)
Doações, Contribuições e Subvenções (25) (23)
Pagamento de Impostos (1.953) (2.398)
Encargos setoriais (281) (314)
Outros (25) (98)
Compra de Energia de Curto Prazo (3.251) (270)
Total de Saídas (12.236) (11.568)
Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais 4.024 8.440

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Entradas/Saídas:
Aquisição de Imobilizado - (84)
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento - (84)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Saídas
Distribuição de Juros s/ Capital Próprio e Dividendos (4.706) (10.626)
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Financiamento (4.706) (10.626)
Variação Líquida de Caixas e Equivalentes (682) (2.270)
SALDO DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO 6.488 7.170
SALDO DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO 7.170 9.440
AUMENTO DO SALDO LÍQUIDO DE CAIXA (682) (2.270)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS 
EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 

Em Milhares de Reais 

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

Em milhares de Reais

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
MÉTODO DIRETO

EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO - Em Milhares de Reais

2015 2014
Geração de Riqueza
Receita Operacional (Receita bruta de vendas de energia e serviços) 15.331 18.727

Suprimento de energia 15.014 13.953
CCEAR 12.989 12.568
MCSD 2.025 1.385

Energia de Curto Prazo 317 4.774
(-) Insumos (insumos adquiridos de terceiros: compra de energia,
material, serviços de terceiros, etc.) (3.422) (5.740)

= Valor Adicionado Bruto 11.909 12.987
(-) Quotas de Reintegração (depreciação, amortização) (336) (357)
= Valor Adicionado Líquido 11.573 12.630
+ Valor Adicionado Transferido (receitas financeiras, resultado 
da equivalência patrimonial) 896 1.140
= Valor Adicionado a Distribuir 12.469 13.770 
Distribuição da Riqueza – Por Partes Interessadas
Empregados (Empregados e Administradores) 2.638 2.860
Governo (Impostos, Taxas E Contribuições) 43 56
Financiadores (Despesa financeira, empr. e financ.) 67 43
Acionistas (Lucro Líquido) 7.458 8.018 
= Valor Adicionado Distribuído (Total) 10.206 10.977 
Distribuição da Riqueza – Governo e Encargos Setoriais 
Tributos/Taxas/Contribuições 1.313 1.623 

PIS/PASEP 100 122
COFINS 460 562 
IRPJ do exercício 507 635 
CSLL a pagar do exercício 246 304 

Encargos Setoriais 950 1.170
RGR 130 153 
Contribuições de Agentes - CCEE/O N S 16 32 
CFURH 588 748 
TFSEE 71 60
P&D 145 177

= Valor Distribuído (Total) 12.469 13.770 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Nota 2015 2014

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 19.1 14.491 17.713
CUSTO COM ENERGIA ELETRICA 19.2
Energia de Curto Prazo (3.250) (270)
(-) Repactuação do Risco Hidrológico 3.803 0
Ajuste de Inadimplencia - Mercado de Curto prazo (88) 0
Custo de Uso da Rede Elétrica (864) (782)
Recursos Hídricos ‘(588) (748)
Taxa de Fiscalização (71) (60)
Contribuições de Agente (16) (32)

(1.074) (1.892)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO 13.417 15.821
DESPESAS OPERACIONAIS 19.3
Serviços de Terceiros (2.928) (4.362)
Depreciação (336) (357)
Pessoal e Encargos Sociais (2.596) (2.782)
Conselho Fiscal - Honorários e Encargos Sociais (41) 78)
Material (26) (48)
Tributárias (43) (56)
Outros (97) (324)
( - ) Recuperação de Despesas 30 46
Provisão de Contigência (1) 0
(-) Reversão Provisão de Contigência 3 0

(6.035) (7.961)
RESULTADO DO SERVIÇO 7.382 7.860
RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS 19.4
Receitas Financeiras 896 1.140
Despesas Financeiras (67) (43)
RESULTADO FINANCEIRO 829 1.097
RESULTADO DO SERVIÇO, ANTES DA 19.5
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E DO IMPOSTO DE RENDA 8.211 8.957
Contribuição Social (246) (304)
Imposto de Renda (507) (635)
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO 7.458 8.018
LUCRO LÍQUIDO POR AÇÃO 0,98 1,06 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A CEB GERAÇÃO S/A, Companhia cuja criação foi autorizada pela Lei Distrital nº. 2.648,
de 26/12/2000, é uma sociedade anônima de capital fechado, subsidiária integral da Companhia
Energética de Brasília - CEB, regida pela Lei 6.404/76.
A necessidade da criação da CEB Geração decorreu do novo modelo institucional do Setor
Elétrico Brasileiro, calcado na desverticalização das atividades em sociedades específicas, con-
forme disposto no Contrato de Concessão nº. 65/99 - ANEEL, celebrado em 26 de agosto de
1999, que determinou a constituição de outras empresas para o exercício de atividades que não
fossem objeto da concessão de que é titular a CEB (única acionista da CEB Geração) - a explo-
ração do serviço público de distribuição de energia elétrica no Distrito Federal.
Dessa forma, a CEB submeteu à ANEEL, em agosto de 2005, proposta objetivando segregar as
atividades de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, observando o disposto no
art. 4º, § 5º, da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, com a nova redação dada pelo art. 8º, da
Lei nº 10.848/04.
Em 12 de janeiro de 2006 foi formalizada a desverticalização da CEB e, sob as disposições da
Resolução Autorizativa ANEEL n.º 318, de 14.09.2005, foi dada autonomia e independência à
CEB GERAÇÃO. A Companhia tem por objeto a geração e a comercialização de energia.

2 - DAS CONCESSÕES

A transferência das concessões constitui ato vinculado, simultaneamente autorizado na
Resolução Autorizativa ANEEL n.º 318, de 14.09.2005, devendo a assinatura dos Aditivos aos
Contratos de Concessão ser feita após a convocação formal pelo Ministério de Minas e Energia.
A UHE Paranoá é alcançada pela Lei n° 12.783/2013, que dispõe sobre as concessões de geração,
transmissão e distribuição de energia elétrica. A concessão da UHE pode ser prorrogada, a critério
do Poder Concedente, uma única vez, pelo prazo de até 30 (trinta) anos, desde que aceitas - pelo
Concessionário - as condições estabelecidas nessa Lei. 
Um dos objetivos da lei foi a modicidade tarifária. As principais alterações que visaram tal modicidade
foram: Alocação de cotas de energia, resultantes das geradoras com concessão renovadas, a um preço
médio de R$ 32,81/ MWh; Redução dos custos de transmissão; Redução dos encargos setoriais;
Retirada de subsídios da estrutura da tarifa, com aporte direto do Tesouro Nacional.
Dentro as condições estabelecidas para a UHE Paranoá estavam a Tarifa de R$ 101.083,45/MWano e
GAG (Gestão dos Ativos de Geração) de R$ 3.032.503,53. A CEB Geração, em consonância com a
deliberação do seu controlador, concluiu pela não aceitação da antecipação da prorrogação da con-
cessão naquelas condições.
A Usina Hidrelétrica do Paranoá - UHPA é uma concessão de geração de energia elétrica da
CEB Geração regulada pelo Contrato de Concessão nº65/1999 ANEEL, tendo os termos finais
estabelecidos nos respectivos atos de outorga ou de prorrogação, com data final estabelecida
para 29/10/2019. A Usina Termelétrica Brasilia deu-se o término contratual da concessão, no
dia 07/07/2015, o processo de caducidade  pela ANEEL (ofício 661/2015-SCG/ANEEL) deveu-
se a vários fatores: - projeto da década de 50, foi o custo de energia mais caro do Brasil, ausên-
cia de peças, ausência de modernização, questões ambientais e não foi mais despachada pelo
ONS desde 2009, sendo até retirada do quadro de Usinas disponíveis à Operação do Sistema
Nacional. A Usina não gerava mais receita e está agora passando por processo de avaliação com
o objetivo de desmobilização.

Potência
Usinas instalada Localização
Usina Hidrelétrica do Paranoá 30 MW Rio Paranoá - DF
Usina Termelétrica de Brasília 10 MW Área de Serviços Públicos - 

Trecho 4, Lote A - Brasília - DF

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando especificado)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 

Em Milhares de Reais 
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3 - CONTINGÊNCIAS JURÍDICAS 

Processo nº 2008.01.1.115748-8 (Proc. CEB: 311.000012/2014) 8ª Vara de Fazenda Pública do
Distrito Federal, a ação objetivando a decretação de passagem forçada pela autora Sandra dos
Santos Jacintho Motta Paes pela estrada da CEB Geração até acessar seu imóvel. Citada a CEBG
contestou. Em sentença os pedidos foram julgados parcialmente procedentes e decretada o paga-
mento de indenização mensal a CEB G. A autora e CEB apresentaram apelação, sendo daquela
provida em parte e da CEB improvida. CEB apresentou recursos especial e extraordinário, que
tiveram seus processamentos indeferidos. A sentença transitou em julgado e foi iniciada a fase de
execução. Em junho/2015 a CEB peticionou requerendo a intimação da autora para promover os
depósitos mensais. Em julho/2015 o juiz chamou o feito à ordem e determinou a autora o paga-
mento das parcelas já vencidas. Desta decisão, a autora opôs embargos declaratórios, que foram
rejeitados e em seguida agravo de instrumento a decisão, já contrarrazoado pela CEB e pende jul-
gamento. O Juiz decidiu aguardar o julgamento do recurso para da continuidade a execução de sen-
tença. Valores, bens ou direitos envolvidos R$ 12.000,00 (Doze mil reais).
Processo nº 0001377-33.2013.5.10.0006 (Proc. CEB: 093.000.039/2013) 6ª Vara Trabalhista de
Brasília a Reclamação trabalhista proposta por Luciano Campitelli Conti contra a CEB Geração
S.A., sobre pagamento de adicional mensal de "condutor autorizado especial", Plus salarial no
importe de 40% do salário do Reclamante, em face do acúmulo de funções e adicional de pericu-
losidade no importe de 30%, tudo com reflexos em férias, terço constitucional, 13º salários, FGTS e
verbas rescisórias, além de férias do período de 2011/2013 acrescentando 60%, férias proporcionais
de julho de 2012/janeiro de 2013, férias em dobro de 2009 a 2013, 60% de adicional de férias. A
CEB apresentou defesa alegando que o reclamante por ter sido ocupante de emprego em comissão,
realizada pericia que concluiu que o reclamante adentrava em área de risco habitualmente em
condições de periculosidade. Foi declarada incompetência da justiça trabalhista para julgar devido a
natureza do cargo. Em março/2015 o recurso ordinário interposto foi julgado procedente e determi-
na à remessa dos autos a vara de origem. Designado julgamento para o dia 18/12/2015 e adiado para
29/02/2016. Valores, bens ou direitos envolvidos R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

R$ Mil
CONTIGENCIAS JURIDICAS 31/12/2015 31/12/2014

TRABALHISTA 30 0
POSSÍVEL CÍVEL 12 44 

O terreno onde está localizada a UHE Paranoá é de propriedade da TERRACAP, e sofre ações
judiciais de espólio de "Sebastião de Souza e Silva e Outros" que contestam a propriedade da área.
Esforços de regularização da situação dominial do mesmo são realizados pela CEB Geração,
desde a sua criação.
Em 26/11/2010 o juiz de direito que analisou o processo 2002.01.1.085001-7 determinou a
exclusão da ação do "CARTÓRIO DO 1° SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA
COMARCA DE PLANALTINA ESTADO DE GOIÁS" do pólo passivo da lide, por faltar-lhe
personalidade jurídica para residir em juízo e, no mérito, julgou improcedente os pedidos for-
mulados com a inicial. Com fundamento no art. 269, I do CPC, declarou resolvido o processo
e determinou que as custas do processo fossem pagas pelo autor.
Em 15/04/2011 foi julgado o recurso pela 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Distrito Federal,
tendo sido decretada a nulidade do processo que foi extinto sem resolução do mérito, nos ter-
mos do artigo 267, VI do CPC. A decisão foi unânime, fundamentada no sentido de que "em se
tratando de pedido de anulação de compra e venda de imóvel rural, devem constar no pólo passi-
vo da demanda todos os participantes do negócio jurídico, vendedores inclusive, eis que, nos
termos do art. 47 do CPC, deve ser decidida a lide de modo uniforme para todas as partes
envolvidas.". Contra a decisão, houve Recurso Especial da TERRACAP, acompanhado de
Recurso Especial Adesivo do autor, que permanecem no aguardo de julgamento.
Em 17/08/2015, Proc. CEB: 093.000.093/2015, 16ª. Vara Federal, partes do processo: CEB
Geração S/A e outras. Trata-se de ação ordinária de obrigação de fazer com pedido liminar de
antecipação dos efeitos da tutela ajuizada contra a ANEEL para determinar a ANEEL seja obri-
gada a determinar a CCEE que se abstenha de proceder ao ajuste do MRE até o transito em jul-
gado, tendo sido acolhido o pedido da CEB e concedida a liminar na forma pleiteada. Após
ajuizamento da ação (julho/2015) foi editada a Medida provisória 688 pela Presidência da
Republica, que inclusive já foi convertida em lei nº 13.203/2015, de 8/12/2015 dispondo sobre
novas regras de repactuação do risco hidrológico de geração de energia. Além disso, a ANEEL
editou a Resolução Normativa nº 684, de 11/12/2015, estabelecendo critérios para anuência e
demais condições para repactuação. 

4 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

As Demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais (R$), que é a moeda usual da
Companhia, com valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado, e estão sendo
apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com a
Lei das Sociedades Anônimas (Lei n.º 6.404/76), incorporando as mudanças introduzidas pelas
Leis 11.638/07 e 11.941/09, complementadas pelos novos pronunciamentos, interpretações e
orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, aprovados por Resoluções do
Conselho Federal de Contabilidade - CFC, conjugadas com a legislação específica emanada
pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL e instruções da Comissão de Valores
Mobiliários - CVM, em razão de ser subsidiária integral de companhia aberta.
A Companhia optou por aplicar a isenção com relação ao ICPC 10 - avaliação do valor justo
dos ativos de geração. Essa Interpretação incentiva fortemente que na adoção inicial do
Pronunciamento CPC 27 (IAS 16), seja estabelecido um valor justo daqueles bens de valores
relevantes ainda em operação e que apresentem valor contábil substancialmente inferior ou
superior ao seu valor justo.
Entretanto, a Companhia fez uma avaliação a valor justo dos seus ativos de geração mais anti-
gos, quais sejam: a Usina Hidrelétrica do Paranoá - UHPA e Usina Termelétrica de Brasília, que
entraram em operação no ano de 1962, e que se encontram, em média, com 80% desses 
ativos já depreciados, e concluiu que esse valor justo é o valor contábil, não sendo necessária
nova avaliação desses bens do ativo.
A CEB Geração avaliou os eventos subseqüentes até 11 de Fevereiro de 2016, que é a data da
aprovação das demonstrações financeiras pela Diretoria da empresa. 
Os Segmentos operacionais são definidos como atividades de negócio dos quais pode se obter
receitas e incorrer em despesas, cujos resultados operacionais são regularmente revistos pelo prin-
cipal gestor das operações da empresa para a tomada de decisões sobre recursos a serem alocados
ao segmento e para a avaliação do seu desempenho e para o qual haja informação financeira indi-
vidualizada disponível.
Os serviços são prestados utilizando-se uma rede integrada de geração de energia.
Conseqüentemente, a empresa concluiu que possui apenas um segmento passível de reporte que
é de geração e comercialização de energia.

5 - PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Práticas Contábeis Gerais
Instrumentos Financeiros
Os instrumentos financeiros da Companhia estão classificados em passivos financeiros, não
mensurados a valor justo e ativos financeiros classificados como destinados à negociação são
ajustados ao seu valor de mercado em contrapartida ao resultado. Os ativos financeiros classi-
ficados como mantidos até o vencimento ou recebíveis são contabilizado ao custo amortizado
acrescido dos rendimentos, ajustado ao valor provável de realização quando este for menor. Os
passivos financeiros não mensurados a valor justo são avaliados ao custo amortizado, acresci-
do dos encargos financeiros calculados pro-rata temporis. 
Os principais ativos financeiros reconhecidos pela Companhia são: caixa e equivalentes de
caixa, concessionárias e permissionárias e títulos a receber.
O principal passivo financeiro reconhecido pela Companhia é fornecedores.
Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa incluem saldos de caixa, depósitos bancários à vista, e as aplicações
com liquidez imediata. São classificadas como ativos financeiros disponíveis para negociação, e
estão registradas pelo valor original acrescido dos rendimentos auferidos até as datas de
encerramento das demonstrações financeiras, apurados pelo critério pró-rata, que equivalem
aos seus valores de mercado.
ICPC 01 (R1) - Contratos de Concessão 
Esta Interpretação define a forma de contabilização dos ativos de concessões quando atendidas
determinadas condições. O entendimento da Companhia é de que esta Interpretação não se apli-
ca nesta concessão. 
Concessionárias e Permissionárias
Incluem a geração da energia elétrica faturada, acréscimos moratórios, juros oriundos de atra-
so no pagamento e renegociação de dívidas, quando aplicável.
Imobilizado
Registrado ao custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação acumulada, calcula-
da pelo método linear.
Intangível
Os ativos intangíveis da Companhia compreendem ativos adquiridos de terceiros e são mensu-
rados pelo custo total de aquisição, deduzidos da amortização acumulada. Os ativos intangíveis
com vida útil definida são amortizados linearmente pela taxa de 20% a.a.
Redução ao valor recuperável de ativos 
A empresa avaliou o poder de recuperabilidade da usina Hidrelétrica do Paranoá, ativo de titu-
laridade da CEB Geração conforme estabelecido no CPC -01 elaborado pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis. Para estimar o valor em uso do ativo foi utilizada a metodologia do
Fluxo de Caixa Descontado. Tal metodologia consiste na estimativa dos fluxos de caixa espera-
dos que são então descontados a uma dada taxa que reflita o custo de capital do empreendedor.
Nos resultados obtidos, é possível destacar que a UHE Paranoá gera fluxo de caixa suficiente para
remunerá-la adequadamente considerando as taxas mínimas de atratividade estabelecidas.
Portanto, podemos concluir que o valor alocado na conta de ativos imobilizado para a UHE reflete
o seu valor justo e os ativos não estão registrados contabilmente por um valor superior aquele
passível de ser recuperado.
Passivo Circulante e Não Circulante
São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicáveis, dos
correspondentes encargos e variações monetárias e cambiais incorridos até a data do balanço.
Uma provisão é reconhecida no balanço patrimonial quando a Companhia possui uma obri-
gação real ou legal constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um
recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo
como base as melhores estimativas do risco envolvido.
Plano Previdenciário e Outros Benefícios aos Empregados
Os custos associados ao plano de complementação de aposentadoria e pensão, junto à Fundação
CEB de Seguridade Social - FACEB são reconhecidos à medida que as contribuições são incorri-
das. Os passivos atuariais e os custos e despesas deles decorrentes, são registrados em conformi-
dade com a Deliberação CVM n 371/2000.
Apuração do Resultado
O resultado é apurado em conformidade com o regime de competência. As receitas de todos os
serviços prestados são reconhecidas quando auferidas. O faturamento de energia elétrica para
todas as concessionárias e permissionárias é efetuado mensalmente de acordo com a disponibi-
lização dos valores pela CCEE - Câmera de Comercialização de Energia Elétrica. 
Estimativas Contábeis
A preparação das demonstrações financeiras requer que a Administração se baseie em estima-
tivas e seu julgamento para o registro de certas transações que afetam os ativos e passivos,
receitas e despesas, bem como a divulgação de informações nas demonstrações financeiras. Os
resultados finais dessas transações e informações, quando de sua efetiva realização em perío-
dos subseqüentes, podem diferir dessas estimativas e julgamento da Administração. A
Companhia revisa as estimativas e as premissas pelo menos anualmente.
As principais estimativas relacionadas às demonstrações financeiras referem-se ao registro dos
efeitos decorrentes de provisão para contingências.
Receitas e despesas 
Incluem os juros, variações monetárias incidentes sobre os direitos e obrigações sujeitos à atualiza-
ção monetária até a data do balanço. O efeito líquido dessas atualizações está refletido no resultado
do exercício.
Lucro por ação
É determinado considerando-se a quantidade de ações em circulação na data do balanço.
Demonstração do valor adicionado (DVA)
Essa demonstração tem por finalidade evidenciar a riqueza criada pela Empresa e sua dis-
tribuição durante determinado período e é apresentada pela Companhia, conforme requerido
pela legislação societária brasileira, como parte de suas demonstrações financeiras individuais.
A DVA foi preparada com base em informações obtidas dos registros contábeis que servem de
base de preparação das demonstrações financeiras e seguindo as disposições contidas no NBC
TG 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em sua primeira parte apresenta a riqueza criada
pela Empresa, representada pelas receitas (receita bruta das vendas, incluindo os tributos inci-
dentes sobre a mesma, as outras receitas e os efeitos da provisão para créditos de liquidação
duvidosa), pelos insumos adquiridos de terceiros (custo das vendas e aquisições de materiais,
energia e serviços de terceiros, incluindo os tributos incluídos no momento da aquisição, os
efeitos das perdas e recuperação de valores ativos, e a depreciação e amortização) e o valor adi-
cionado recebido de terceiros (receitas  e outras receitas). A segunda parte da DVA apresenta a
distribuição da riqueza entre pessoal, impostos, taxas e contribuições, remuneração de capitais
de terceiros e remuneração de capitais próprios.

b) Práticas Contábeis Regulatórias - Específicas do Setor Elétrico
Plano de Contas
A Companhia adota o plano de contas do Manual de Contabilidade do Serviço Público de
Energia Elétrica, instituído pela Resolução ANEEL nº 605, de 11 de março de 2014, e alterações
posteriores.
Ativos e Passivos Regulatórios
A Companhia não possui Ativos ou Passivos Regulatórios.
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa - PCLD
ACompanhia entende não haver necessidade de constituição de provisão para créditos de liquidação
duvidosa, considerando não haver risco de perdas com estes créditos.
Imobilizado
i. Ativo Imobilizado em Serviço - AIS. Bens e Instalações em função do serviço concedido 
Os bens e direitos em função do serviço concedido são cadastrados e controlados pela concessionária
e permissionária em sistemas auxiliares ou em registros suplementares, por meio de Unidade de
Cadastro - UC e Unidade de Adição e Retirada - UAR, por Ordem de Imobilização - ODI, conta
contábil, data de sua transferência (capitalização) para o Imobilizado em Serviço.. Depreciação
A depreciação é calculada pelo método linear, tomando-se por base os saldos contábeis
registrados nas respectivas Unidades de Cadastro - UC, conforme determina a Resolução
Normativa nº 674, DE 11 de agosto de 2015 que estabelece as taxas anuais de depreciação
para os ativos em serviço das concessionárias, permissionárias e autorizadas do setor
elétrico, conforme tabela XVI do Manual de Controle Patrimonial do Setor Elétrico -
MCPSE (Vide nota explicativa nº 8). 
Referidas taxas foram avaliadas pela Companhia, tendo concluído que as mesmas refletem a
vida útil do seu ativo imobilizado.
ii. Ativo Imobilizado em Curso - AIC
Bens e instalações em formação ou construção. . Rateio de Administração Geral (RAG) 
É a transferência para as Ordens em Curso da parcela registrada na Administração Central que
indiretamente trabalhou para o investimento. O valor é calculado em até 10% da apropriação de
Pessoal e de Serviço de Terceiros nas Ordens em Curso. . Encargos Financeiros 
Em função do disposto na Instrução Contábil nº 6.3.6 do Manual de Contabilidade do Serviço
Público de Energia Elétrica, instituído pela Resolução ANEEL nº 605, de 11 de março de 2014
e na  Deliberação CVM nº 672, de 20 de outubro de 2011, os juros, variações monetárias e
encargos  financeiros relativos  aos financiamentos obtidos de terceiros, efetivamente aplicados
no imobilizado em curso, estão apropriados às ordens em curso como custo. 
Encargos Regulamentares
a) Pesquisa e Desenvolvimento - P&D, Programa de Eficiência Energética - PEE e Fundo
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT.
As empresas geradoras de energia elétrica estão obrigadas a destinar 1% de sua receita opera-
cional líquida para reinvestimentos nesses programas.
b) Taxa de Fiscalização do Serviço Público de Energia Elétrica -TFSEE.
Calculadas pela ANEEL, incidente sobre a geração de energia, considerando o valor econômi-
co agregado pela concessionária.
Operações de Compra e Venda de Energia Elétrica na Câmara de Comercialização de Energia
Elétrica - CCEE.
Os registros das operações de compra e venda de energia elétrica no Mercado de Curto Prazo,
definidos pela CCEE, estão reconhecidos pelo regime de competência, de acordo com infor-
mações fornecidas por aquela entidade e/ou por estimativa, quando essas informações não estão
disponíveis.

6 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Em 31 de dezembro de 2015, a Companhia possuía instrumentos financeiros representados por
aplicações em CDB de curto prazo. O valor desses instrumentos, reconhecidos nestas
Demonstrações financeiras, se aproxima ao de valor de mercado, mediante comparação de
taxas de juros contratuais com as taxas de juros prevalecentes no mercado em operações simi-
lares na data e estão compostas como se segue:

R$ Mil
31/12/2015 31/12/2014

Caixa 1 1
Banco Conta Movimento 4 0
Aplicações
BRB - CDB 5.954 6.151
Bradesco - CDB 529 1.018

6.483 7.169
6.488 7.170

7 - CRÉDITOS, VALORES E BENS

7.1 - Concessionários e Permissionários
O saldo das contas a receber de Concessionárias, no valor de R$ 1.623 mil, da Companhia em
31 de dezembro de 2015 é decorrente da energia vendida no último mês do trimestre e da última
parcela da energia vendida no mês anterior.

R$ Mil
31/12/2015 31/12/2014

Concessionárias e Permissionárias 1.623 1.758

7.2 - Devedores Diversos
O saldo da conta devedores diversos R$ 776 mil refere-se em sua maioria, recursos a receber da
Terracap, proveniente do convenio 007/2014 que tem por objeto o estabelecimento de mútua
cooperação entre os partícipes, visando á alocação de recursos pela Terracap à CEB Geração para
implantação da Usina Solar Fotovoltaica - USF no Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha.

R$ Mil
31/12/2015 31/12/2014

TERRACAP
Tributos e Contribuição a compensar 735 735

41 39
TOTAL 776 774
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8 - ATIVO NÃO CIRCULANTE

8.1 Despesas Pagas Antecipadamente
Trata-se a credito junto a CCEE referente à repactuação de risco Hidrológico, conforme men-
cionado na nota 25.
8.2 Imobilizado em Serviço e Imobilizado em Curso
Os bens estão registrados ao custo de aquisição ou construção, deduzidos da depreciação calcu-
lada pelo método linear, tomando-se por base os saldos contábeis registrados nas respectivas
Unidades de Cadastro - UC, conforme determina o Manual de Controle Patrimonial do Setor
Elétrico - MCPSE, revisado pela Resolução Normativa ANEEL nº. 674, de 11 de agosto de 2015

Composição do Imobilizado - R$ Mil
Custo de Depreciação Imobilizado Imobilizado

Tx Aquisição em Acumulada Líquido em Líquido em 
Descrição Depreciação 31/12/15 em 31/12/15 31/12/15 31/12/14
Terrenos - 18 - 18 18
Reservatórios, Barragens e Adutoras 2% 2.795 (1.285) 1.510 1.566
Edificações, Obras Civis e Benfeitorias 3,33% 5.179 (4.743) 436 558
Maquinas e Equipamentos 2,5% a 16,67 % 7.884 (6.496) 1.388 1.498
Veículos 14,29% 83 (76) 7 13
Móveis e Utensílios 6,25% 154 (59) 95 104
Sistema De Transmissão De Conexão
Maquinas e Equipamentos 2,86% a 6,67% 897 (396) 501 529
Imobilizado Em Curso
Serviço de Terceiros 419 - 419 653
Material de Depósito - - -
Total do Imobilizado 17.429 (13.055) 4.374 4.939

Movimentação do Imobilizado - R$ Mil
Imobilizado Transferência Depreciação Imobilizado

Tx Líquido em em em Líquido em 
Descrição Depreciação 31/12/14 31/12/15 31/12/15 31/12/15
Terrenos - 18 - 18
Reservatórios, Barragens e Adutoras 2% 1.566 (56) 1.510
Edificações, Obras Civis e Benfeitorias 3,33% 558 (122) 436
Maquinas e Equipamentos 2,5% a 16,67 % 1.498 (110) 1.388
Veículos 14,29% 13 (6) 7
Móveis e Utensílios 6,25% 104 (9) 95
Sistema De Transmissão De Conexão
Maquinas e Equipamentos 2,86% a 6,67% 529 (28) 501
IMOBILIZADO EM CURSO
Serviço de Terceiros 653 (234) - 419
Material em Depósito - - -
Total do Imobilizado 4.939 (234) (331) 4.374

O total do imobilizado, R$ 4.374 mil (líquido da depreciação acumulada) são decorrentes, em
sua maioria da transferência de ativos da Companhia Energética de Brasília - CEB no processo de
desverticalização ocorrido em 12 de janeiro de 2006. O valor do saldo do Imobilizado em Curso - R$
419 mil, até o mês de dezembro de 2015 referem-se a serviços de terceiros com projetos de moderniza-
ção da Usina Hidrelétrica.

8.3 Intangível
Composição do Intangível - R$ Mil

Custo de Amortização Intangível Intangível
Tx Aquisição em Acumulada em Líquido em Líquido em

Descrição Amortização 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2014
Softwares 20% 250 (20) 230 1

Movimentação do Intangível - R$ Mil
Intangível Aquisições Amortização Intangível

Tx Líquido em em em Líquido em
Descrição Amortização 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015
Softwares 20% 1 234 (5) 230

9- FORNECEDORES 

R$ Mil
31/12/2015 31/12/2014

Fornecedores 869 1.001

Aconta de fornecedores engloba os valores de materiais e serviços para pagamento em, no máximo, 30 dias.

10 - FOLHA DE PAGAMENTO

R$ Mil
31/12/2015 31/12/2014

Encargos 44 68
44 68

Representam os valores provisionados de salários, tributos e encargos sociais sobre folha de pagamento.

11 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 

R$ Mil
31/12/2015 31/12/2014

COFINS 39 43
PIS 8 9
INSS 17 12
IR/CSLL 57 76
ISS 5 7
Outras (FGTS/INSS) 0 5
Total 126 152

Estão representados, principalmente pelas contribuições sociais para o Programa de Integração
Social - PIS e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS.

12 - BENEFÍCIO PÓS-EMPREGO

R$ Mil
31/12/2015 31/12/2014

Benefício Pós-emprego 6 4

Trata-se do valor da contribuição da parcela do empregador à entidade de previdência privada em
benefício dos seus diretores.

13 - TAXAS REGULAMENTARES

R$ Mil
31/12/2015 31/12/2014

Recursos Hídricos 78 158
Quota para a Res. Global de Reversão 13 9
Pesquisa e Desenvolvimento - P & D 754 633
Taxa de Fiscalização ANEEL 4 0
Total 849 800

Referem-se aos valores devidos Compensação Financeira pela utilização de Recursos Hídricos,
à Quota para a Reserva Global de Reversão - RGR fixada pelo Despacho nº 3.370, de 02 de
outubro de 2015, da ANEEL, valores retidos e não utilizados nos programas de Pesquisa e
Desenvolvimento - P & D, que são remunerados pela taxa do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC, até a sua efetiva aplicação nos projetos, bem como a Taxa de Fiscalização
ANEEL fixada pelo Despacho nº 2.099 de 26/06/2015, da ANEEL.

14 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA E CONTRIBUIÇÃO 
SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO 

Representam os valores devidos do IRPJ e da CSLL relativos ao 4º trimestre.

R$ Mil
31/12/2015 31/12/2014

Imposto de Renda Pessoa Jurídica 95 21
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido 59 61
Total 154 82

15 - OUTRAS CONTAS A PAGAR

R$ Mil
31/12/2015 31/12/2014

Obrigações Estimadas 0 10
Outras Obrigações (Provisão de Contingência) 1 3
Total 1 13

Referem-se a Obrigações Estimadas referente à provisão de gratificações e outras obrigações referentes
a provisões passivas.

16 - PARTES RELACIONADAS

Valores devidos à CEB Distribuição S/A, decorrentes do uso da rede elétrica e de pessoal requisitado no
mês de dezembro.

R$ Mil
31/12/2015 31/12/2014

Custo de Uso da Rede Elétrica - CUSD 79 67
Pessoal Requisitado 149 174
Total 228 241

17 - DIVIDENDOS A PAGAR

R$ Mil
31/12/2015 31/12/2014

Dividendos Propostos 1.432 0

18 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital Social
Em 24 de maio de 2007, por conta de decisão emanada por Resolução da 8ª Assembléia Geral
Ordinária - AGO, realizada em 22 de maio de 2007, o Capital Social subscrito da Companhia
foi reduzido em R$ 2.750 mil, passando de R$ 10.325 mil para R$ 7.575 mil, que está dividi-
do em 7.575.212 Ações Ordinárias Nominativas, sem valor nominal, todas de propriedade da
Companhia Energética de Brasília - CEB.

Quantidade
Espécie/Classe das ações de ações %
Ordinárias Nominativas 7.575.212 100

DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO
R$ Mil

Lucro 7.458
Dividendos Propostos 3.729
Dividendos Adicionais Propostos 3.729
Dividendos Intercalares (-) 2.297
Dividendos Líquidos 1.432

Reserva Legal
A constituição da Reserva Legal atingiu o limite de 20% do capital social, segundo o art. 193 da Lei
6.404/76

Dividendos Intercalares
Em 09 de julho de 2015 seguindo o disposto no Estatuto Social da Companhia arts. 6º, 7º, 8º, e 18º

e 50ª Assembléia Geral Extraordinária da CEB Geração atendendo a solicitação do seu acionista
único, antecipou o pagamento de dividendos relativos ao saldo contábil apresentado no 1º semestre
do exercício de 2015 no valor de R$ 2.297 mil.

19 - RESULTADO DO EXERCÍCIO

As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência.

19.1 - Receita Operacional Líquida
R$ Mil

Descrição 31.12.2015 31.12.2014
Receita bruta de vendas de energia e serviços 15.331 18.727
Suprimento de Energia - CCEAR 12.989 12.568
Suprimento de Energia - MCSD 2.025 1.385
Energia de Curto Prazo 317 4.774
(-) Contribuições sociais sobre faturamento (560) (684)
(-) Encargos Setoriais (275) (330)
(-) Deduções da receita (5) (0)
Total 14.491 17.713

19.1.1 Contratos CCEAR
R$ Mil

31/12/2015 31/12/2014
Contratos CCEAR 12.989 12.568

Engloba a comercialização de energia elétrica no período, verificada a partir dos contratos firmados
no âmbito de Ambiente Regulado - CCEAR. Tais contratos são reajustados anualmente, pelo IPCA,
na data de reajuste das distribuidoras.

19.1.2. Energia Elétrica de Curto Prazo 
R$ Mil

31/12/2015 31/12/2014
Energia Elétrica de Curto Prazo 317 4.774

A CEB GERAÇÃO liquida parte de sua energia gerada no mercado de Curto Prazo, ou mercado
SPOT. Participa ainda do Mecanismo de Realocação de Energia_MRE que visa mitigar os riscos de
geração inerentes ao setor, onde o sistema cede energia à empresa participante, em momentos de
queda na geração própria, assim como recebe em momentos de geração excedente. 
No ano de 2015 ocorreu considerável diminuição nos níveis pluviométricos em vários submerca-
dos e em especial no sudeste, o que, entre outros fatores, levou a que o Operador Nacional do
Sistema- ONS determinasse o despacho de térmicas, visando poupar os reservatórios das hidrelétri-
cas. A queda no despacho das hidrelétricas com conseqüente queda no nível de geração hidráulica
resultou em uma produção de energia aquém do montante comprometido em seus contratos de
venda de energia. Tal fato forçou estas geradoras a adquirir o montante faltante no mercado de curto
prazo para honrar os seus compromissos. Os montantes dos déficits de energia hidrelétrica foram
consideráveis, mas o que agravou a situação foram os elevados preços do mercado de curto prazo.

19.1.3. Impostos e contribuições sobre a receita
A Companhia optou pelo regime de tributação pelo Lucro Presumido e, por força da legislação
vigente, recolheu as contribuições para o PIS e a COFINS com base no regime da
Cumulatividade.

No período foram apropriados:
R$ Mil

PIS                                         COFINS
2015 2014 2015 2014

Faturamento 100 122 460 562

19.1.4. Encargos Setoriais
Referem-se aos encargos do consumidor a recolher, fixados anualmente pela Agência Nacional de
Energia Elétrica - ANEEL, relativamente à Quota da Reserva Global de Reversão - RGR e ao recur-
so destinado à Pesquisa e Desenvolvimento - P & D que foram registrados como deduções das ven-
das, conforme dispõe o Manual de Contabilidade do Serviço Público de Energia Elétrica.

19.2. Custo com Energia Elétrica
R$ Mil

31/12/2015 31/12/2014
Energia de Curto Prazo 3.250 270
(-) Repactuação do Risco Hidrológico (3.803) 0
Ajuste de Inadimplência- Curto Prazo 88 0
Custo de Uso da Rede Elétrica 864 782
Recursos Hídricos 588 748
Taxa de Fiscalização 71 60
Contribuições de Agente 16 32
Total 1.074 1.892

19.2.1. Energia de Curto Prazo
Como discutido no item Receitas Operacional - a Energia de Curto Prazo impactou positivamente nas
receitas operacionais da empresa, sendo que esse reflexo também foi sentido nos custos com energia
elétrica totalizando R$ 3.250 mil. 

19.2.2 Repactuação do Risco Hidrológico
Trata-se a credito junto a CCEE referente à repactuação de risco Hidrológico, conforme mencionado
na nota 25.

19.2.3. Custo de Uso da Rede Elétrica 
Por ser assegurado à CEB Geração o acesso de suas instalações ao SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO na
condição de concessionária de serviço público de geração de energia elétrica (Contrato de Concessão
nº 65/99), de acordo com o art. 15, § 6º da Lei nº 9.074/95, a Companhia firmou contrato com a CEB
Distribuição para o uso da sua rede elétrica.  Com isso, em 31 de dezembro de 2015, incorreu numa
despesa com o CUSD na ordem de R$ 864 mil.
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19.2.4. Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos - CFURH
Refere-se ao custo com vistas a efetuar a compensação financeira pela utilização do manancial de
recursos hídricos da região, cujo montante do período foi da ordem de R$ 588 mil.

19.2.5. Taxa de Fiscalização da ANEEL
Trata-se do encargo cobrado pela ANEEL de todos os concessionários, permissionários e autoriza-
dos do serviço de energia elétrica e que se constitui uma das receitas daquela Agência, cujo montante
fixado para o período foi de R$ 71 mil.

19.3. Despesas Operacionais 

R$ Mil
31/12/2015 31/12/2014

Serviços de Terceiros 2.928 4.362
Depreciação 336 357
Pessoal e Encargos Sociais 2.596 2.782
Conselho Fiscal  e Encargos 41 78
Material 26 48
Tributárias 43 56
Outros 97 324
(-) Recuperação de Despesas (30) (46)
Provisão de Contingência 1 0
(-) Reversão de Contingência (3) 0
Total 6.035 7.961

19.3.1. Serviços de Terceiros
Os contratos de manutenção e operação das instalações da usina R$ 1.788 mil e Vigilância R$ 512 mil
compõem os maiores valores de serviços de terceiros. 

19.3.2. Pessoal e Encargos Sociais
Representam, em sua maioria, os custos com pessoal cedido da CEB Distribuição R$ 1.762 mil e
administradores R$ 834 mil totalizando R$ 2.596 mil.

19.4. Receitas (Despesas) Financeiras 

R$ Mil
31/12/2015 31/12/2014

Receitas 896 1.140
Despesas (67) (43)
Total 829 1.097

As receitas auferidas pela Companhia são decorrentes das aplicações realizadas.
As despesas por sua vez, são decorrentes da atualização monetária de impostos, despesas bancárias e
tributos incidentes sobre operações.

19.5. Provisões sobre o Resultado do Exercício
Em 2006, a Companhia optou pelo regime de tributação do Lucro Presumido e, por esse motivo, durante
o 4º trimestre de 2015 recolheu R$ 246 mil a título de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido e R$
507 mil a título de Imposto de Renda Pessoa Jurídica, conforme demonstração de calculo:

R$ Mil
Descrição 31/12/2015                         31/12/2014

IRPJ CSLL IRPJ CSLL
Receitas de Suprimento 15.331 15.331 18.727 18.727
Outras Receitas 896 896 1.140 1.140
Alíquota 8% 12% 8% 12%
Base de Calculo 2.123 2.736 2.638 3.387
Alíquota Aplicável 15% 9% 15% 9%

319 246 395 304
Adicional 10% 188 240
TOTAL 507 246 635 304

20. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Em atendimento à Deliberação CVM nº 604, de 19 de novembro de 2009, que aprovou o
Pronunciamento Técnico CPC 38, 39, 40, e à Instrução CVM nº 475, de 17 de dezembro de 2008, a
Companhia efetuou uma avaliação de seus instrumentos financeiros.
Em 31 de dezembro de 2015, os principais instrumentos financeiros estão descritos a seguir:
· Caixa e Equivalentes de caixa - são classificados como destinados à negociação. O valor de merca-
do está refletido nos valores registrados nos balanços patrimoniais.
· Créditos, Valores e Bens - decorrem diretamente das operações da Companhia, são classificados
como recebíveis, e estão registrados pelos seus valores originais, sujeitos a provisão para perdas e
ajuste a valor presente, quando aplicável. 

21. DIVULGAÇÕES ADICIONAIS

Conciliação do Lucro do período com o Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais:

R$ Mil
31.12.2015 31.12.2014

Resultado do exercício/período 7.458 8.018
Ajustes para conciliar o resultado com o valor das disponibilidades geradas (aplicadas)
Depreciação e amortização 336 357
Outros 1 -252
Variações nos ativos e passivos
(Aumento) Redução Contas a Receber 116 -613
(Aumento) Redução Realizável de Longo Prazo -3.803 0
Aumento (Redução) em fornecedores e outras contas -130 970
Aumento (Redução) em impostos e contribuições sociais 46 -40
Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplicadas nas) atividades operacionais 4.024 8.440

22. RISCO QUANTO À ESCASSEZ DE ENERGIA

O Sistema Elétrico Brasileiro é abastecido predominantemente pela geração hidrelétrica. Um
período prolongado de escassez de chuva, durante a estação úmida, reduziu o volume de água
nos reservatórios dessas usinas, trazendo como conseqüência o aumento no custo na aquisição
de energia no mercado de curto prazo, assim como na elevação dos valores de Encargos de
Sistema, em decorrência do despacho das usinas termelétricas. 
Numa situação extrema poderá ser adotado um programa de racionamento, que implicaria em
redução de receita. No entanto, apesar das diversas especulações do setor, o governo mantém a afir-
mativa de que considerando os níveis atuais dos reservatórios e as últimas simulações efetuadas,
não será necessário decretar racionamento.

23. QUESTÕES AMBIENTAIS

A Companhia pautou sua conduta pela preservação do Meio Ambiente e respeito à legislação
ambiental, cujas ações voltadas para a sustentabilidade são diversas e cada vez mais arraigadas
ao negócio da Empresa.
Em 31 de dezembro de 2015, dentre as ações voltadas à preservação do meio-ambiente desta-
cam-se:
-  Continuidade do Programa de Visitas Monitoradas às Instalações da Usina Hidrelétrica do
Paranoá. A CEB Geração recebe visitantes durante todo ano. Os principais públicos são as esco-
las públicas, as Universidades e as escolas privadas, além de órgãos públicos como a ANEEL
e Eletronorte. 
-  Mantido o programa de coleta seletiva do lixo gerados internamente na CEB Geração, com a
permanente conscientização dos empregados e colaboradores da empresa.
-  Manutenção da política de manter a cota do Lago do Paranoá em níveis que permitam o uso
múltiplo do reservatório, contribuindo com o paisagismo, a umidade da cidade e regulando as
cheias a jusante da barragem.
- Ações de divulgação dos aspectos ambientais e da operação das usinas, durante as freqüentes
entrevistas para órgãos da imprensa escrita e televisada.
A Companhia realizou ainda um estudo para avaliar a qualidade ambiental atual da área onde
está instalada a Usina Hidroelétrica do Paranoá e sua inserção na Bacia Hidrográfica do
Paranoá, para atendimento à solicitação do órgão ambiental do Distrito Federal - IBRAM, como
condicionante para emissão de sua Licença Operacional.

24. SEGUROS DA COMPANHIA

A Companhia adota uma política conservadora com relação à contratação de seguros, porém
verificou-se que a Usina Hidrelétrica do Paranoá (UHPA) por se tratar de uma usina antiga,
seria mais adequada a contratação de seguro com cobertura apenas para geradores e turbinas. A
empresa está estudando a contratação de seguro para os citados equipamentos.

25. REPACTUAÇÃO DO RISCO HIDROLÓGICO

Nos anos de 2014 e 2015 os geradores hidrelétricos observaram a ocorrência de elevadas
exposições financeiras no Mercado de Curto Prazo (MCP) de energia em função do déficit
hidrológico. Em determinadas situações, quando a geração de todas as usinas pertencentes ao
Mecanismo de Realocação de Energia - MRE for inferior ao somatório do valor a ser gerado,
pactuado por cada uma delas, este déficit de geração deve ser distribuído de maneira propor-
cional para cada gerador.
Nestas situações de déficit de geração sistêmico, as geradoras necessitam comprar energia no
MCP para honrar seus contratos de venda.
Diante de continuas e grandes exposições negativas, muitas geradoras obtiveram liminares judi-
ciais que obrigaram a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL a suspender os efeitos
financeiros do déficit hídrico para aqueles agentes. A CEB Geração S/A e outras empresas da
mesma forma acionaram a via judicial. Em julho de 2015, obtiveram liminar que determinava
a não aplicação do Ajuste do déficit hídrico (GSF) e proteção ao rateio da inadimplência a par-
tir da contabilização de junho de 2015. Em outubro, nova decisão da justiça ratificou a não apli-
cação do GSF e do rateio independente do mês da contabilização.
O grande número de liminares impediu que a CCEE recolhesse os créditos necessários para
pagar todas as geradoras com posição credora o que levou a suspensão da liquidação financeira
do MCP de setembro/2015. 
Neste ínterim foi publicada a MP 688 que dispõe sobre a repactuação do risco hidrológico de
geração de energia elétrica, convertida na Lei nº 13.203/15, de 11 de dezembro de 2015. A lei
abriu a possibilidade para as empresas geradoras mitigarem este risco do negócio, mediante a
repactuação do chamado Risco Hidrológico. A finalidade é destravar, assim, o MCP a partir de
15/01/2016, quando termina o prazo final para os acordos e a desistência das liminares.
A repactuação para os geradores hidrelétricos é baseada na transferência do risco hidrológico
aos consumidores, mediante o pagamento de um prêmio de risco e na retirada das ações judi-
ciais, aceitando também que, durante a vigência do acordo, não voltarão a demandar este assun-
to na justiça. Este mecanismo (prêmio) não busca gerar nenhum tipo de ganho para o gerador,
apenas propõe uma forma de minimizar seu risco perante o déficit de geração.
AANEEL ofereceu um conjunto de 25 opções distintas de transferência total ou parcial do risco
hidrológico ao consumidor, com valores proporcionais de prêmio pelo risco. Além disso, deter-
mina que esta transferência do risco ao consumidor se dará de forma retroativa, a partir de
janeiro de 2015. Assim, a exposição financeira que o agente pagou no referido ano, que tenha
ultrapassado a proteção de risco que seu produto oferece, deverá ser ressarcida.
Para cada produto foram feitas 2000 simulações e foi calculado o Valor Presente Líquido (VPL)
da empresa geradora, considerando a possibilidade de repactuação do risco hidrológico, assim
como a possibilidade de não se optar pela repactuação. A partir das diversas simulações, e para
cada um dos produtos, foi traçado uma distribuição de probabilidades, onde foram comparados
os resultados com e sem a adesão à proposta. 
As simulações realizadas para CEB Geração S/A apontaram para o Produto SP 100, que trans-
fere 100% do risco ao consumidor. Neste caso, a empresa obtém como ativo um ressarcimento
do deslocamento hídrico de 2015 em valor superior ao efetivamente verificado. 
Em atendimento ao estabelecido na Resolução Normativa nº 684, de 11/12/2015, que estabelece
os critérios para anuência e demais condições para repactuação do risco hidrológico dos agentes
de geração hidrelétrica participantes do MRE, a CEB Geração S/A solicitou à ANEEL anuên-
cia para celebração do Termo de Repactuação do Risco Hidrológico. Para CEB Geração S/A a
Classe de produto optado para a repactuação foi o SP 100, com montante de energia cujo risco
hidrológico será repactuado de 97.536,73 MWh.

O valor a ser ressarcido pela ANEEL, pelo risco hidrológico de 2015, será de, aproximada-
mente, R$ 3.803 mil para CEB Geração S/A. O ressarcimento dos valores liquidados em 2015
ocorrerá por meio da postergação do pagamento do prêmio durante a vigência do contrato de
venda, ou seja, o valor do desembolso efetuado em 2015, como resposta aos débitos nas
transações do mercado de curto prazo, será tratado como crédito junto à CCEE.

Brasília, 31 de Dezembro de 2015.

Examinamos as demonstrações financeiras da CEB GERAÇÃO S.A., que compreendem o balanço
patrimonial em 31 de dezembro de 2015 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações
do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, para o exercício findo naquela data, assim como o
resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras
A administração da CEB GERAÇÃO S.A. é responsável pela elaboração e adequada apresen-
tação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil
e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de
demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por
fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras
com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que
a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as
demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidências
a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedi-
mentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de
distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude
ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a
elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras da CEB GERAÇÃO S.A.
para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não
para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da CEB
GERAÇÃO S.A. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas con-
tábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem
como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar
nossa opinião.

Opinião
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas, quando lidas em conjunto com
as notas explicativas que as acompanham, apresentam adequadamente, em seus aspectos rele-
vantes, a posição patrimonial e financeira da CEB GERAÇÃO S.A. em 31 de dezembro de
2015, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naque-
la data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Ênfases

Das Concessões
Conforme mencionado na nota explicativa nº 2, a UHE Paranoá é alcançada pela Lei n°
12.783/2013, que dispõe sobre as concessões de geração, transmissão e distribuição de energia
elétrica. A concessão da UHE pode ser prorrogada, a critério do Poder Concedente, uma única
vez, pelo prazo de até 30 (trinta) anos, desde que aceitas - pelo Concessionário - as condições esta-
belecidas nessa Lei. Um dos objetivos da lei foi a modicidade tarifária. As principais alterações
que visaram tal modicidade foram: Alocação de cotas de energia, resultantes das geradoras com
concessão renovadas, a um preço médio de R$ 32,81/ MWh; Redução dos custos de transmis-
são; Redução dos encargos setoriais; Retirada de subsídios da estrutura da tarifa, com aporte
direto do Tesouro Nacional. A CEB Geração, em consonância com a deliberação do seu con-
trolador, concluiu pela não aceitação da antecipação da prorrogação da concessão naquelas
condições. A Usina Hidrelétrica do Paranoá - UHPA é uma concessão de geração de energia
elétrica da CEB Geração regulada pelo Contrato de Concessão   nº 65/1999 ANEEL, tendo os
termos finais estabelecidos nos respectivos atos de outorga ou de prorrogação, com data final
estabelecida para 29/10/2019. A Usina Termelétrica Brasília deu-se o término contratual da con-
cessão, no dia 07/07/2015, o processo de caducidade pela ANEEL (ofício 661/2015-
SCG/ANEEL) ocorreu devido a vários fatores: projeto da década de 50, foi o custo de energia
mais caro do Brasil, ausência de peças, ausência de modernização, questões ambientais e não
foi mais despachada pelo ONS desde 2009, sendo até retirada do quadro de Usinas disponíveis
à Operação do Sistema Nacional. A Usina não gerava mais receita e está agora passando por
processo de avaliação com o objetivo de desmobilização. Nossa opinião não contém modifi-
cação em função deste assunto.

Partes Relacionadas
Conforme mencionado na nota explicativa nº 16, a Companhia possui transações com partes
relacionadas, decorrentes de uso de rede elétrica e de pessoal requisitado do mesmo conglom-
erado econômico-financeiro. Consequentemente, os resultados de suas operações poderiam ser
diferentes daqueles que seriam obtidos em transações efetuadas em condições normais de mer-
cado. Nossa opinião não contém modificação em função deste assunto.

Seguros da companhia
De acordo com a nota explicativa nº 24, a Companhia adota uma política conservadora com
relação à contratação de seguros, porém verificou que a Usina Hidrelétrica do Paranoá (UHPA)
por se tratar de uma usina antiga, seria mais adequada a contratação de seguro com cobertura
apenas para geradores e turbinas. A empresa está estudando a contratação de seguro para os cita-
dos equipamentos. Nossa opinião não contém modificação em função deste assunto.

Paulo Afonso Teixeira Machado
Diretor-Geral

José Henrique de Oliveira Vilela
Diretor

Renata Rosa Ribeiro
Contadora

CRC 021789/O-6 DF

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE 
AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
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CEB GERAÇÃO S/A
Repactuação do risco hidrológico
Conforme mencionado nas notas explicativas nº 8.1 e nº 25, a Lei 13.203/15 que dispõe sobre
a repactuação do risco hidrológico de geração de energia elétrica abriu a possibilidade para as
empresas geradoras mitigarem este risco do negócio, mediante a repactuação do chamado Risco
Hidrológico. A finalidade é destravar o mercado de curto prazo a partir de 15/01/2016, quando
termina o prazo final para os acordos e a desistência das liminares. 
A repactuação para os geradores hidrelétricos é baseada na transferência do risco hidrológico
aos consumidores, mediante o pagamento de um prêmio de risco e na retirada das ações judi-
ciais, aceitando também que, durante a vigência do acordo, não voltarão a demandar este assun-
to na justiça. Em atendimento ao estabelecido na Resolução Normativa nº 684, de 11/12/2015,
que estabelece os critérios para anuência e demais condições para repactuação do risco
hidrológico dos agentes de geração hidrelétrica participantes do MRE, a CEB Geração S/A
solicitou à ANEEL anuência para celebração do Termo de Repactuação do Risco Hidrológico.
Para CEB Geração S/A a Classe de produto optado para a repactuação foi o SP 100, com mon-
tante de energia cujo risco hidrológico será repactuado de 97.536,73 MWh. O valor a ser ressar-
cido pela ANEEL, pelo risco hidrológico de 2015, será de, aproximadamente, R$ 3.803 mil para
CEB Geração S/A. O ressarcimento dos valores liquidados em 2015 ocorrerá por meio da
postergação do pagamento do prêmio durante a vigência do contrato de venda, ou seja, o valor
do desembolso efetuado em 2015, como resposta aos débitos nas transações do mercado de
curto prazo, será tratado como crédito junto à CCEE. Nossa opinião não contém modificação
em função deste assunto.

Outros assuntos

Demonstração do valor adicionado
Examinamos, também, a demonstração do valor adicionado (DVA), referente ao exercício findo

em  31 de dezembro de 2015, elaborada sob a responsabilidade da administração da CEB
GERAÇÃO S.A., cuja apresentação é requerida pela legislação societária brasileira para com-
panhias abertas e como informação suplementar pelas IFRSs que não requerem a apresentação
da DVA. Essa demonstração foi submetida aos mesmos procedimentos de auditoria descritos
anteriormente e, em nossa opinião, está adequadamente apresentada, em seus aspectos rele-
vantes, em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Brasília, 11 de fevereiro de 2016.

O Conselho Fiscal da CEB Geração S/A, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, con-
heceu o Relatório Anual da Administração, examinou as Demonstrações Financeiras, além das
informações complementares objeto das Demonstrações do Resultado, das mutações do
Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa, levantados em 31 de dezembro de 2015, elaborados
de acordo com a Lei das Sociedades por Ações e Normas Internacionais de Relatório Financeiro
(IFRS) emitidas pelo International Accouting Standards Board (IASB). Todas as peças foram

apresentadas de forma comparativa àquelas encerradas no exercício findo em 31 de dezembro
de 2014. O Colegiado tomou conhecimento do relatório da UHY Moreira, auditores indepen-
dentes, emitido sem ressalvas em 11.02.2016, bem como se inteirou da proposta relativa à des-
tinação do resultado do exercício de 2015.
Com base nos documentos apresentados e no relatório dos auditores independentes sobre as
demonstrações financeiras, o Conselho Fiscal concluiu, por unanimidade, que as peças estão em
ordem e adequadas, em seus aspectos relevantes, sendo de opinião que se encontram em condições
de serem submetidas à deliberação final da Assembleia Geral Ordinária da CEB Geração S/A.
Em cumprimento ao disposto no inciso VIII, art. 146 da Resolução nº 38/1990-TCDF, o
Conselho Fiscal verificou não existirem, nos registros contábeis da Companhia apresentados ao
Colegiado, irregularidades apuradas no exame realizado, encontrando-se normal a situação dos
dirigentes responsáveis perante os cofres da Empresa, até a presente data.

Brasília, 29 de março de 2016.

WOLNEY ARRUDA
JOÃO EMIGDIO DA COSTA E SILVA LUIZ REIS DE MELLO

Paulo Afonso Teixeira Machado     José Henrique de Oliveira Vilela
Diretor-Geral                                    Diretor 

Wolney Arruda - Presidente     Luiz Reis de Mello

João Emidgio da Costa e Silva 

UHY MOREIRA - AUDITORES
CRC RS 3717 S DF

JORGE LUIZ M. CEREJA
Contador CRC RS 43679 S DF

CNAI N° 539
Sócio - Responsável Técnico

JUCLÉIA GONÇALVES RODRIGUES
Contadora CRC RS 78349 S DF

CNAI N° 2487
Auditora

DIRETORIA EXECUTIVA

CONSELHO FISCAL

PARECER DO CONSELHO FISCAL
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CEB LAJEADO S.A.
CNPJ 03.677.638/0001-50

Setor de Indústria e Abastecimento - SIA - Setor de Áreas Públicas Lote C 
CEP: 71.215-902 - Brasília-DF - Telefone: 3465-9300

Senhores Acionistas,
A Administração da CEB LAJEADO S.A. submete à apreciação de V.Sas. o
Relatório da Administração e as correspondentes Demonstrações Contábeis acom-
panhadas dos relatórios dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, referentes
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015. 

Mensagem da Administração
O ano de 2015 foi marcado por fortes turbulências na gestão financeira e opera-
cional das geradoras em geral e das hidrelétricas em particular. A escassez de chuvas
no país reduziu de forma acentuada o nível dos principais reservatórios das regiões
Sudeste e Centro-Oeste. A legislação que regula as relações entre as geradoras e
demais agentes que atuam no mercado de energia elétrica não se mostrou apta ao
enfrentamento das consequências financeiras da crise hídrica, principalmente em
função da atribuição legalmente definida para o risco hidrológico. A vertiginosa
ascensão do preço da energia no mercado "spot" - ao qual as geradoras hidráulicas
tiveram de recorrer para cobrir seus déficits de geração - impôs-lhes passivos
incompatíveis com as receitas auferidas, nos termos dos contratos de compra e
venda celebrados com as distribuidoras.   Evidenciou-se, então, a inadequação das
regras vigentes à realidade produzida pela anormalidade climática. À falta de
soluções no quadro regulatório existente, houve generalizada corrida dos geradores
hidráulicos ao Poder Judiciário para contestação dos avantajados passivos que lhes
eram atribuídos pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE.
Em meio às dificuldades impostas pela hidrologia desfavorável, a CEBLajeado
obteve a renovação do contrato de compra e venda de energia com a CEB
Distribuição, vencido em julho de 2015.  O novo período contratual irá até 15 de
dezembro de 2032, prazo limite de suprimento previsto no contrato de concessão
de geração. À vista da questão hídrica vivenciada, a renovação do contrato não mais
alcança a totalidade do bloco de energia de titularidade da empresa na produção
global da Usina Luis Eduardo Magalhães, conforme estratégia de "hedge"
detalhada no item "Contexto Operacional" deste relatório. Mesmo com a
redução no volume de venda anteriormente contratado com a CEB
Distribuição, a renovação significa garantia firme de receita até o final da con-
cessão de produção independente da qual a CEBLajeado é titular.
A receita da CEBLajeado oriunda da venda de energia é complementada pelo rendi-
mento de aplicações financeiras e pelos resultados provenientes da participação
acionária na empresa Investco S.A, detentora dos ativos de geração da Usina.
O ano de 2015 também foi marcado pelos significativos avanços alcançados a par-
tir da adequação dos custos operacionais da empresa. Inicialmente, como forma de
compor e compartilhar a estrutura de negócios da Companhia, a CEBLajeado trans-
feriu a sua sede para o complexo administrativo do Grupo CEB. 
Além dessa medida e tão importante quanto, a empresa promoveu a readequação
do seu quadro de recursos humanos e o encerramento do contrato de terceirizados
em abril de 2015. 

A Empresa
A CEBLajeado, em conjunto com a Lajeado Energia S.A., Paulista Lajeado Energia
S.A. e a Investco S.A. constituem o denominado "Consórcio Lajeado", cujo objeto
é a exploração compartilhada da concessão de uso de bem público para a explo-
ração do Aproveitamento Hidroelétrico Luís Eduardo Magalhães e Sistema de
Transmissão Associado, nos termos do Contrato de Concessão n.º 05/97 e
respectivos aditivos celebrados com a Agência Nacional de Energia Elétrica -
ANEEL. O prazo de duração do Contrato de Concessão é de 35 (trinta e cinco)
anos, contados a partir de 16 de dezembro de 1997.
A energia elétrica gerada pela UHE Luís Eduardo Magalhães é comercializada no
regime de produção independente, nos termos do Contrato de Concessão, pelas
citadas concessionárias, na proporção de suas respectivas participações.
Em 2015, a CEBLajeado foi responsável pelo suprimento de 9,94% de toda a
demanda de energia do Distrito Federal. 

Contexto Econômico-Financeiro
Seguindo a trajetória de queda prenunciada em 2014, o PIB brasileiro fechou 2015
com redução de 3,8% e taxa de inflação de 10,67%. No regime de metas de inflação
adotado pelo Banco Central, com núcleo de 4,5% e teto de 6,5%, esse índice infla-
cionário configurou uma ultrapassagem de quase 65% do teto estabelecido.
A balança comercial registrou o melhor saldo em 4 anos, encerrando 2015 com
superávit de US$ 19,7 bilhões. O resultado decorreu da combinação de retração do
mercado interno - gerando excedentes exportáveis -, queda do preço do petróleo e
alta expressiva do câmbio. Tais fatores inibiram a importação e estimularam as
exportações, produzindo saldo positivo nas transações comerciais com o exterior.
Por seu turno, o setor elétrico também vivenciou um ano de grandes dificuldades.
A hidrologia desfavorável, responsável por aumento do risco de déficit de geração
e o inadimplemento financeiro generalizado entre agentes do setor, contribuíram
fortemente para um quadro de instabilidade. A atração de capitais foi fortemente
prejudicada, instaurando-se um preocupante cenário de iliquidez setorial. 

Mesmo integrada a um ambiente de inúmeras dificuldades e contratempos, a
CEBLajeado alcançou resultados empresariais expressivos, principalmente se com-
parados ao exercício de 2014, o que demonstra a robustez do conjunto de ações
implantadas pela administração da empresa e a consistência na execução das
estratégias comerciais da organização.

Questão Regulatória Relevante 
Pleito Sobre Perdas e Custo de Transmissão
A CEBLajeado, por intermédio do escritório de advocacia Mukai Advogados
Associados, ajuizou, em desfavor da ANEEL, em 2009, a Ação Ordinária nº
2009.34.00.008120.5, distribuída à 1ª Vara Federal, da Seção Judiciária do Distrito
Federal, a fim de obter, na formação da tarifa homologada naquela Agência, trata-
mento isonômico às demais empresas do Consórcio Lajeado, por meio da homolo-
gação do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Suprimento celebrado entre a
CEBLajeado e a CEB Distribuição. Por conseguinte, objetiva-se transferir àquela
distribuidora o ônus do uso da rede básica de transmissão no desempenho do cita-
do Contrato de Suprimento. Nessa ação, é pleiteada, ainda, a retroação dos efeitos
à entrada em operação da Usina, ocorrida em 2001. Estima-se que o sucesso na dis-
puta judicial poderá implicar créditos, perante a CEB Distribuição S.A., com val-
ores superiores a R$ 50,0 milhões
Em 19 de outubro de 2011, o pedido foi julgado improcedente, tendo a
CEBLajeado, em 15 de dezembro de 2011, interposto Recurso de Apelação, a fim
de reformar a sentença e declarar nulo o ato que não homologou o referido Termo
Aditivo e, consequentemente, compelir a Aneel a efetuar a homologação do
Aditivo. O processo foi distribuído à Quinta Turma do TRF da 1ª Região e aguar-
da julgamento.

Contexto Operacional 
Repetindo o exercício anterior, 2015 foi, como já ressaltado anteriormente, um ano
difícil para o setor elétrico e caracterizou-se pela escassez generalizada de chuvas e
intenso despacho das termelétricas, de forma a preservar os níveis dos reservatórios.
Como consequência, a geração do sistema como um todo, no contexto do
Mecanismo de Realocação de Energia - MRE, não alcançou o mínimo esperado, o
que levou as empresas a buscarem soluções engenhosas para enfrentar a anomalia.
Como participante desse mecanismo de compartilhamento de risco hidrológico, a
CEBLajeado, juntamente com as demais empresas que compõem o MRE, cedeu
parte de sua geração ao sistema, a preços reduzidos (valor fixado pela Aneel), sendo
obrigada a adquirir energia no mercado de curto prazo a valores bem superiores, de
forma a honrar seu contrato de comercialização de energia com a CEB Distribuição
S.A. Nessas situações de déficit sistêmico de geração, as geradoras necessitam
comprar energia no Mercado de Curto Prazo para honrar seus contratos de venda.
Assim, o déficit de geração provoca exposição financeira negativa ao gerador, o que
se traduz em perda de oportunidade de receita com a venda de contratos.
Ressalta-se que, em geral, tal mecanismo produz resultados favoráveis para as
geradoras quando o problema é localizado e não generalizado. Entretanto,
quando ocorrem eventos das dimensões verificadas no biênio 2014/2015 (difi-
culdades de geração em praticamente todos os mercados), são inevitáveis os
efeitos nefastos como os registrados nesse período.
Com o agravamento da crise e, consequentemente, o desequilíbrio econômico-
financeiro das empresas do setor elétrico, a Aneel se viu obrigada a rever o preço
da energia no mercado de curto prazo, reduzindo o valor teto do MWh de R$
822,83, em 2014, para R$ 388,48, em 2015. 
Diante da incapacidade financeira das empresas de geração hidrelétrica frente a tais
exposições negativas, mesmo com a redução de preço no mercado de curto prazo,
grande parte das geradoras obteve liminares judiciais que obrigaram a Agência
Nacional de Energia Elétrica - Aneel a suspender os efeitos financeiros do déficit
hídrico para aqueles agentes. O grande número de liminares impediu que a CCEE
recolhesse os créditos necessários para pagar todas as geradoras com posição cre-
dora. Nesse contexto de judicialização exacerbada, a CCEE somente conseguiu efe-
tuar as contabilizações até o mês de agosto de 2015. Desde setembro de 2015 a con-
tabilização e a liquidação encontram-se suspensas, aguardando a manifestação da
Aneel a respeito da repactuação do risco hidrológico.
Como estratégia comercial de médio e longo prazos, a CEBLajeado optou por
renovar em julho de 2015, com vigência até o término da concessão em 15 de
dezembro de 2032, o contrato de compra e venda de energia com a CEB
Distribuição, em vez de participar dos leilões organizados pela Aneel e correr o
risco de obter preços inferiores aos atuais. Além da adoção dessa medida, a
Empresa decidiu, também, reduzir o volume de energia contratada como forma de
mitigar o risco proveniente de um ciclo hidrológico desfavorável dos últimos anos.
Embora a receita da Companhia tenha sido levemente afetada em razão dessa
redução, o custo evitado com a aquisição de energia no mercado de curto prazo
compensou, significativamente, a queda no faturamento anual da CEBLajeado, pois
o volume descontratado, mesmo sem ser comercializado, serviu como uma espécie
de hedge para compor o déficit na geração de energia e, consequentemente, o
cumprimento do contrato bilateral com a CEB Distribuição.

Gestão Econômico-Financeira
A CEBLajeado, na condição de empresa estatal do Distrito Federal, tem seu orça-
mento elaborado em estrita obediência à legislação distrital e, na estrutura orça-
mentária do Governo do Distrito Federal, a empresa integra o programa "Energia
para o Desenvolvimento".
Toda energia comercializada pela CEBLajeado é produzida pela UHE Luís
Eduardo Magalhães, cuja a titularidade pertence à empresa Investco S.A. Por meio
de um contrato de arrendamento, 99% dos ativos de geração da Usina são arrenda-
dos às empresas CEBLajeado, Lajeado Energia e Paulista Lajeado. 
O valor anual do arrendamento é projetado com base na remuneração de 8,83%
sobre 99% do valor do ativo imobilizado líquido, acrescido da depreciação acumula-
da. O resultado encontrado é corrigido anualmente pelo Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo - IPCA.  Decorrido o período da projeção, anualmente, aplica-se
o Coeficiente de Ajuste - CA, cujo objetivo é ajustar os valores projetados aos efeti-
vamente incorridos no período. A CEBLajeado responde por 20% dessa despesa.
No exercício de 2015, a CEBLajeado obteve um lucro de R$ 65.999 (R$ 20.574 em
2014), que proporcionará a distribuição de R$ 18.876 mil de juros sobre capital
próprio e partes beneficiárias. A título de dividendos, o valor de R$ 27.694 mil
ficará à disposição da Assembleia Geral Ordinária - AGO, a realizar-se até o mês
de abril de 2016.
O Ebitda (Lucro antes das despesas financeiras, do imposto de renda, da con-
tribuição social sobre lucros e das depreciações e amortizações) de 2015 foi de R$
67.835 mil, frente a R$ 24.189 mil em 2014, com margem de 60,56%. 
No exercício, destaque-se a redução de 72% no volume de energia adquirida no Mercado
de Curto Prazo - CCEE, de R$ 50.837 mil em 2014 para R$ 14.467 mil em 2015. 
No decorrer do exercício de 2015 e início de 2016, a CEBLajeado distribui para os
seus acionistas    R$ 41.691 mil, entre juros sobre capital próprio, dividendos e
partes beneficiárias.

Relacionamento Institucional
A CEBLajeado mantém estreito relacionamento com inúmeros órgãos, tais como
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE, Operador Nacional do
Sistema - ONS, Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel, Ministério de Minas
e Energia - MME, Associações de Classe, Fundações e Concessionárias em geral,
e atua em conformidade com a legislação vigente, na busca de qualidade e
transparência nas suas decisões, de forma a contribuir para o melhor desempenho
do setor elétrico brasileiro e consequentemente garantir maior geração de riqueza
para os acionistas da Companhia.

Força de Trabalho
A CEBLajeado, preocupada em corresponder às expectativas do Controlador e no
intuito de atingir suas metas empresariais, tem procurado focar as relações de tra-
balho na valorização, no respeito e no desenvolvimento humano e, para isso, conta
com uma força de trabalho composta de 7 profissionais. 
A seguir, detalha-se o quadro de pessoal da empresa:

COLABORADORES
Quadro próprio -
Comissionados, sem vínculo efetivo 5
Contratados terceirizados -
Requisitados da CEB Distribuição 2
Estagiários -
Total geral (Força de trabalho) 7

Gestão Administrativa
A Diretoria da CEBLajeado tem focado suas ações na eficiência empresarial e na
valorização dos seus recursos humanos. De forma transparente e com ferramentas
que valorizam a liderança, a participação, a motivação e a criatividade, cada servi-
dor contribui de forma sistêmica na solução e no aperfeiçoamento dos processos
organizacionais. Em um ambiente saudável e harmonioso, as virtudes profissionais
dos servidores são potencializadas, a fim de que esses possam contribuir efetiva-
mente para o alcance dos objetivos propostos no planejamento estratégico da
Companhia.
Entre as ações desenvolvidas no exercício de 2015, destacam-se:. Renovação e licitação de contratos administrativos, de natureza contínua; . Padronização e normatização dos procedimentos administrativos e financeiros;. Adequação orçamentária com foco nos objetivos empresariais; . Gerenciamento e fiscalização das receitas investidas em Pesquisa e
Desenvolvimento (P&D);. Reavaliação do sistema de informática com foco na melhoria empresarial;. Renovação do contrato bilateral de compra e venda de energia;. Distribuição total dos resultados retidos referentes aos exercícios de 2013 e 2014.

Perspectivas e Planos Futuros
A CEBLajeado dará continuidade às ações já implementadas para maximizar os
seus resultados empresariais. Entre as mais importantes, destacamos:

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
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Definir estratégias comerciais a partir do bloco de energia descontratado, inclu-
sive considerando a possibilidade de comercializá-lo no ambiente livre; . Acompanhar o andamento da ação ordinária objeto do Processo n.º 2009.34.00.008
120.5, impetrada em desfavor da Aneel, com vistas à obtenção de tratamento idêntico ao
dispensado na mesma matéria às demais empresas do Consórcio Lajeado;.Aperfeiçoar a gestão, disseminando culturas e valores de desenvolvimento humano;

Manter a busca permanente da qualidade e da transparência nas decisões empresariais;. Qualificar e aprimorar a força de trabalho.

Agradecimentos
AAdministração da CEBLajeado agradece aos seus acionistas, à CEB Distribuição,
aos parceiros, fornecedores e instituições financeiras pela confiança que deposi-
taram na empresa durante o exercício de 2015 e, em especial, aos Conselhos de

Administração e Fiscal e aos colaboradores pela dedicação, empenho e compro-
misso, orientado para o cumprimento dos objetivos empresariais, com vistas à con-
tribuir para tornar a empresa uma referência de eficácia na geração de resultados
para os seus acionistas e para a sociedade do Distrito Federal.

Brasília, 31 de dezembro de 2015.
A Administração

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014
(Valores em milhares de reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Nota 31/12/2015 "31/12/2014
(Reclasificado)"

ATIVO
Ativo Circulante
Caixa e equivalente de caixa 3 15.869 3.252
Concessionários e permissionários 4 34.522 12.027
Impostos e contribuições a recuperar 5 2.973 4.023
Caução em garantia CCEE 6 - 8.028
Juros sobre capital próprio 7 6.051 7.291
Serviço em curso P&D 8 3.676 3.439 
Outros créditos 10 - 11

63.091 38.071 
Ativo Não Circulante
Realizável a Longo Prazo
Tributos diferidos 25 147 -
Títulos a receber - Investco S.A 9 1.137 1.146 
Repactuação do Risco Hidrológico 1.5 16.086 -
Outros créditos 10 1.128 495

18.498 1.641

Investimentos 11 215.817 228.118
Imobilizado 136 155 
Intangível 12 100.077 105.964

334.528 335.878

Total do Ativo 397.619 373.949

Nota 31/12/2015 31/12/2014

PASSIVO

Passivo Circulante
Contas a pagar 13 5.458 12.627
Salários e encargos sociais 14 223 301 
Obrigações tributárias 15 16.155 1.976
Obrigações com acionistas 16 18.834 23.807 
Pesquisa e desenvolvimento 17 4.519 4.021 
Outras obrigações 18 675 999 

45.864 43.731 

Patrimônio Líquido 19
Capital social 145.656 145.656 
Reserva de capital 151.225 151.225 
Reservas de lucros 54.803 33.293 
Outros resultados abrangentes 71 44 

351.755 330.218 

Total do Passivo e do Patrimônio Líquido 397.619 373.949 

Notas 31/12/2015 31/12/2014

Receita operacional líquida 20 112.016 117.966

Custo com energia elétrica e operação 21 (55.653) (108.246)

Lucro operacional bruto 56.363 9.720

Receitas / (despesas) operacionais
Gerais e administrativas 22 (2.540) (4.052)
Amortização de ágio 12 (5.887) (5.887)
Resultado de equivalência patrimonial 11 13.993 18.506

5.566 8.567

Resultado antes do resultado financeiro 61.929 18.287

Resultado  financeiro 23
Receitas financeiras 5.149 5.608
Despesas financeiras (1.079) (540)

4.070 5.068

Resultado antes dos tributos sobre o lucro e participações 65.999 23.355

Imposto de renda e contribuição social 24
Imposto de renda e contribuição social correntes (17.382) (2.781)
Imposto de renda e contribuição social diferidos 147 -

(17.235) (2.781)

Partes beneficiárias 16 (4.876) (2.057)
Lucro líquido do exercício 43.888 18.517
Lucro  básico e diluído por ação 0,3207 0,1353

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E DE 2014

(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

. .

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 2015
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DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014

(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Reservas de lucros
Dividendos Outros

Capital Reserva de Reservas de adicionais resultados Lucros
social capital lucros propostos abrangentes acumulados Total

Saldos em 31 de Dezembro de 2013 145.656 151.225 30.833 32.244 10 - 359.968

Resultado abrangente total:
Lucro líquido do exercício - - - - - 18.517 18.517
Outros resultados abrangentes:
Equivalência patrimonial sobre outros resultado abrangentes - Coligadas - - - - 34 - 34
Operações com Acionistas:
Dividendos Aprovado para Pagamento - AGO - 30/04/2014 - - (17.806) - - - (17.806)
Dividendos Adicionais Propostos - AGO - 30/04/2014 - - - (19.495) - - (19.495)
Dividendos adicionais propostos destinados à reserva especial de dividendos obrigatórios não distribuidos - - 12.749 (12.749) - - -
Dividendos Adicionais Propostos do Exercício - - - 6.591 - (6.591) -
Juros sobre Capital Próprio Creditado - - - - - (11.000) (11.000)
Movimentações internas:
Constituição de reserva legal - - 926 - - (926) -

Saldos em 31 de dezembro de 2014 145.656 151.225 26.702 6.591 44 - 330.218

Resultado Abrangente Total: -
Lucro líquido do exercício - - - - - 43.888 43.888
Outros resultados abrangentes:
Equivalência patrimonial sobre outros resultado abrangentes - Coligadas - - - - 27 - 27
Operações com acionistas:
Dividendos adicionais propostos destinados à reserva especial de dividendos obrigatórios não distribuidos - - 6.591 (6.591) - - -
Dividendos pagos no exercício - - (8.378) - - - (8.378)
Dividendos adicionais propostos no exercício - - - 27.694 - (27.694) -
Juros sobre capital próprio creditados - - - - - (14.000) (14.000)
Movimentações internas: -
Constituição de Reserva Legal - - 2.194 - - (2.194) -

Saldos em 31 de dezembro de 2015 145.656 151.225 27.109 27.694 71 - 351.755
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

31/12/2015 31/12/2014
Atividades operacionais
Entradas:
Recebimento pela venda de energia elétrica 113.030 129.800
Recebimento de juros sobre aplicação financeira 850 2.224
Liberação de garantia - CCEE 8.179 -
Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio 26.757 12.506
Outras 27 67

148.843 144.597

Saídas:
Pagamento de arrendamento (45.958) (44.061)
Energia elétrica comprada para revenda (31.020) (44.351)
Custo uso do sistema de transmissão (11.632) (11.886)
Fornecedores de materiais e serviços (375) (500)
Salários, remuneração e encargos (1.920) (2.398)
Recursos hídricos (4.711) (4.963)
Doações, contribuições e subvenções (140) (134)
Pagamento de despesas financeira (24) (9)
Pagamento de impostos (7.480) (19.993)
Constituição de garantia - CCEE - (2.410)
Depósitos judiciais (762) -
Outros (1.401) (2.360)

(105.423) (133.065)

Caixa líquido gerado nas atividades operacionais 43.420 11.532
Atividades de investimento
Entradas/Saída:

Aquisição de imobilizado - (148)
Caixa líquido consumido nas atividades de investimento - (148)

Atividades de financiamentos
Saídas:

Pagamento de dividendos (30.803) (40.365)
Caixa líquido consumido nas atividades de financiamentos (30.803) (40.365)

Aumento (redução) do saldo de caixa e equivalentes de caixa 12.617 (28.981)
Saldo de caixa no início do período 3.252 32.233
Saldo de caixa no final do período 15.869 3.252

12.617 (28.981)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

31/12/2015 31/12/2014

1 - Receitas
Venda de Energia Elétrica 124.659 131.290 

124.659 131.290 

2 - Insumos adquiridos de terceiros
Serviços de terceiros 1.027 2.463 
Material 6 8 
Operações com energia elétrica (CCEE) 14.467 51.818 
Repactuação do risco hidrológico (16.086) -
Custo de uso da rede de transmissão 10.532 10.790 
Recursos hídricos 4.384 5.084 
Outros custos operacionais 12 74 

14.342 70.237

3 - Valor adicionado bruto (1-2) 110.317 61.053 

4 - Retenções

Depreciação 20 17 
Amortização 5.887 5.887 

5.907 5.904 

5 - Valor adicionado líquido produzido (3-4) 104.410 55.149 

6 - Valor adicionado recebido em transferência

Receitas financeiras 5.149 5.608
Equivalência patrimonial 13.993 18.506

19.142 24.114

7 - Valor adicionado total a distribuir (5+6) 123.552 79.263

Pessoal e encargos 1.365 1.175
Impostos, taxas e contribuições 30.436 16.587
Arrendamento, alugueis e juros 42.987 40.927
Remuneração de capitais próprios 46.570 19.648
Retenção de lucros 2.194 926

8 - Valor adicionado total distribuído 123.552 79.263
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

31/12/2015 31/12/2014

Lucro líquido do exercício 43.888 18.517

Outros resultados abrangentes
Equivalência patrimonial sobre outros
resultados abrangentes - Coligadas 27 34

Resultado abrangente total 43.915 18.551
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma).

1 Contexto Operacional
1.1 - Objetivo social
A CEB LAJEADO S.A. ("CEBLajeado" ou "Companhia") é uma sociedade anônima de capital
fechado de direito privado, controlada pela holding Companhia Energética de Brasília - CEB,
que é coligada de Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS. Foi constituída em 22 de
fevereiro de 2000, e autorizada a funcionar pela Lei Distrital nº 2.515, de 31 de dezembro de
1999. Esta lei foi alterada pela Lei nº 3.737, de 13 de janeiro de 2006, para autorizar a sua
reestruturação societária. Sua sede social está localizada na cidade de Brasília-DF no endereço
SIA - Área de Serviços Públicos Lote "C" Bloco "M".
A CEBLajeado tem por objetivo a geração e comercialização de energia produzida pelo
aproveitamento Hidroelétrico Lajeado, praticando todos os atos necessários à consecução de sua
finalidade, para o que poderá participar da sociedade Investco S.A. ("Investco"), como meio
para realizar o seu objeto social, na condição de acionista.

1.2 - Participação societária
A CEBLajeado e as empresas Lajeado Energia S.A. ("Lajeado Energia") e Paulista Lajeado
Energia S.A. ("Paulista Lajeado Energia") são titulares de ações representativas de 100% (cem
por cento) do capital votante e 85,31% (oitenta e cinco vírgula trinta e um por cento) do capital
social da Investco, uma sociedade por ações, registrada na Comissão de Valores Mobiliários -
CVM, constituída para administrar a UHE Luís Eduardo Magalhães, com sede na cidade de
Miracema, estado do Tocantins, na rodovia TO Miracema, Km 23, s/nº, inscrita no CNPJ sob nº
00.644.907/0001-93.

1.3 - Concessões
A CEBLajeado, em conjunto com a Lajeado Energia S.A., Paulista Lajeado Energia S.A. e a
Investco, são parte do consórcio denominado "Consórcio Lajeado", cujo objeto é a exploração
compartilhada da concessão de uso de bem público para a exploração do Aproveitamento
Hidroelétrico Luís Eduardo Magalhães e Sistema de Transmissão Associado, nos termos do

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES DOS
PERÍODOS FINDOS EM EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE 

DEZEMBRO DE 2015 E DE 2014
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014

(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014

(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
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Contrato de Concessão n.º 05/97 e respectivos aditivos da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. O prazo de duração do contrato de
concessão é de 35 (trinta e cinco) anos contados a partir de 16 de dezembro de 1997.
A concessão da UHE Luis Eduardo Magalhães é compartilhada da seguinte forma:

Quota
Paulista Lajeado Energia 72,27%
CEBLajeado 19,80%
Lajeado Energia 6,93%
Investco 1,00%
Total 100,00%

A Investco é titular exclusiva dos ativos que compõem a Usina, porém, esses ativos são arrendados somente pelos sócios ordinários e de acor-
do com percentual de participação de cada um no contrato de concessão conforme instrumento particular do contrato de arrendamento celebra-
do em 21 de julho de 2001. Dessa forma, a energia gerada pela UHE Luís Eduardo Magalhães é de propriedade das arrendatárias, e não há relação
de compra e venda de energia entre a Investco e a CEBLajeado.
A UHE Luís Eduardo Magalhães encontra-se em operação com cinco turbinas, cada uma com potência de 180,5 MW, representando uma
potência total instalada de 902,5 MW e energia assegurada 823,3 MW. Da potência instalada e energia assegurada, as Concessionárias deverão
destinar 617,48 MW e 2.877.660 MWh/ano, respectivamente, até o prazo final deste contrato, para venda às empresas concessionárias de
serviços públicos de distribuição. Caso a produção de energia seja inferior a quantidade de energia contratada, as Concessionárias deverão ressar-
cir os agentes de mercado com os quais tem compromissos. Reciprocamente, as Concessionárias serão ressarcidas da mesma forma, caso a pro-
dução seja superior à energia contratada. A partir de 2016 valerá os termos da Lei 13.203/15, conforme detalhado abaixo no item 1.5.
A Companhia tem em vigor um contrato de compra e venda de energia com a CEB Distribuição, firmado em 27 de novembro de 2001, no mon-
tante de 884.758,2 MWh/ano. Em 30 de dezembro de 2014 foi assinado o nono termo aditivo ao contrato bilateral de compra e venda de ener-
gia estipulando a sua prorrogação até o prazo limite da concessão de CEBLajeado (15 de dezembro de 2032). É importante destacar que em 2015
e 2016 o volume contratado foi reduzido em 11,02% passando para 796.949,79 MWh/ano. Para o restante dos anos de vigência do contrato, o
montante será de 823.822,53 MWh/ano, o que representa uma redução de 7,4% em relação ao valor do contrato original. A adoção dessa medi-
da teve como objetivo reduzir a exposição da CEBLajeado no Mercado de Curto Prazo, e, caso houvesse excedente de energia, realizar a sua
venda pelo Preço de liquidação das Diferenças - PLD. 

1.4  - Pesquisa e desenvolvimento - P&D
A Companhia é obrigada a aplicar, anualmente, o montante de, no mínimo, 1% (um por cento) de sua receita operacional líquida em pesquisa e
desenvolvimento no setor elétrico, em conformidade com a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, e na forma em que dispuser a regulamentação
específica sobre a matéria.

1.5 - Repactuação do risco hidrológico
Nos anos de 2014 e 2015, os geradores hidrelétricos observaram a ocorrência de elevadas exposições financeiras no Mercado de Curto Prazo
(MCP) de energia em função do déficit hidrológico. Em determinadas situações, quando a geração de todas as usinas pertencentes ao Mecanismo
de Realocação de Energia - MRE for inferior ao somatório do valor a ser gerado, pactuado por cada uma delas, este déficit de geração deve ser
distribuído de maneira proporcional para cada gerador.
Nestas situações de déficit de geração sistêmico, as geradoras necessitam comprar energia no MCP para honrar seus contratos de venda.
Diante de continuas e expressivas exposições negativas, em julho de 2015 a CEBLajeado obteve liminar judicial que obrigou a Agência Nacional
de Energia Elétrica - ANEEL, a suspender os efeitos financeiros do déficit hídrico, em razão da não aplicação do Ajuste do déficit hídrico (GSF)
e da proteção ao rateio da inadimplência a partir da contabilização de junho de 2015. Em outubro, nova decisão judicial ratificou a não aplicação
do GSF e do rateio independente do mês da contabilização.
O grande número de liminares impediu que a CCEE recolhesse os créditos necessários para pagar todas as geradoras com posição credora, o que
levou a suspensão da liquidação financeira do MCP de setembro de 2015. 
Como forma de solucionar a questão, em 18 de agosto de 2015, foi publicada a Medida Provisória nº 688, que buscou estabelecer os pilares para
a repactuação do risco hidrológico pelos agentes de geração hidrelétrica. A Medida provisória, convertida na Lei 13.203, de 08 de dezembro de
2015, abriu a possibilidade para as empresas geradoras mitigarem este risco do negócio, mediante a repactuação do chamado Risco Hidrológico.
Para tanto, foi fixado a data de 15/01/2016 como prazo limite para os acordos e a desistência das liminares. 
Conforme a Resolução ANEEL nº 684, de 11 de dezembro de 2015 que veio regulamentar a referida lei, os termos do acordo de repactuação
ofertados para os geradores hidrelétricos que possuem contratos de energia firmados no Ambiente de Contratação Regulada - ACR, como a
CEBLajeado, é baseado na transferência do risco hidrológico aos consumidores, mediante o pagamento de um prêmio de risco. Em contraparti-
da, os geradores hidrelétricos devem retirar as ações judiciais que questionam a aplicação do GSF, além de renunciar o direito de demandar este
assunto no Poder Judiciário.
Para os empreendimentos detentores de contratos de venda de energia firmados no ACR, a ANEEL ofereceu um conjunto de 25 opções distin-
tas de transferência total ou parcial do risco hidrológico ao consumidor, com valores proporcionais de prêmio pelo risco que variam de 100% a
89%, com efeitos a partir de janeiro de 2016. São eles:. Classe P, na qual o gerador permanece com a propriedade da energia secundária;. Classe SP, na qual a energia secundária é transferida ao consumidor;. Classe SPR, na qual, além da energia secundária, o gerador transfere ao consumidor o risco de redução de Garantia Física.
Visando subsidiar a decisão quanto à viabilidade da repactuação para a CEBLajeado, foram realizadas análises técnicas com base nas simulações
de distintos cenários de déficit de geração (GSF) e de preço da energia no Mercado de Curto Prazo (PLD).
Para cada produto foram feitas 2000 simulações e calculados os Valores Presentes Líquidos (VPL) da empresa geradora, considerando tanto a
possibilidade de repactuação do risco hidrológico como a de não repactuação. A partir desses resultados, foi traçado uma distribuição de proba-
bilidades, onde foram comparados os resultados com e sem a adesão à proposta. 
Para a CEBLajeado, o produto SP90 foi o que apresentou as melhores condições entre ganho, perda e valor do risco.
A decisão da Diretoria da Companhia por esse produto foi devidamente aprovada pelo seu Conselho de Administração e, em seguida, ratificada
pelo Conselho de Administração da CEB HOLDING.
O ressarcimento dos valores liquidados em 2015 ocorrerá por meio da postergação do pagamento do prêmio durante a vigência do contrato de
venda. Assim, enquanto o agente tiver valores a serem ressarcidos referentes ao ano de 2015, este deixará de pagar o prêmio pelo risco até a
amortização total desse ativo regulatório.
A ANEEL ao analisar o processo para anuência constatou a existência de conflito entre os produtos escolhidos pelos detentores da outorga da
Usina, empresas do "Consórcio Lajeado". A escolha do produto SP90 possibilitava a extensão da outorga para amortização do ativo constituído
em 2015 enquanto o produto SP92, selecionado pela Investco e Lajeado Energia, esgota o ativo em 13 anos e 3 meses (Anexo II-REN 684/2015-
ANEEL) e o produto SP100 selecionado pela Paulista Lajeado esgota em 4 anos e 6 meses. 
Todas as empresas que exploram a outorga da usina hidrelétrica devem escolher entre o conjunto de produtos que oferecem a extensão ou entre
o conjunto de produtos que não oferecem a extensão da outorga. Esta condição para repactuação não consta da REN 684/2015-ANEEL e nem
da Lei 13.203/2015, porém torna-se necessária a aderência das empresas a essa premissa.
Tanto no produto SP90 como no SP91, a amortização do ativo regulatório se dará além do prazo de concessão do empreendimento, sendo, por-
tanto, necessária a sua postergação até a quitação total do valor. Já para o produto SP 92 esse montante será amortizado dentro do período de
concessão da Usina.
Por meio dos estudos já relatados anteriormente, a escolha do produto mais adequado depende do nível de aversão ao risco do agente e a opção
para os produtos da classe SP é preferível ao cenário de não repactuação. Os produtos SP90, SP91 e SP92 demonstraram ser os mais vantajosos
para CEBLajeado
Com a alteração do produto SP90 para SP92, a CEBLajeado ficará mais protegida dos efeitos do GSF, com fator F igual a 8, o que representa
uma proteção a partir de 8% sempre que houver uma variação do GSF acima desse percentual, porém, o valor pago com prêmio de risco unitário
(R$/MWh) será elevado. 

A escolha do produto SP92 pela CEBLajeado constituiu-se a melhor opção para resolver a questão apontada pela ANEEL.
O quadro a seguir mostra as principais diferenças entre os melhores produtos para a CEBLajeado:

Opções Valor do Prêmio Resultados a serem Prazo de 
de risco Cenários Ganho R$MM Perda R$ MM Risco em de risco ressarcidos (referentes postergação do

Produtor (gerador) Favoráveis (Custo Evitado) (Arrependimento) R$MM(VaR 5%) (R$/MWh) a 2015 - R$MM) pagto do prêmio
SP 90 10% 49,1% 32,20 -11,55 1,64 1,25 13,33 Não paga o prêmio
SP 91 9% 40,8% 31,39 -14,87 0,84 2,00 14,55 17 anos e 3 meses
SP 92’ 8%                  37,9% 31,84 -17,01 1,30 2,50 16,09 13 anos e 3 meses

Obs: o prazo de concessão da outorga de Lajeado é de 16 anos ao final de 2015.
Como contrapartida ao ressarcimento da energia de 2015, a CEBLajeado apurou um direito de R$16.086, apurados com base no Anexo II da
Resolução Normativa da ANEEL nº 684/15 para o produto SP92, que fará jus ao montante do prêmio de seguro futuro que deixará de ser pago
pela Companhia até 1º de abril de 2029. Este ativo será amortizado linearmente a partir de janeiro de 2016.

2 - Apresentação das demonstrações financeiras e resumo das principais práticas contábeis
2.1  - Base de preparação das demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e em conformidade com a Lei das
Sociedades Anônimas (Lei n.º 6.404/76), incorporando as mudanças introduzidas pelas Leis 11.638/07 e 11.941/09, complementadas pelos novos
pronunciamentos, interpretações e orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, aprovados por resoluções do Conselho Federal
de Contabilidade - CFC. 
Em consonância com as práticas adotadas pelo seu sócio controlador, que é uma companhia aberta, também são aplicadas as normas estabele-
cidas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM. A Companhia adota o Manual de Contabilidade do Serviço Público de Energia Elétrica -
MCSPEE, cujo plano de contas do setor elétrico está contido, bem como as normas e orientações da ANEEL.
A Companhia elaborou a demonstração dos fluxos de caixa - DFC pelo método direto nos termos da NBC TG 03 (R1). Adicionalmente, a
Companhia apresenta a conciliação entre o lucro líquido do período para o caixa líquido das atividades operacionais na Nota Explicativa 32.
A Companhia elaborou a demonstração do valor adicionado - DVA nos termos da NBC TG 09, como parte integrante das demonstrações finan-
ceiras, em linha com as determinações dos seus acionistas.
A CEBLajeado avaliou os eventos subsequentes até 09 de março de 2016, que é a data de autorização para a emissão das demonstrações finan-
ceiras pela Diretoria colegiada da Companhia, e concluir que não houve eventos que pudessem modificar as demonstrações financeiras em 31
de dezembro de 2015. 

2.2 - Base de mensuração
As demonstrações financeiras foram elaboradas considerando o custo histórico como base de valor e determinados ativos e passivos financeiros
mensurados ao valor justo. 

2.3 - Moeda funcional e moeda de apresentação
A moeda do ambiente econômico principal no qual a Companhia opera, utilizada na preparação das demonstrações financeiras, é o Real (R$).
Todas as informações financeiras foram apresentadas com valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado.

2.4 - Estimativas e julgamentos contábeis críticos
A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte
da Administração da Companhia no processo de aplicação de suas políticas contábeis em relação aos valores reportados de ativos, passivos,
receitas e despesas. Por definição, as estimativas contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. Desta forma, a
Administração da Companhia revisa as estimativas e premissas adotadas de maneira contínua, baseadas na experiência histórica e em outros
fatores considerados relevantes. Os ajustes oriundos destas revisões são reconhecidos no período em que as estimativas são revisadas e aplicadas
de maneira prospectiva.
As estimativas e premissas que apresentam um risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste relevante nos valores contábeis de
ativos e passivos para o próximo exercício social, estão contempladas a seguir:

(i)   Redução do valor recuperável de ativos
Ativo financeiro: São avaliados quanto à sua recuperabilidade ao final de cada exercício, exceto para Concessionárias e Permissionárias que
são avaliados mensalmente. São considerados ativos não recuperáveis quando há? evidências de que um ou mais eventos tenham ocorrido
após o reconhecimento inicial do ativo financeiro e que eventualmente tenha resultado em efeitos negativos no fluxo estimado de caixa futuro
do investimento.
Ativo não financeiro: O saldo de imobilizado, intangível e outros ativos são revistos anualmente utilizando o método de projeção de fluxo de
caixa para se identificar evidências de perdas não recuperáveis, ou ainda, sempre que eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem que o
valor contábil pode não ser recuperável. Quando este for o caso, o valor recuperável é calculado para verificar se há perda nestes ativos.

(ii) Valor justo dos instrumentos financeiros
Quando o valor justo de ativos e passivos financeiros apresentados no balanço patrimonial não puder ser obtido de mercados ativos, é deter-
minado utilizando técnicas de avaliação, incluindo o método de fluxo de caixa descontado. Os dados para esses métodos se baseiam naque-
les praticados no mercado, quando possível. Contudo, quando isso não for viável, um determinado nível de julgamento é requerido para
estabelecer o valor justo. O julgamento inclui considerações sobre os dados utilizados como, por exemplo, risco de liquidez, risco de crédi-
to e volatilidade. Mudanças nas premissas sobre esses fatores poderiam afetar o valor justo apresentado dos instrumentos financeiros.

(iii) Provisão para riscos trabalhistas, cíveis e fiscais
A Companhia reconhece provisão para causas cíveis, trabalhistas, tributárias e regulatórias. A avaliação da probabilidade de perda inclui as
evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordena-
mento jurídico, bem como a avaliação dos advogados internos e externos. 
As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de
inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais.
Aliquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações
financeiras devido às imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. AAdministração revisa suas estimativas e premissas em bases mensais.
Informações adicionais estão divulgadas na Nota 27.

(iv) Amortização de ativos intangíveis
A amortização é reconhecida no resultado baseando-se no método linear de acordo com as vidas úteis estimadas de ativos intangíveis, a partir
da data em que estes estão disponíveis para uso. 
Métodos de amortização, vidas úteis e valores residuais são revistos a cada encerramento de exercício financeiro e ajustados caso seja adequa-
do (Nota 12).

(v) Energia a ser liquidada no âmbito da CCEE
A Companhia avalia ao final de cada período de reporte os montantes estimados pela sua área técnica das liquidações ativas e passivas baseadas
nas informações disponíveis no mercado até o encerramento das suas Demonstrações financeiras. Os valores de liquidação dos ativos e passivos
relacionados podem diferir os valores reconhecidos em 31 de dezembro de 2015, mas não tem sido relevantes ao longo dos anos, tendo em vista
o conhecimento acumulado do corpo técnico da CEBLajeado e das empresas do Grupo sobre as normas e experiências em relação ao setor de
energia.

2.5 - Caixa e equivalentes de caixa
Incluem saldos de caixa, de depósitos bancários em contas-correntes e de aplicações financeiras resgatáveis sem custo no prazo máximo de 90
dias das datas dos balanços e com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado. São registrados inicialmente pelo valor justo das
transações que lhes deram origem e são atualizados, quando aplicável, com base nos encargos contratuais (Nota 3).
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2.6 - Ativos financeiros
(i) Classificação
A Companhia classifica os ativos financeiros não derivativos nas seguintes categorias: ativos
mensurados ao valor justo por meio do resultado, ativos financeiros mantidos até o vencimen-
to e empréstimos e recebíveis. A classificação depende da finalidade para a qual os ativos
financeiros foram adquiridos.
a) Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado
Um ativo financeiro é classificado pelo valor justo por meio do resultado caso seja classifica-
do como mantido para negociação, ou seja, designado como tal no momento do reconheci-
mento inicial. Os ativos financeiros são designados pelo valor justo por meio do resultado se
a Companhia gerencia tais investimentos e toma decisões de compra e venda baseadas em seus
valores justos de acordo com a gestão de riscos documentadas e a estratégia de investimentos
da Companhia. Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado são medi-
dos pelo valor justo, e mudanças no valor justo desses ativos são reconhecidas no resultado do
exercício. Nesta categoria são consideradas as aplicações financeiras registradas em caixa e o
equivalentes de caixa (Nota 3).

b) Ativos financeiros mantidos até o vencimento
A Companhia tem a intenção e a capacidade de manter títulos de valores mobiliários até o
vencimento. Tais ativos financeiros são classificados e mantidos até o vencimento. Os investi-
mentos são preservados até o vencimento e são reconhecidos inicialmente pelo valor justo,
acrescido de quaisquer custos de transação diretamente atribuíveis. Após o seu reconhecimen-
to inicial, os investimentos mantidos até o vencimento são mensurados pelo custo amortizado
por meio do método dos juros efetivos, decrescidos de qualquer perda por redução ao valor
recuperável.
Nesta categoria a Companhia tem registro Títulos a Receber - Investco S.A. (Nota 9).

c) Empréstimos e recebíveis
Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros com 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 por meio do método dos juros
efetivos, decrescidos de qualquer perda por redução ao valor recuperável.
Os empréstimos e recebíveis abrangem: Caixa e Bancos (Nota 3) e Concessionária e
Permissionárias (Nota 4).

(ii) Reconhecimento e mensuração
A Companhia reconhece os empréstimos e recebíveis e depósitos inicialmente na data em que
foram originados. Todos os outros ativos financeiros (incluindo os ativos designados pelo valor
justo por meio do resultado) são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual a
Companhia se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento.
A Companhia realiza a baixa de 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 no qual essencial-
mente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. Eventual
participação que seja criada ou retida pela Companhia nos ativos financeiros são reconhecidos
como um ativo ou passivo individual.
Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço
patrimonial quando, somente quando, a Companhia tenha o direito legal de compensar os
valores e tenha a intenção de liquidar em uma base líquida ou de realizar os ativo e liquidar
o passivo simultaneamente.

2.7 - Instrumentos financeiros derivativos
A Companhia não opera com instrumentos financeiros derivativos.

2.8 - Concessionária e permissionários
O valor incluso nesta conta representa a venda de energia conforme contrato bilateral de com-
pra e venda de energia elétrica, incluindo os rendimentos e as variações monetárias auferidos
até a data do balanço, além dos valores a serem liquidados no âmbito da Câmara de
Comercialização de Energia Elétrica - CCEE (Nota 4).

2.9 - Investimentos em coligadas
As coligadas são aquelas entidades nas quais a Companhia, direta ou indiretamente, tenha
influência significativa na Administração, mas não controle sobre as políticas financeiras
e operacionais. A influência significativa supostamente ocorre quando a Companhia, dire-
ta ou indiretamente, mantém entre 20% e 50% das ações ou quotas com poder de voto da
outra entidade. 
Os investimentos em coligadas são contabilizados por meio do método de equivalência patri-
monial e são reconhecidos inicialmente pelo custo. Os investimentos da Companhia estão
líquidos de quaisquer perdas por redução do valor recuperável, quando aplicável.

2.10 - Imobilizado
Os itens do imobilizado são mensurados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido de
depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas,
quando aplicável.
O custo inclui gastos que são diretamente atribuível à aquisição de um ativo. O custo de ativos
construídos pelo Grupo inclui:. o custo de materiais e mão de obra direta;. quaisquer outros custos para colocar o ativo no local e condições necessários para que esses
sejam capazes de operar de forma adequada; e. custos de empréstimos e financiamento sobre ativos qualificáveis.
Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado (apurados pela diferença entre os
recursos advindos da alienação e o valor contábil do imobilizado), são reconhecidos em outras
receitas/despesas operacionais no resultado.
Gastos subsequentes são capitalizados na medida em que seja provável que benefícios
futuros associados com os gastos serão auferidos pelo Grupo. Gastos de manutenção e
reparos recorrentes são registrados no resultado.
A taxa de depreciação para o Imobilizado é de 10% ao ano, conforme preceitua a Resolução
da ANEEL n° 474, de 07 de fevereiro de 2012.

2.11 - Intangível
A Companhia classifica neste grupo o direito de exploração da concessão da usina (Goodwill
gerado na reestruturação societária da Investco S.A). É constituído pelo valor do ágio obtido
na operação de reestruturação societária ocorrida na Companhia nos anos de 2005 e 2006,
deduzido da amortização acumulada, calculada até a data do período final de sua utilização, ou
seja, até o final do prazo de concessão (Nota 12).

2.12 - Redução ao valor recuperável de ativos
O saldo de investimentos e intangível (goodwill) são revistos anualmente para se identificar
evidências de perdas não recuperáveis, ou ainda, sempre que eventos ou alterações nas cir-
cunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Quando este for o caso,
o valor recuperável é calculado para verificar se há perda nestes ativos.
Baseado na conclusão dos estudos realizados pela Companhia para este fim, não foram iden-
tificados indicadores que pudessem reduzir o valor recuperável de seus ativos em 31 de dezem-
bro de 2015.

2.13 - Passivos financeiros
A Companhia reconhece títulos de dívida e passivos subordinados inicialmente na data em
que são originados. Todos os outros passivos financeiros (incluindo passivos designados pelo
valor justo registrado no resultado) 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 vencidas.
A Companhia classifica os passivos financeiros não derivativos na categoria de outros passivos
financeiros. Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido
de quaisquer custos de transações atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos
financeiros são medidos pelo custo amortizado por meio do método de juros efetivos.
A Companhia tem os seguintes passivos financeiros não derivativos: contas a pagar (Nota 13)
e obrigações com acionistas (Nota 16). 

2.14 - Contas a pagar
O valor do contas a pagar é composto basicamente pelo Arrendamento a pagar à Investco pelo
uso do seu imobilizado na geração de energia comercializada pela CEBLajeado e pelo Custo do
Uso do Sistema de Transmissão - CUST. As obrigações estão sendo apresentadas pelos valores
conhecidos ou estimáveis até a data dessas demonstrações financeiras (Nota 13).

2.15 - Obrigações tributárias
As despesas de imposto de renda e contribuição social são calculadas e registradas conforme
legislação vigente e incluem os impostos correntes e diferidos. Os imposto sobre a renda e con-
tribuição social sobre lucros são reconhecidos na demonstração do resultado, exceto para os
casos em que estiverem diretamente relacionados a itens registrados diretamente no patrimônio
líquido ou no resultado abrangente, nos quais já são reconhecidos a valores líquidos destes
efeitos fiscais, e os decorrentes de contabilização inicial em combinações de negócios. 
O imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber/compensar esperado sobre o lucro ou pre-
juízo tributável do exercício, considerando as adições e exclusões legais previstas. Sobre as
adições temporárias, que se tornarão dedutíveis quando realizadas, são constituídos créditos
tributários diferidos, que estão sendo apresentados na conta de tributos diferidos no Ativo.
Os ativos e passivos fiscais diferidos são compensados caso haja um direito legal de compen-
sar passivos e ativos fiscais correntes, e eles se relacionam a tributos lançados pela mesma
autoridade tributária sobre a mesma entidade sujeita à tributação. 
Ativos de imposto de renda e contribuição social diferidos são revisados a cada data de
relatório e são reduzidos na medida em que sua realização não seja mais provável, ou quando
é feita fiscalmente a compensação com impostos a pagar.

2.16 - Dividendos e juros sobre capital próprio
De acordo com a legislação brasileira, a Companhia é requerida a distribuir como dividendo
anual mínimo obrigatório 25% do lucro líquido ajustado quando previsto no Estatuto Social.
De acordo com as práticas contábeis brasileiras e internacionais, CPC 24, IAS 10 e ICPC 08
(R1), apenas o dividendo mínimo obrigatório pode ser provisionado, já o dividendo declarado
e ainda não aprovado só deve ser reconhecido como passivo nas demonstrações financeiras
após aprovação pelo órgão competente. Desta forma, são mantidos no patrimônio líquido, em
conta de dividendo adicional proposto, em virtude de não atenderem aos critérios de obrigação
presente na data das demonstrações financeiras.
Os juros sobre capital próprio, originalmente, são registrados nos livros contábeis e fiscais
como despesa financeira, por ocasião da apropriação dos valores a pagar aos acionistas.
Entretanto, para fins de preparação destas demonstrações financeiras, utiliza-se a essência da
transação e, portanto, são considerados como distribuição de lucros e não transitam pelo
resultado, recebendo o mesmo tratamento dos dividendos e também estão demonstrados na
mutação do patrimônio líquido. O imposto de renda retido na fonte sobre os juros sobre o
capital próprio são contabilizados a débito no patrimônio líquido quando de sua proposição
pela Administração, por atenderem, neste momento, o critério de obrigação.

2.17 - Participações estatutárias
Alienação de partes beneficiárias, títulos sem valor nominal, estabelecido pelo Estatuto Social
com base no art. 46 da Lei 6.404/76, alterada pela Lei nº 11.638/07. Consiste em participação
nos lucros anuais de no máximo 10%. O art. 190 da Lei nº 6.404/76, e as alterações citadas
acima, definem o lucro sobre o qual se aplica o percentual. O prazo de vigência das partes ben-
eficiárias será até o ano de 2032, quando então a reserva de capital deverá ser convertida em
ações preferenciais, de modo que represente 5,084% do capital social na ocasião. 

2.18 - Demais ativos e passivos
Os outros ativos estão apresentados pelo valor de realização, incluindo, quando aplicável, os rendi-
mentos e as variações monetárias auferidos até a data do balanço, deduzidos por provisão para
perdas e/ou ajuste a valor presente, quando aplicável. As outras obrigações são demonstradas pelos
valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos,
das variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço.

2.19 - Capital social
As ações ordinárias e as preferenciais são classificadas no patrimônio líquido (Nota 19.1).

(i) Ações ordinárias
Ações ordinárias são classificadas como patrimônio líquido. Custos adicionais diretamente
atribuíveis à emissão de ações e opção de ações são reconhecidos como dedução do patrimônio
líquido, livre de quaisquer efeitos tributários.
(ii) Ações preferenciais
Ações preferenciais são classificadas no patrimônio líquido caso não sejam resgatáveis, ou res-
gatáveis somente à escolha da Companhia e quaisquer dividendos sejam discricionários.
Dividendos pagos são reconhecidos no patrimônio líquido quando da aprovação dos acionistas
da Companhia.
Os dividendos mínimos obrigatórios conforme definido em estatuto são reconhecidos como
passivo.

2.20 - Reserva legal
Constituída de 5% sobre o lucro líquido do exercício, conforme art. 193 da Lei nº 6.404/76,
alterada pela Lei nº 11.638/07, até o limite de 20% do capital social realizado (Nota 19.3).

2.21 - Reserva de capital
Constituída pelo valor da alienação das partes beneficiárias, foi classificada de acordo com a
alínea "a" do § 1º do art. 182 da Lei nº 6.404/76, alterada pela Lei nº 11.638/07 (Nota 19.2).

2.22 - Reserva especial de dividendo obrigatório não distribuído
Constituída de acordo com § 4° e 5° do art. 202 da Lei 6.404/76 e § 1° do art. 35 do Estatuto
Social (Nota 19.3). 

2.23 - Reconhecimento da receita
A receita operacional é reconhecida quando existem as seguintes evidências convincentes:. de que os riscos e benefícios mais significativos foram transferidos para o comprador;. de ser provável que os benefícios econômicos financeiros fluirão para a entidade;. de que os custos associados possam ser estimados de maneira confiável; e. de que o valor da receita operacional possa ser mensurado de maneira confiável. 
A receita de comercialização de energia é registrada com base no contrato bilateral firmado
com o agente de mercado CEB Distribuição e devidamente registrado na CCEE - Câmara de
Comercialização de Energia Elétrica.

2.24 - Adoção de pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
- CPC novas e revisadas
IFRS 9 - Instrumentos Financeiros - introduz novas exigências para a classificação, mensu-
ração e baixa de ativos e passivos financeiros (em vigor para exercícios anuais iniciados em ou
após 1º de janeiro de 2018);
IFRS 15 - Receita de Contratos com Clientes - introduz novas exigências para o reconheci-
mento da receita de bens e serviços (em vigor para exercícios anuais iniciados em ou após 1°
de janeiro de 2018). A Administração da Companhia avaliou essas novas IFRSs e não espera
efeitos significativos sobre os valores reportados.

2.25 - Reapresentação das demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2014
Em 2015 a Companhia realizou uma nova análise sobre a classificação contábil da caução em
garantia CCEE, registrado em 31 de dezembro de 2014 no ativo não circulante, e concluiu que
a melhor classificação, segundo o nível de liquidez, seria no Ativo Circulante. Dessa forma,
para manter o critério de comparabilidade das demonstrações financeiras, a Companhia está
reapresentando o ativo do Balanço Patrimonial de 31 de dezembro de 2014 considerando este
saldo como Ativo Circulante. Não há nenhum impacto no Passivo, Patrimônio Líquido,
Demonstrações do Resultado, Fluxos de Caixa e do Valor Adicionado para o exercício findo
naquela data em função desta reclassificação. 

2.26 - Aprovação das demonstrações financeiras
Estas demonstrações financeiras foram aprovadas pela Administração em 09 de março de
2016.

3 - Caixa e equivalentes de caixa

31/12/2015 31/12/2014
Caixa rotativo 1 1 
Banco de Brasília - BRB 2 1 
Banco Itaú 4 -
Banco de Brasília - BRB - aplicação financeira 15.862 3.250
Total 15.869 3.252

4 - Concessionários e permissionários

31/12/2015 31/12/2014
CEB Distribuição S.A 23.829 11.912
Câmara de comercialização de energia elétrica 10.693 115
Total 34.522 12.027 

O prazo de recebimento do faturamento mensal ocorre em três parcelas que vencem no dia 3,
13 e 23 do mês posterior ao da venda de energia. Em 31 de dezembro de 2015 o saldo era de
R$ 9.760 mil referentes ao faturamento de dezembro a vencer em janeiro de 2016 e de R$
14.069 mil referente às parcelas vencidas em julho e novembro de 2015, acrescidas de correção
monetária pelo índice IGP-M, multa e juros estabelecidos contratualmente. A Administração
da CEBLajeado está em negociação com a CEB Distribuição para a quitação das parcelas ven-
cidas e julgou não ser necessária o reconhecimento de nenhuma perda sobre este recebível.

5 - Impostos e contribuições a recuperar

Referem-se atributos compensáveis futuramente, atualizados até a data do balanço, conforme
abaixo demonstrado:

31/12/2015 31/12/2014
IR e CS a recuperar 2.969 4.020 
Outros impostos 4 3 
Total 2.973 4.023
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.6 - Caução em garantia - CCEE

O saldo de R$8.028 mil em 31 de dezembro de 2014 representava a garantia financeira requeri-
da pela CCEE para realização da liquidação financeira do Mercado de Curto Prazo no mês sub-
sequente, sendo os recursos mantidos em aplicações financeiras no banco Bradesco até a sua
efetiva liquidação, conforme definição estabelecida pelo referido órgão de Comercialização.
Em 31 de dezembro de 2015, a CCEE informou à CEBLajeado que não haveria necessidade
de depositar a garantia financeira pois, em vez de pagar, a Companhia teria valores a receber
quando houver a liquidação financeira oriunda do MCP.

7 - Juros Sobre capital próprio - JSCP

O saldo de R$ 6.051 registrado em 31 de dezembro de 2015 refere-se aos Juros sobre Capital
Próprio creditado no exercício de 2015 pela coligada Investco, liquido do imposto de renda de
15% conforme definido na legislação.
- Serviço em curso-P&D

O saldo de R$ 3.676 mil em 31/12/2015 (R$3.439 mil - 31/12/2014) corresponde ao montante
desembolsado pela Companhia até a data do balanço em projetos de Pesquisa &
Desenvolvimento - P&D, contabilizados no ativo circulante até a conclusão e análise por parte
da ANEEL. Posteriormente, os valores contabilizados em P&D serão baixados contra a pro-
visão reconhecida no passivo quando da sua finalização. 
Os projetos são executados conjuntamente com a coligada Investco, que é a empresa respon-
sável perante à ANEEL por esses projetos.
A Companhia tem a obrigação de aplicar 1% da Receita Operacional Líquida ajustada em con-
formidade com os critérios definidos pela ANEEL, registrando, mensalmente, por competên-
cia, o valor da obrigação. Em 31 de dezembro de 2015 o saldo era de R$ 4.519 mil (R$4.021
mil - 31/12/2014). Esse passivo e? atualizado mensalmente pela variação da taxa SELIC. O
programa de P&D está regulamentado por meio da Resolução Normativa ANEEL nº 316/08,
aplicada até? setembro de 2012, alterada pela Resolução Normativa nº 504/12. 

8 - Títulos a receber

O saldo de R$ 1.137 mil em 31 de dezembro de 2015 (R$1.146 mil - 31/12/2014), corresponde
ao dividendo anual fixo, cumulativo, de 3% sobre o valor das ações preferenciais classes ''A"
e "B" de emissão da coligada Investco, trazidos a valor presente na data do balanço, conforme
regulamentado pelo artigo 8º do Estatuto Social da Investco.
Devido a esta característica, as ações foram classificadas como um instrumento financeiro
recebível conforme determina o parágrafo 19 da NBC TG39(R1), por satisfazerem a definição
de ativo financeiro, pelo fato de constituir um ativo estatutário da CEBLajeado oriundo da par-
ticipação na Investco.
A estimativa de valor justo desse ativo foi efetuada considerando-se as condições acima
descritas para pagamento dos dividendos. O pagamento anual de dividendos foi considerado
até 2032 (término da concessão) e trazido a valor presente pela taxa de desconto de 8,70% a.a.
e pode ser demonstrado pelos seguintes valores: 

31/12/2015 31/12/2014
Títulos a receber - INVESTCO 2.460 2.460 
(-) Ajuste a valor presente (1.323) (1.314)
Total 1.137 1.146 

9 - Outros créditos

31/12/2015 31/12/2014
Depósitos judiciais 1.128 367
Crédito CNPC 03 - 128
Adiantamento a empregado - 11
Total 1.128 506
Circulante - 11
Não circulante 1.128 495

10 - Investimentos - Participações societárias permanentes

A CEBLajeado possui participação na empresa Investco S.A., classificada como coligada, pelo
fato de possuir influência significativa na investida, refletida em uma participação de 20% de
suas ações ordinárias, além de possuir o direito pela indicação de um Conselheiro e um Diretor.
Nessas condições, considerando ser um investimento relevante, este é avaliado pelo método de
equivalência patrimonial por meio da participação proporcional da CEBLajeado no Patrimônio
líquido da Investco, apurado em 31 de dezembro de 2015 e de 2014, considerando que, além
da participação nas ações ordinárias, a Companhia participa em 20% das Ações preferenciais
classe "R".
O capital social da Investco é de R$ 961.794 mil, totalmente subscrito e dividido em
786.406.270 ações nominativas sem valor nominal. A segregação das ações por classe e a
respectiva participação da CEBLajeado pode ser assim demonstrada:

Quant. Ações % Quant. Ações
Investco CEBLajeado CEBLajeado

Ações ordinárias 402.202 20,00% 80.440
Ações preferenciais classe "R" 255.560 20,00% 51.112
Ações preferenciais classe "C" 107.199 0,00%
Ações preferenciais classe "B" 5.156 20,00% 1.031
Ações preferenciais classe "A" 16.289 6,02% 980
Total 786.406 16,98% 133.563

Conforme demonstrado acima, em 31 de dezembro de 2015 e em 31 de dezembro de 2014 a
participação da CEBLajeado no capital social da Investco é de 16,98%. Cada ação ordinária
tem direito a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais.
As ações preferenciais são inconversíveis em ações ordinárias e não terão direito a voto nas
Assembleias Gerais. As ações preferenciais gozam dos seguintes direitos:. Ações preferenciais classe "R": recebimento de um dividendo anual fixo, não cumulativo,
de 1% (um por cento) sobre o valor da sua respectiva participação no capital social;

Ações preferenciais classe "C": recebimento de um dividendo anual fixo, cumulativo, de 3%
(três por cento) sobre o valor de sua respectiva participação no capital social;.Ações preferenciais classe "B": recebimento de um dividendo anual fixo, cumulativo, de 3%
(três por cento) sobre o valor de sua respectiva participação no capital social.Ações preferenciais classe "A": recebimento de um dividendo anual fixo, cumulativo, de 3%
(três por cento) sobre o valor de sua respectiva participação no capital social, sem prejuízo do
disposto no artigo 9º do Estatuto da Companhia;. Prioridade no reembolso do capital, sem prêmio, em caso de liquidação da sociedade, e,
depois de reembolsadas as ações ordinárias, participação igualitária com essas últimas no
rateio do excesso do patrimônio líquido que se verificar.
Conforme mencionado na Nota explicativa nº 9, as ações preferenciais de classes "A" e "B"
detidas pelas CEBLajeado são consideradas ativos financeiros e, consequentemente, não são
reconhecidas como Investimentos.

Os principais números da Investco em 31 de dezembro de 2015 e 31 de dezembro de 2014 são:

31/12/2015 31/12/2014
Total Ativo Circulante 83.065 109.093
Ativo não Circulante 1.217.821 1.253.763
Outros 1.648 483
Imobilizado 1.201.996 1.228.493
Intangível 14.177 24.787
TOTAL ATIVO 1.300.886 1.362.856

Total Passivo 221.803 222.268
Patrimônio Líquido 1.009.543 1.048.056
Resultado do período 69.540 92.532
TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO 1.300.886 1.362.856

A Companhia não identificou indicadores que pudessem reduzir o valor recuperável de seu
Investimento e do ágio relacionado a este ativo (Nota 12) em 31 de dezembro de 2015. A
CEBLajeado faz anualmente uma avaliação do valor do investimento com o objetivo de veri-
ficar a necessidade de eventual provisão para impairment.
A movimentação do Investimento para o ano findo em 31 de dezembro de 2015 e para o ano
de 2014 é a seguinte:

Saldo em 31/12/2013 223.243
Equivalência patrimonial 18.506
Dividendos recebidos (5.222)
JSCP creditados (8.443)
Outros resultados abrangentes 34
Saldo em 31/12/2014 228.118
Equivalência patrimonial 13.993
Dividendos recebidos (19.318)
JSCP creditados (7.003)
Outros resultados abrangentes 27
Saldo em 31/12/2015 215.817

As demonstrações financeiras da Investco referente ao exercício findo em 31 de dezembro de
2015 foram auditadas por outros auditores independentes que emitiram opinião sem ressalva
datada de 01 de março de 2016.

11 - Intangível

Refere-se ao ágio obtido na operação de reestruturação societária ocorrida na Companhia nos
anos de 2005 e 2006, na qual adquiriu da Eletrobrás 46.890.423 ações preferenciais classe "R"
da Investco, representativas de 7,50% do capital total da investida. O valor negociado foi de
R$ 213.452 mil, pagos à Eletrobrás da seguinte forma:. 54.835.800 ações preferenciais da própria CEBLajeado, emitidas ao preço de R$ 1,134788
por ação, totalizando R$ 62.227 mil, representando 40,07% do capital social da Companhia; e. 10.000 (dez mil) partes beneficiárias ao valor de R$ 151.225, registrado como Reserva de
Capital na CEBLajeado, que assegurarão à Eletrobrás uma participação de 10% nos lucros da
Companhia e deverão ser conversíveis em ações preferenciais em 31 de outubro de 2032.
Dessa forma, do montante pago pelas ações de R$ 213.452 mil, R$ 54.506 mil representavam
o valor patrimonial das ações na Investco em 30 de novembro de 2005, data da última correção
da dívida e, consequentemente, foram reconhecidos como Investimento na CEBLajeado. A
diferença entre o valor pago R$ 213.452 mil e o valor patrimonial de R$ 54.506 mil resultou
em um ágio de R$ 158.946 mil, classificado como Intangível, que está sendo amortizado lin-
earmente desde janeiro de 2006 até dezembro de 2032, data do fim da concessão, resultando
em uma amortização anual de R$ 5.887.
O saldo em 31 de dezembro de 2015 e em 31 de dezembro de 2014 pode ser assim demonstrado:

31/12/2015 31/12/2014
Ágio 158.946 158.946 
Amortização acumulada (58.869) (52.982)
Saldo líquido 100.077 105.964 

A movimentação do Intangível para o exercício findo em 31 de dezembro de 2015 e para o ano
de 2014 é como segue:

Saldo líquido em 31/12/2013 111.851
Amortização (5.887)
Saldo líquido em 31/12/2014 105.964
Amortização (5.887)
Saldo líquido em 31/12/2015 100.077

12 - Contas a pagar

O saldo de contas a pagar está sendo apresentado pelos valores conhecidos ou estimáveis até
a data do balanço, acrescido da variação monetária, quando aplicável. O saldo pode ser assim
demonstrado.

31/12/2015 31/12/2014
Energia comprada - CCEE 431 7.684
Arrendamento - Investco S.A. 3.843 3.685 
Encargos de uso do sistema de transmissão 1.172 1.223 
Fornecedores de serviços 12 35 
Total 5.458 12.627

12.1 - Energia comprada - CCEE: Energia negociada no âmbito da CCEE. Em 31 de dezem-
bro de 2015 o saldo era composto por R$ 431 referentes ao valor da estimativa contábil da
competência do mês de dezembro de 2015.
12.2 - Arrendamento - Investco S.A.: Refere-se ao arrendamento a pagar à Investco da com-
petência de dezembro de 2015, referente à utilização do seu ativo imobilizado para geração de
energia comercializada pela CEBLajeado, conforme mencionado na Nota explicativa 1.3. O
cálculo do contrato de arrendamento é baseado na remuneração de 8,83% corrigido pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA sobre 99% do valor do ativo imobilizado
líquido, acrescido da depreciação acumulada, sendo que, todos os valores utilizados no cálcu-
lo, são valores projetados. Decorrido o período, anualmente, aplica-se o Coeficiente de Ajuste
- CA, cujo objetivo é calcular os valores reais, identificando a diferença entre os valores cobra-
dos anteriormente para ajustar a diferença a maior ou a menor na projeção do ano seguinte.
12.3  - Encargos de uso do sistema de transmissão: Referem-se aos custos dos serviços
prestados de transmissão de energia elétrica, cujo controle e coordenação são efetuados pelo
Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS.

13 - Salários e encargos sociais

31/12/2015 31/12/2014
Folha de pagamento 79 99 
Pessoal cedido 80 130
Provisão 13º e férias 64 72 
Total 223 301 

14 - Obrigações tributárias

Estão representados pelas obrigações tributárias, conforme detalhado abaixo:

31/12/2015 31/12/2014
IRPJ e CSLL a Pagar 12.789 -
IRRF sobre juros sobre capital próprio 2.100 1.650 
PIS a recolher 221 56
COFINS a recolher 1.040 256
Outros tributos a recolher 5 15
Total 16.155 1.976

O valor de IRPJ e CSLL a pagar refere-se à apuração considerando o ajuste anual do exercí-
cio de 2015, líquido das compensações.

15 - Obrigações com acionistas 

31/12/2015 31/12/2014
Juros sobre o capital próprio - CEB Holding 6.655 5.229 
Juros sobre o capital próprio - Eletrobrás 5.245 4.121 
Subtotal 11.900 9.350 
Dividendos - CEB Holding - 6.948
Dividendos - Eletrobrás - 5.452
Subtotal - 12.400
Partes beneficiárias - Eletrobrás 6.934 2.057 
Total 18.834 23.807 

Os juros sobre o capital próprio - JSCP foram calculados conforme o art. 9º da Lei 9.249/95,
considerando a TJLP sobre o patrimônio líquido de 2015, limitado a 50% do lucro líquido do
exercício apurado antes da dedução desses juros, após a dedução da CSLL.
As partes beneficiárias conferem aos seus titulares direito de crédito eventual contra a
Companhia, no montante equivalente a 10% do lucro líquido do exercício apurado,
observando-se o disposto na Lei 6.404/76 e será devida e paga na mesma data em que
forem devidos e pagos os dividendos anuais ou juros sobre o capital próprio atribuídos
aos acionistas da Companhia.
O saldo de dividendos a pagar em 31 de dezembro de 2014 é referente ao saldo de dividendos
declarados em 2014 que foi integralmente liquidado em 2015.
Adicionalmente, os dividendos a pagar são reconhecidos como um passivo nas demonstrações
financeiras somente ao final do exercício e qualquer valor acima do mínimo obrigatório será
mantido no Patrimônio líquido, em conta especifica, até a deliberação da Assembleia Geral,
conforme determina a Lei 6.404/76, e de acordo com as normas descritas no ICPC 08.

16 - Pesquisa e Desenvolvimento 

31/12/2015 31/12/2014
Fundo Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico 70 82
Ministério das Minas e Energia 35 41 
Recursos em poder da empresa 4.414 3.898 
Total 4.519 4.021 

17 - Outras obrigações

31/12/2015 31/12/2014
Taxa de fiscalização ANEEL 34 28
Compensação financeira utilização recursos hídricos 630 956
Outros credores 11 15
Total 675 999
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18 - Patrimônio líquido

18.1  - Capital social
O capital social da CEBLajeado é de R$145.656 mil, totalmente subscrito e integralizado,
representado por 136.850.013 ações nominativas, sem valor nominal, sendo 82.013.911
ações ordinárias e 54.836.102 ações preferenciais, divididas da seguinte forma:

Ações Ordinárias Ações Preferenciais Total de Ações
Acionistas Quantidade % Quantidade % Quantidade %
CEB Holding 82.013.911 100,0 - - 82.013.911 59,93
Eletrobrás - - 54.835.800 100,0 54.835.800 40,07
Amadeu Zamboni - - 300 - 300 -
Sérgio Feijão - - 2 - 2 -
Total 82.013.911 100,0 54.836.102 100,0 136.850.013 100,0

As ações têm direito aos dividendos mínimos obrigatórios de 25% do lucro líquido, na forma da
lei, podendo a ele ser imputado o valor dos juros sobre capital próprio - JSCP pagos ou credita-
dos aos acionistas, a título de remuneração do capital próprio, integrando o montante dos divi-
dendos a distribuir pela Companhia, para todos os efeitos legais e nos termos da Lei n° 9.249,
de 26 de dezembro de 1995, e regulamentação posterior.
O Acordo de Acionistas celebrado entre a CEBLajeado e a Eletrobrás prevê:
a) Distribuição integral dos lucros apurados na forma de dividendos e/ou juros sobre o capital
próprio;
b) Garantia de rendimento à Eletrobrás equivalente a 49,67% do lucro de cada exercício, com-
posto pelos dividendos das ações preferenciais, das partes beneficiárias e reservas constituídas,
exceto a de investimentos;
c) As ações preferenciais gozarão do direito ao recebimento de dividendo, por ação preferen-
cial, 10% (dez por cento) superior ao atribuído a cada ação ordinária.
Os lucros líquidos apurados em cada exercício serão destinados sucessivamente e nesta ordem,
observado o disposto no art. 202, incisos I, II e III da Lei nº 6.404/76, da seguinte forma:
a) 5% (cinco por cento) serão aplicados, antes de qualquer outra destinação, da constituição da
Reserva Legal, que não excederá 20% (vinte por cento) do capital social;
b) uma parcela, por proposta dos órgãos da administração, poderá ser destinada à formação de
Reservas para Contingências, na forma prevista no art. 195 da Lei nº 6.404, de 1976;
c) serão destinados ao pagamento de dividendos às ações ordinárias e preferenciais, observa-
do o disposto no art. 5º, Parágrafo 2º, do estatuto, 25% dos lucros líquidos, diminuídos ou
acrescidos dos seguintes valores: (a) importância destinada à constituição da reserva legal; (b)
importância destinada à formação da Reserva para Contingências (Artigo 35, "b", supra), e
reversão da mesma reserva formada em exercícios anteriores; e 
d) importância decorrente da reversão da Reserva de Lucros a Realizar formada em exercícios
anteriores, nos termos do art. 202, inciso III da Lei nº 6.404/76;
e) uma parcela, por proposta dos órgãos da administração, poderá ser retida com base em orça-
mento de capital previamente aprovado, nos termos do art. 196 da Lei nº 6.404/76.
f) No exercício em que o montante do dividendo obrigatório ultrapassar a parcela realizada do
lucro do exercício, a Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos de administração, des-
tinar o excesso à constituição de Reserva de Lucros a Realizar, observado o disposto no art.
197 da Lei nº 6.404/76.

18.2 - Reserva de capital
Refere-se à alienação de 10.000 partes beneficiárias à Eletrobrás ao valor total de 
R$ 151.225, títulos sem valor nominal, estabelecido pelo Estatuto Social com base no art. 46
da Lei 6.404/76 e alterações posteriores, que assegurarão à Eletrobrás uma participação de
10% nos lucros da Companhia. O prazo de vigência das partes beneficiárias será até o ano de
2032 (final da concessão), quando então a reserva de capital deverá ser convertida em ações
preferenciais, de modo que represente 5,084% do capital social na ocasião.

18.3  - Reserva de lucros

O saldo pode ser assim detalhado:

31/12/2015 31/12/2014
Reserva legal 16.147 13.953 
Reserva especial de dividendos obrigatórios não distribuídos 10.962 12.749 
Dividendos adicionais propostos 27.694 6.591
Total 54.803 33.293 

18.3.1 - Reserva legal
A reserva legal é constituída ao final de cada exercício social, conforme art. 193 da Lei
6.404/76 e suas alterações, na base de 5% do lucro líquido do exercício, antes de qualquer des-
tinação, deixando a sua constituição de ser obrigatória quando o valor da reserva exceder a
20% do capital social. Essa reserva tem como finalidade assegurar a integridade do capital
social.

18.3.2 - Reserva especial de dividendos obrigatórios não distribuídos
A Reserva especial foi constituída em conformidade com art. 202 §4º e 5º da Lei 6.404/76 e
suas alterações, que dispõem que o dividendo previsto neste artigo não será obrigatório no
exercício social quando os órgãos da Administração informarem à Assembleia Geral Ordinária
que tal distribuição é incompatível com a situação financeira da Companhia. Os lucros não dis-
tribuídos nesta situação são registrados como reserva especial e, se não absorvidos por prejuí-
zos em exercícios subsequentes, serão pagos como dividendo assim que o permitir a situação
financeira da Companhia. 

18.3.3 - Dividendos adicionais propostos
No exercício de 2015 foi realizada a constituição de R$ 27.694 corresponde a valor acima do
dividendo mínimo obrigatório. Este valor foi mantido no Patrimônio líquido, conforme deter-

mina a Lei 6.404/76, e de acordo com as normas descritas no ICPC 08, em conta especifica até
a deliberação da Assembleia Geral Ordinária.

18.4 - Outros resultados abrangentes
Referem-se à contabilização de reserva reflexa de benefícios pós-emprego relativos a ganhos
e perdas atuariais na coligada Investco.

18.5 - Destinação do lucro líquido do exercício
O Estatuto Social da Companhia prevê a distribuição como dividendo de no mínimo 25% do
lucro líquido ajustado na forma prevista no artigo 202 da Lei nº 6.404/1976.

A proposta de destinação do lucro líquido do exercício está demonstrada no quadro a seguir:

31/12/2015
Lucro líquido do exercício 43.888
Reserva legal (2.194)
Lucro líquido ajustado 41.694

Remuneração:
Dividendo mínimo obrigatório 10.423
Dividendos adicionais 31.270

41.694
Natureza:
Juros sobre capital próprio 14.000
Dividendos 27.694
Total Bruto 41.694
IRRF sobre Juros sobre Capital Próprio (2.100)
Total líquido do IRRF s/ JSCP 39.594

Remuneração total por ação: 0,2893

19 - Receita operacional líquida

31/12/2015 31/12/2014
Receita operacional bruta
Venda de energia elétrica - CEB Distribuição S.A 121.343 127.578 
Energia de curto prazo - CCEE 3.316 3.712 

124.659 131.290 
(-) Deduções da receita
PIS / COFINS (11.531) (12.144)
Pesquisa e Desenvolvimento (1.112) (1.180)

(12.643) (13.324)

Receita operacional líquida 112.016 117.966

20 - Custo com energia elétrica e operação

31/12/2015 31/12/2014
Energia elétrica comprada para revenda 21.1 14.467 51.818 
Repactuação do risco hidrológico 21.2 (16.086) -
Arrendamento Investco S.A. 21.3 41.850 40.131 
Custo uso do sistema de transmissão 10.532 10.790 
Compensação financeira utilização de recursos hídricos 4.384 5.084 
Taxa de fiscalização 414 336 
Contribuição compulsória CCEE 92 87 
Total 55.653 108.246

20.1 - Energia elétrica comprada para revenda: A redução desta despesa em R$ 37.351 no
exercício de 2015 em comparação ao mesmo período de 2014 foi consequência do regime plu-
viométrico atípico registrado no Brasil neste ano, principalmente no terceiro trimestre de 2014,
que gerou para a Companhia uma despesa no montante de R$ 51.818 naquele período, já
incluído nesse valor os encargos com energia de curto prazo. Adicionalmente, existem outros
fatores que corroboraram para esta ocorrência como a redução do teto do PLD de
R$822,83/MWh praticados em 2014 para R$388,04/MWh em 2015.

20.2  - Repactuação do risco hidrológico: O valor de R$16.086 refere-se a contrapartida
instituída pela Resolução ANEEL 684/15 para a repactuação do risco hidrológico. O valor
foi registrado como redutora da despesa e não como receita uma vez que a sua essência é
fazer frente ao montante de energia do ano de 2015 arcado pelo Gerador, conforme detalha-
do na Nota 1.5

20.3  - Arrendamento Investco S/A: Despesa relativa ao arrendamento dos ativos da UHE
Luis Eduardo Magalhães pertencentes à Investco, apurado conforme detalhado na nota
explicativa 13.2.

21 - Despesas gerais e administrativas

31/12/2015 31/12/2014
Pessoal 1.365 1.174 
Serviços de terceiros 1.027 2.463 
Aluguéis 58 257
Contribuição sindical patronal 48 45 
Depreciação 20 17 
Despesas diversas 12 73 
Material 6 8 
IPTU 4 14
Doações - 1
Total 2.540 4.052

A redução da despesa de serviços de terceiros em aproximadamente R$ 1.436 no exercício de
2015 em comparação ao mesmo período do ano anterior foi consequência de redução do
quadro de pessoal (Emprego em Comissão) ocorrido pela adoção de medidas estabelecidas
pela Administração com objetivo de redução de custos.

22 - Resultado financeiro

31/12/2015 31/12/2014
Despesas financeiras
Outras despesas financeiras (224) (160)
Ajuste a valor presente (74) (74)
Variação monetária (779) (184)
Multa moratória (2) (122)
Subtotal (1.079) (540)

Receita financeira
Receita financeira sobre aplicação financeira 1.100 2.787
Atualização financeira 939 (1.121)
Dividendos/Juros sobre Capital Próprio Recebido 265 197 
Juros e multa 2.038 537
Exposição financeira CCEE - 2.961
Outras receitas financeiras 807 247 
Subtotal 5.149 5.608 

Resultado financeiro líquido 4.071 5.068 

23 - Imposto de renda e contribuição social corrente

31/12/2015 31/12/2014
IRPJ CSLL IRPJ CSLL

Lucro antes do IRPJ e CSLL 65.998 65.998 23.355 23.355 
Adições permanentes
Amortização 5.887 5.887 5.887 5.887 
Gratificação de diretores 37 37 33 33 
JSCP creditados - Coligadas 7.119 7.119 8.578 8.578 
AVP dividendos ações preferenciais 74 74 74 74 

13.117 13.117 14.572 14.572 
Adições temporárias
Provisão MCP-CCEE 431 431 - - 

Exclusões permanentes
Resultado equivalência patrimonial (13.993) (13.993) (18.506) (18.506)
JSCP creditados no exercício (14.000) (14.000) (11.000) (11.000)
Dividendos recebidos (149) (149) (64) (64)
JSCP creditados (116) (116) - -
AVP ações preferenciais (65) (65) (60) (60)

(28.323) (28.323) (29.629) (29.629)
(=) Base de cálculo IRPJ e CSLL corrente 51.223 51.223 8.298 8.298 
Alíquota 15% 9% 15% 9%
Adicional (lucro superior a R$ 240 mil no período) 10% 0% 10% 0%
Despesa IRPJ e CSLL 12.772 4.610 2.034 747 
Taxa efetiva 19,4% 7,0% 8,7% 3,2%
IRPJ e CSLL correntes                                                                     17.382 2.781
IRPJ e CSLL diferidos                                                                          147                                      - 

O saldo de R$147 reconhecido no resultado e no ativo refere-se ao reconhecimento de Imposto
de Renda e Contribuição Social diferidos na base de 34% sobre a adição temporária relativa à
provisão MCP - CCEE, de R$ 431, conforme acima, que se tornará dedutível no futuro.

24 - Remuneração dos administradores

24.1  - Remuneração e encargos do Conselho de Administração,
Conselho Fiscal e Diretoria
O Conselho de Administração é composto por três membros efetivos e igual número de
suplentes, residentes no país, sendo 2 (dois) deles, e seus respectivos suplentes, eleitos pelos
acionistas detentores da maioria das ações ordinárias da Companhia, e 1 (um) deles, e seu
respectivo suplente, eleito pelos acionistas detentores da maioria das ações preferenciais da
Companhia. A remuneração mensal dos membros do Conselho de Administração é fixada pela
Assembleia Geral da CEBLajeado.
O Conselho Fiscal, de funcionamento permanente, é composto por três membros efetivos e
igual número de suplentes, residentes no País, eleitos pela Assembleia Geral da CEBLajeado,
que fixará a respectiva remuneração, observando os limites legais.
A Diretoria composta por 3 (três) membros, residentes no país, sendo um Diretor Geral e um
Diretor Administrativo-Financeiro e um Diretor Técnico, eleitos pelo Conselho de
Administração. A remuneração dos membros é fixada pela Assembleia Geral.
O valor total da remuneração paga até 31 de dezembro de 2015 foi de R$ 688 (R$ 656 até 31
dezembro de 2014).

Conselho de Conselho Diretoria
Administração Fiscal Estatutária

Remuneração 76 85 437
Gratificação 91
Encargos sociais 13 17 159
Previdência privada 1
Total 89 102 688
Número de membros 3 3 2
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FERNANDO OLIVEIRA FONSECA
Diretor-Geral

PAULO MARCOS CASCELLI DE AZEVEDO
Diretor Administrativo-Financeiro

CLEBER ALVES PEREIRA
Contador CRC-DF 021056/0-7

25 - Partes relacionadas

Preço
Partes Período Praticado Receita

Relacionadas Transação em MWh Ativo Passivo (Despesa)

Concessionárias
a) Venda energia elétrica CEB  Distribuição 27.11.01 a 15.12.32 156,81 19.687 121.343
b) Encargos sobre energia CEB DISTRIBUIÇÃO 4.142
Participação Societária
c) Título a receber INVESTCO 21.07.01 a 15.01.33 1.137 265
d) Investimento INVESTCO 215.817 13.993
Obrigações c/Acionistas
e) Dividendos Declarados CEB HOLDING 31.12.15 (380)
f) Dividendos Declarados ELETROBRAS 31.12.15 (296)
g) Juros s/ capital próprio CEB HOLDING 31.12.15 6.655
h) Juros s/ capital próprio ELETROBRAS 31.12.15 5.245
i) Partes beneficiárias ELETROBRAS 31.12.15 6.934 (4.876)
Contas a Pagar
j) Arrendamento INVESTCO 21.07.01 a 15.01.33 3.843 (41.850)
k) Pessoal cedido CEB DISTRIBUIÇAO 01.01.15 a 31.12.15 80
Partes relacionadas
l) Ágio Eletrobrás ELETROBRAS 100.077 (5.887)

a) Representa os valores a receber vencidos e a vencer em 31 de dezembro de 2015 e os valores faturados durante o exercício de 2015 referente
ao contrato de compra e venda de energia com a CEB Distribuição mencionado na Nota explicativa 4. 
b) Representa encargos a receber sobre a venda de energia à CEB Distribuição, em função dos atrasos nos pagamentos das parcelas pactuadas,
apurados conforme critérios definidos contratualmente entre as partes.
c) Representa os valores a receber referentes às ações preferenciais classes ''A" e "B" de emissão da coligada Investco, ajustada a valor justo,
conforme detalhado na Nota explicativa 9.
d) Representa o saldo do investimento da CEBLajeado na Investco e a equivalência patrimonial do resultado da investida recon-
hecida no período. 
e) Referem-se à atualização monetária dos dividendos declarados a pagar ao acionista controlador.
f) Referem-se à atualização monetária dos dividendos declarados a pagar ao acionista Eletrobrás.
g) Referem-se aos juros sobre o capital próprio a pagar ao acionista controlador.
h) Referem-se aos juros sobre o capital próprio a pagar ao acionista Eletrobrás.
i) Referem-se à partes beneficiarias a pagar ao Acionista Eletrobrás.
j) Refere-se ao contrato de arrendamento celebrado entre CEBLajeado e Investco, conforme demonstrado na Nota explicativa 13.2.
k) Representa os valores a pagar referentes aos empregados cedidos da CEB Distribuição. Os ressarcimentos dos custos dos salários, encargos
e benefícios são realizados mensalmente até o final da cessão.
l) Representa o ágio gerado na operação de reestruturação societária ocorrida no exercício de 2005, detalhado na Nota explicativa 11, de acor-
do com as normas internacionais de contabilidade.

26 - Passivos contingentes

26.1 - Contingências fiscais
A Companhia possui processos administrativos de natureza fiscal, no valor principal de R$3.620, cuja perda foi estimada como possível basea-
da na opinião de seus assessores jurídicos, não requerendo a constituição de provisão nas demonstrações financeiras. 
Os processos administrativos fiscais referem-se a créditos tributários compensados por meio de Declaração de Compensação - PER/DCOMP,
os quais não foram homologados pela Receita Federal do Brasil. A CEBLajeado, por meio de escritório de advocacia contratado, apresentou
recursos com o objetivo de requerer o reconhecimento do direito de compensação desses créditos tributários.

27.2- Contingências cíveis
a) Resolução CNPE 03/2013
O Conselho Nacional de Política Energética emitiu a Resolução CNCP nº 03/2013 modificando a sistemática do rateio do Encargo de Serviço
do Sistema - ESS, com o intuito de resguardar o risco de segurança energética, alterando a forma de rateio do custo do despacho adicional das
usinas termelétricas em seus artigos 2º, parágrafo 5º e artigo 3º, incluindo todos os custos para os agentes de mercado, deixando de ser arcado
exclusivamente pelos consumidores, em razão da revogação da Resolução CNPC nº 08/2007.
O encargo que trata a referida resolução destina-se a cobrir os custos decorrentes da geração despachada independente da ordem de mérito, nos
termos do artigo 59, inciso I do Decreto nº 5.163/2004.
Até o momento da edição da Resolução CNPE nº 03/2013, os custos decorrentes do acionamento das usinas termelétricas eram custeados exclu-
sivamente pelos consumidores. Após a sua edição, tais custos são rateados entre todos os agentes de mercado, proporcionalmente à energia
comercializada nos últimos doze meses.
A Companhia interpôs, conjuntamente com outras empresas do grupo, ação ordinária contra a União, questionamento a criação deste novo encar-
go e obteve antecipação de tutela em 2 de agosto de 2013, excluindo a Companhia do rateio do custo do despacho adicional de recursos energéti-
cos de usina termoelétrica, até o julgamento final da ação. O processo encontra-se concluso para sentença em 1a. Instância desde 29 de abril de
2014. Os assessores jurídicos da Companhia classificaram a perda desta ação como remota, e por isto não foi constituído provisão sobre este
assunto em 31 de dezembro de 2015. Os valores envolvidos até dezembro de 2015 que a Companhia foi excluída do pagamento é da ordem de
R$3,7 milhões.

27 - Gestão de riscos

27.1 - Risco de capital
Os objetivos da Companhia, ao administrar seu capital, são os de salvaguardar a capacidade de continuidade para oferecer retorno aos acionistas
e benefícios às outras partes interessadas, além de perseguir uma estrutura de capital ideal para reduzir esse custo. 
Para manter ou ajustar a estrutura do capital, a Companhia pode rever a política de pagamento de dividendos, devolver capital aos acionistas ou,
ainda, emitir novas ações ou vender ativos para reduzir, por exemplo, o nível de endividamento.

27.2  - Risco de mercado
O risco de mercado é apresentado como a possibilidade de perdas monetárias em função das oscilações de variáveis que tenham impacto em
preços e taxas negociadas no mercado. Essas flutuações geram impacto praticamente a todos os setores e, portanto, representam fatores de riscos
financeiros. O mercado de produção de energia por meio da Investco e da venda pela CEBLajeado apresenta oscilações de preços de energia em
função, principalmente, de anormalidade hídrica ocorrida nos dois últimos anos, conforme já mencionado nas Notas explicativas 1.5. Em 31 de
dezembro de 2015, a Companhia não possui riscos de mercado associados a dívida.

27.3  - Risco de liquidez
O risco de liquidez evidencia a capacidade da Companhia em liquidar as obrigações assumidas. Para determinar a capacidade financeira da
Companhia em cumprir adequadamente os compromissos assumidos, os fluxos de vencimentos dos recursos captados e de outras obrigações
fazem parte das divulgações.

Os ativos financeiros mais relevantes da Companhia são demonstrados nas rubricas caixa e equivalentes de caixa (Nota 3), concessionárias e
permissionários (Nota 4). A Companhia, em 31 de dezembro de 2015, tem equivalentes de caixa que corresponde a uma aplicação financeira
que é prontamente conversível em um montante conhecido de caixa. Para concessionárias e permissionários, os saldos compreendem um fluxo
estimado para os recebimentos.
A energia vendida pela Companhia depende das condições hidrológicas. Adicionalmente, a receita da venda é vinculada à energia assegurada,
cujo volume é determinado pelo órgão regulador e que consta do contrato de concessão. A mitigação desse risco se dá pelo Mecanismo de
Realocação de Energia (MRE) aplicado a todas as usinas despachadas no sistema elétrico nacional. Ocorrendo um período prolongado de
escassez de chuva pode resultar na redução do volume de água dos reservatórios das usinas, podendo acarretar um aumento de custos na
aquisição de energia ou redução de receitas com a implementação de programas de conservação de energia elétrica, fato este reduzido em parte
através da repactuação do risco hidrológico (Nota 1.5).

27.4 - Risco de crédito
Esse risco decorre da possibilidade de a Companhia incorrer em perdas resultantes da dificuldade na realização de seus recebíveis perante à con-
cessionárias e permissionários e de equivalentes de caixa, bem como do valor resultante da recuperação do valor correspondente à Repactuação
do Risco Hidrológico.
No setor de energia elétrica, as operações realizadas estão direcionadas ao regulador que mantém informações ativas sobre as posições de ener-
gia produzida e consumida. As comercializações são geradas a partir de leilões, contratos, entre outros, sendo que esses mecanismos agregam
confiabilidade e controlam a inadimplência entre participantes setoriais. Adicionalmente, o único cliente é também sócio controlador.
O risco decorrente da possibilidade de a Companhia apresentar perdas, advindas da dificuldade de recebimento dos valores faturados a seus
clientes, é considerado baixo.
Outra importante fonte de risco de crédito é associada às aplicações financeiras. A administração desses ativos financeiros é efetuada por meio
de estratégias operacionais visando assegurar liquidez, segurança e rentabilidade. Todavia, o risco não é relevante tendo em vista que as apli-
cações financeiras são realizadas em banco público.
A Administração entende que as operações de aplicações financeiras contratadas não expõem a Companhia a riscos significativos que futura-
mente possam gerar prejuízos materiais.

27.5 - Risco de normatização via legislação e via regulamentação ANEEL
A CEBLajeado é uma empresa de geração e comercialização de energia, que está sujeita à uma legislação específica sobre o sistema energético
e à regulamentação específica da ANEEL, na qualidade de agência regulatória do sistema de energia elétrica no Brasil. Considerando que o sis-
tema de produção e comercialização de energia leva em consideração políticas definidas pelo Governo Federal, o custo de energia e o seu preço
de venda ao mercado podem sofrer impactos decorrentes dessa política. Por outro lado, o mercado de produção e venda de energia regulamen-
tado pela ANEEL está sujeito aos efeitos de reflexos de posições tomadas por empresas pertencentes ao Mecanismo de Realocação de Energia
- MRE no sistema de geração de energia, e de outros aspectos, em especial o preço da energia no Mercado de Curto Prazo.

28 - Restrição sobre as propriedades de ativos

No contrato de arrendamento foi oferecido pelas arrendatárias, como garantia, os direitos de concessão e os direitos decorrentes dos contratos
de compra e venda de energia, bem como parte das receitas decorrentes da comercialização de energia gerada pela usina.

29 - Seguros

A companhia não possui apólices de seguros contratados pela administração para cobrir riscos sobre seus ativos, por serem irrelevantes os
valores envolvidos na CEBLajeado.

30 - Responsabilidade da administração sobre as Demonstrações financeiras

A Administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil, assim como 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.

31 - Reconciliação do lucro do período com a geração de caixa operacional

31/12/2015 31/12/2014

Lucro líquido do exercício 43.887 18.517
Depreciação 20 17
Amortização 5.887 5.887
Equivalência patrimonial (13.993) (18.506)
Atualização monetária JSCP/dividendos 676 -
Dividendos/JSCP de ações preferenciais (149) -
Outros 6 (175)
Ajuste no resultado 36.334 5.740

Variações Patrimoniais
(Aumento) redução em contas a receber (22.495) (307)
(Aumento) redução em impostos e contribuições a recuperar 1.050 (4.023)
(Aumento) redução JSCP / dividendos a receber (1.240) -
(Aumento) redução tributos diferidos (147) -
(Aumento) redução em contas de caução 8.028 (2.782)
(Aumento) redução em outros créditos (16.945) (471)
Aumento (redução) em fornecedores e contas a pagar (7.169) 7.657
Aumento (redução) em impostos e contribuições sociais 14.179 (8.794)
Aumento (redução) em JSCP/dividendos/partes beneficiarias 4.973 2.057
Aumento (redução) em outras obrigações 95 (50)
Total (19.671) (6.713)

Caixa Proveniente das Atividades Operacionais
Juros sobre capital próprio / dividendos recebidos 26.757 12.505

Total das Atividades Operacionais Geradas 43.420 11.532

Brasília - DF, 31 de Dezembro de 2015
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Ao Conselho de Administração e Diretoria da 
CEB LAJEADO S.A.

Introdução
Examinamos as demonstrações financeiras da CEB Lajeado S.A. ("CEBLajeado"), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezem-
bro de 2015 e as respectivas demonstrações dos resultados, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo
naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade da Administração da CEBLajeado
A Administração da CEBLajeado é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas Demonstrações financeiras de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de
Demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos Auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma Opinião sobre essas Demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores
e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as Demonstrações financeiras estão livres de
distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresenta-
dos nas Demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de dis-
torção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera
os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das Demonstrações financeiras da CEBLajeado para planejar os pro-
cedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma Opinião sobre a eficácia desses controles
internos da CEBLajeado. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das esti-
mativas contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação da apresentação das Demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa Opinião.

Opinião
Em nossa Opinião, as Demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patri-
monial e financeira da CEB Lajeado S.A. em 31 de dezembro de 2015, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exer-
cício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Ênfases
Sem modificar a nossa Opinião, chamamos a atenção para os seguintes assuntos:
1) Em 2014 e 2015, os geradores do sistema hidrelétrico registraram índices de geração de energia em montante inferior à garantia física sazonaliza-
da envolvendo as empresas do Mecanismo de Realocação de Energia - MRE, em função de regime pluviométrico atípico registrado no período. Como
consequência, os geradores ficaram expostos ao Mercado de Curto Prazo - MCP na aquisição do montante de energia faltante para cumprimento dos
contratos de energia, ocasionando perdas significativas às empresas, que, por sua vez, recorreram ao Judiciário, inclusive a CEBLajeado, com o
objetivo de se protegerem contra o Ajuste do MRE (índice de mede o resultado da produção no âmbito do MRE) e do rateio adicional dos demais
agentes que obtiveram decisões judiciais para serem afastados de tal cobrança. Como resultado, houve uma paralização das liquidações do MCP.
Visando solucionar esta situação, o Governo Federal editou a Medida Provisória nº 684, convertida na Lei 13.203, de 8 de dezembro de 2015,
que ofereceu aos geradores a possibilidade de repactuar o risco hidrológico, conforme regras detalhadas na Nota explicativa 1.5, a serem apli-
cadas a partir de janeiro de 2016. A Companhia optou pela repactuação do risco nas condições ofertadas pelo Governo e, com isso, desistiu da
ação judicial a respeito da matéria. Dentre as opções ofertadas pela ANEEL para repactuação, a CEBLajeado escolheu o produto SP92, sendo
tal decisão já anuída pela ANEEL em 4 fevereiro de 2016 e, como consequência, auferiu um crédito de R$16 milhões como ressarcimento dos
efeitos da repactuação em 2015, apurados pela CEBLajeado, e que será utilizado para compensação do prêmio do seguro futuro até março de
2029, e que se encontra registrado na conta de Repactuação do risco hidrológico no Ativo não circulante. 
2) Conforme mencionado na Nota explicativa nº 27.2, o Conselho Nacional de Política Energética - CNPE emitiu a Resolução nº 03/2013 que
alterou critério de rateio do Custo do Despacho Adicional das usinas térmicas e do Custo Adicional do PLD previstos nos artigos 2º, parágrafo
5º, e 3º, e que passaram a ser divididos entre os geradores de energia do Sistema, os distribuidores, além dos consumidores, estes os únicos
responsáveis por tal encargo antes da referida Resolução. A CEBLajeado, conjuntamente com outras empresas do mesmo grupo econômico,
ajuizaram ação ordinária contra a União objetivando a suspensão dos efeitos da referida Resolução. A CEBLajeado obteve antecipação de tutela

em julho de 2014 para ser afastada deste custo adicional, com efeitos retroativos a abril de 2014 e, desde então, não efetuou nenhum pagamen-
to desta natureza. Até novembro de 2015, última apuração divulgada pela CCEE, a parcela da CEB Lajeado referente a este custo adicional é de
R$5,1 milhões. Os assessores jurídicos da CEBLajeado classificaram o prognóstico de solução deste assunto como sendo de probabilidade de
perda remota e, por isso, não foi constituído provisão para aquele montante.
3) Conforme mencionado na Nota explicativa 1.3, a CEBLajeado possui contrato de venda de Energia exclusivamente para a CEB Distribuição,
empresa do mesmo grupo econômico, que foi renovado até o final da Concessão da CEBLajeado em 15 de dezembro de 2032. Por outro lado,
os bens da usina, necessários à geração de energia, foram arrendados à CEBLajeado pela companhia coligada, de capital aberto, a Investco.
Como consequência dessas operações entre empresas do mesmo grupo econômico, o resultado das operações da CEB Lajeado poderia ser
diferente daquele que seria obtido em transações efetuados em condições de mercado com terceiros independentes, não pertencentes ao mesmo
grupo econômico.

Outros assuntos
1) Examinamos, também, a Demonstração intermediária do valor adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015.
A apresentação da DVA é requerida pela legislação societária brasileira para companhias abertas e como informação suplementar não obrigatória
para as demais empresas. Todavia, a apresentação desta Demonstração é requerida pela Administração da CEBLajeado. Essa Demonstração foi
submetida aos mesmos procedimentos descritos anteriormente e, com base em nossa Opinião, considerando os assuntos destacados no tópico
"Ênfases", está adequadamente apresentada, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às Demonstrações financeiras tomadas em
seu conjunto.
2) As Demonstrações financeiras da CEBLajeado referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014 foram examinadas por outros audi-
tores independentes que emitiram Opinião sem ressalva em 9 de fevereiro de 2015, mas contendo Ênfases de mesmo teor do assunto mencionado
no parágrafo 3) do tópico Ênfases supra, além de menção sobre os seguintes assuntos: 
(i) Risco hidrológico: Foi citada as perdas que os geradores de energia elétrica estavam auferindo em função da ausência de chuvas no período;
(ii) Prorrogação de concessões: Foi mencionado que não há impacto para a Companhia como consequência da Medida Provisória nª 579, con-
vertida na Lei nº 12.783; (iii) Lei nª 12.973/2014: A Companhia concluiu sobre a não adoção antecipada da referida Lei para o exercício findo
em 31 de dezembro de 2014; (iv) Outros resultados abrangentes: Foi destacado o efeito de R$ 34 mil no Patrimônio Líquido da CEBLajeado
como reflexo de benefícios pós-emprego da coligada Investco; e (v) Seguros: Não contratação de apólice de seguros pela Companhia. O assun-
to (i) entendemos que já está  abrangido no campo da Repactuação do risco hidrológico mencionado no parágrafo 1) do tópico Ênfases acima.
Os demais assuntos foram considerados por nós como não relevantes para menção como Ênfases no presente relatório. 

Belo Horizonte, 9 de março de 2016

O Conselho Fiscal da CEB Lajeado S/A, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, conheceu o Relatório Anual da Administração,
examinou as Demonstrações Financeiras, além das informações complementares objeto das Demonstrações do Resultado, das mutações do
Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa, levantados em 31 de dezembro de 2015, elaborados de acordo com a Lei das Sociedades por
Ações e Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accouting Standards Board (IASB). Todas as peças
foram apresentadas de forma comparativa àquelas encerradas no exercício findo em 31 de dezembro de 2014. O Colegiado tomou conhecimento
do relatório da Nexia Teixeira Auditores, emitido sem ressalvas em 09.03.2016, bem como se inteirou da proposta relativa à destinação do resul-
tado do exercício de 2015.
Com base nos documentos apresentados e no relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras, o Conselho Fiscal con-
cluiu, por unanimidade, que as peças estão em ordem e adequadas, em seus aspectos relevantes, sendo de opinião que se encontram em condições
de serem submetidas à deliberação final da Assembleia Geral Ordinária da CEB Lajeado S/A.
Em cumprimento ao disposto no inciso VIII, art. 146 da Resolução nº 38/1990-TCDF, o Conselho Fiscal verificou não existirem, nos registros
contábeis da Companhia apresentados ao Colegiado, irregularidades apuradas no exame realizado, encontrando-se normal a situação dos diri-
gentes responsáveis perante os cofres da Empresa, até a presente data.

Brasília, 22 de março de 2016.

JOEL ANTONIO DE ARAÚJO                 DALMO ALEXANDRE COSTA WAGNER MONTORO JÚNIOR

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE 
AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

PARECER DO CONSELHO FISCAL

NEXIA TEIXEIRA Auditores
CRC MG 5.194

DOMINGOS XAVIER TEIXEIRA
Diretor Executivo e Sócio

CRC MG-14.105-O/5
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

1 - MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO
Senhor Acionista,
A CEB PARTICIPAÇÕES S.A. - CEBPar vem apresentar o Relatório da Administração, em 
conjunto com as Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas, Pareceres do Conselho Fiscal e 
dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de Dezembro de 
2015.
Ao longo de 2015, a Empresa desenvolveu suas atividades balizadas no planejamento estratégico 
de sua controladora integral, Companhia Energética de Brasília - CEB, voltadas para uma gestão 
parcimoniosa de custos e despesas operacionais, atuando com foco em resultados empresariais de 
forma a cumprir os compromissos assumidos junto aos clientes e fornecedores.
Neste ano o Brasil viveu sua pior recessão desde os anos 90. De forma geral, os indicadores 
econômicos apresentaram piora, com forte diminuição na atividade industrial e no consumo. O 
país teve sua classificação de risco (rating) rebaixada por duas agências especializadas em análise 
de crédito (Standard & Poor’s e Fitch), não conseguiu realizar o superávit primário previsto e 
sofreu grande volatilidade em seus mercados de câmbio e de juros. A taxa de inflação oficial 
atingiu 10,67%, a maior dos últimos 13 anos, a dívida pública alcançou 66,2% do PIB, que retraiu 
3,8% e o crescimento da taxa de desemprego chegou próximo a 9%, no final do ano.
No âmbito do setor de energia elétrica não foi diferente. O ano foi marcado por fortes turbulências 
na gestão operacional e financeira das geradoras. Por um lado, a escassez de chuvas no país levou 
a uma redução acentuada no nível dos principais reservatórios das regiões Sudeste e Centro-
Oeste. Por outro, a legislação que regula as relações entre os geradores e demais agentes que 
atuam no mercado de energia apresentou deficiências no enfrentamento das consequências 
financeiras da crise hídrica.
A ascensão do preço da energia no Mercado de Curto Prazo - MCP, normalmente utilizado pelas 
geradoras hidráulicas para cobrir seus déficits temporários de geração, impôs custos incompatíveis 
com as receitas de comercialização, nos termos dos contratos de venda de energia então vigentes. 
Evidenciou-se, assim, a corrida dos geradores hidráulicos ao Poder Judiciário, inclusive da CEB 
Participações, para contestação do passivo que lhe foi atribuído pela Câmara de Comercialização 
de Energia Elétrica - CCEE.
Diante do impasse, o Ministério de Minas e Energia - MME e a Agência Nacional de Energia 
Elétrica - ANEEL estabeleceram novas regras para normalizar o mercado. Levando em 
consideração a nova legislação, os resultados obtidos por meio de simulações financeiras e, o 
risco a que estaria exposta a Usina Queimado, principal negócio da CEB Participações, optamos 
pela repactuação do risco hidrológico na Classe de Produto “SP91”. Com isso foi possível 
recuperar R$ 1.227 mil, referentes à exposição ocorrida em 2015, que servirá para amortizar o 
pagamento do prêmio de risco ao longo da concessão.
De forma geral, o resultado econômico da CEB PARTICIPAÇÕES S.A. - CEBPar foi alcançado 
devido ao rigoroso programa de redução de custos e de despesas operacionais implementado em 
2015, que freou a tendência crescente das despesas, tendo como objetivos precípuos eliminar 
desperdícios e melhorar a eficiência operacional.
Destacam-se, neste sentido, a redução do quadro de colaboradores em 50%, que proporcionou 
economia de R$ 267 mil, a transferência da sede da Empresa para junto da estrutura física do 
“Grupo CEB”, possibilitando a redução dos custos de aluguel, condomínio, telefonia, energia 
elétrica, água potável, material de limpeza, entre outros, com economia de R$ 247 mil, a 
repactuação dos contratos vigentes, buscando redimensionar o quantitativo ou reduzir reajustes 
de preços, e, a redução dos gastos com tarifas bancárias, postagens e publicações, treinamentos 
externos, viagens, diárias, etc.
Além destas, outras ações gerenciais contribuíram positivamente para o resultado do exercício. 
Entre elas, destacamos:

S.A., remunerados de 95% a 97% do Certificado de Depósito Interbancário - CDI;

Certificado de Depósito Interbancário - CDI. O valor total das receitas financeiras em 2015 foi de 
R$ 2.089 mil;

ao Fundo de Investimentos Corumbá, no valor de R$ 105 mil;

da CEB Participações ao Consórcio Cemig-CEB, cujo valor em 2015 alcançou R$ 654 mil.
O conjunto de ações possibilitou reverter o prejuízo do exercício anterior de (R$ 659 mil), para o 
lucro de (R$ 779 mil). Os números apresentados na tabela a seguir sintetizam os resultados 
consignados:
Exercício 2015 2014
 Receita Operacional Bruta 15.463 14.412
 Receita Operacional Líquida 14.717 13.726
 Resultado Operacional Líquido Antes dos Tributos 1.997 551
 EBITDA 918 (613)
 Lucro Líquido (Prejuízo) 779 (659)
 Patrimônio Líquido 43.813 43.321
(R$ Mil)

Reconhecemos que 2016 ainda será um ano de incertezas, porém, temos a expectativa de que a 
escassez de chuva será menor do que a verificada em 2015, proporcionando menor dependência 
das liquidações do Mercado de Curto Prazo - MCP e, consequentemente, repercussões favoráveis 
nas apurações da produção e comercialização de energia elétrica gerada pela UHE Queimado.
A eficiência continuará sendo primordial nos negócios, com o engajamento de todos os 
colaboradores, administradores e parceiros, para a retomada do crescimento, valorizando o 
respeito e a integridade em todas as nossas atividades e relações.
Estamos certos de que temos o alicerce e o potencial necessários para que a CEB Participações 
volte a ter as históricas apurações de lucro e o desempenho financeiro desejado por nosso 
acionista nos próximos exercícios financeiros.
2 - CENÁRIO MACROECONÔMICO
O Brasil viveu, em 2015, a pior recessão econômica das últimas décadas. A desaceleração da 
economia, elevação dos juros, perda do grau de investimento e forte desvalorização da moeda 
criaram um cenário de incertezas que dificultou as decisões empresariais. O descontrole dos 
gastos pressionou a demanda e fez a inflação crescer acima da meta nos últimos anos, provocando 
forte redução das expectativas do setor privado.

Evolução do PIB (%)
Fonte: IBGE
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Seguindo a trajetória de queda verificada em 2014, o Produto Interno Brasileiro - PIB fechou o 
ano com resultado de 3,8% negativos. A maior queda dos últimos 25 anos (ver quadro “Evolução 
do PIB (%)”). A taxa de inflação ficou bem acima do centro da meta de 4,5%, encerrando o ano 
em 10,67%. Conforme divulgado pelo Banco Central, esse índice inflacionário representa uma 
variação de quase 65% em relação ao teto da meta.

Variação Consumo das Famílias (%)
Fonte: IBGE
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Durante anos, o consumo das famílias contribuiu para o crescimento da economia brasileira, no 
entanto, em 2015, houve retração de 4% (ver quadro “Variação Consumo das Famílias (%)”), 
quando comparado ao último crescimento ocorrido, em 2014, de 1,3%. As famílias também 
sofreram com a alta do desemprego, que partiu de 6,5%, em 2014, para 9%, em 2015, e com o 
realinhamento das tarifas públicas, especialmente as de energia elétrica.
Em 2015, o déficit primário foi de R$111,2 bilhões, bem maior que o registrado em 2014, de 
R$ 32,5 bilhões. Os sucessivos déficits fiscais acumulados fizeram a dívida pública sobre o PIB 
sair de 57,2%, em 2014, para 66,2%, neste ano.
Em geral, todos os setores da economia recuaram, com exceção do segmento agropecuário, que 
cresceu 1,8%, mitigando minimamente o impacto. A forte queda da produção interna freou os 
investimentos, recuando 14,1%, em 2015. A indústria retraiu 6,2%, frente à queda de 0,9%, em 
2014. O setor de serviços, puxado pelo comércio, também recuou 2,7%. O comércio, 
individualmente considerado, retraiu relevantes 8,9%.
O dólar passou por um longo processo de valorização ante o real. Em 2011, o valor do dólar era 
de R$ 1,88, chegando a R$ 3,90, em 2015, e variação de aproximadamente 108%. A desvalorização 
do real provocou um aumento significativo nas dívidas das empresas contratadas em moeda 
estrangeira.
A balança comercial registrou o melhor saldo em 4 (quatro) anos, encerrando o ano com superávit 
de US$ 19,69 bilhões. Os motivos para esse resultado decorreram da fraca atividade econômica, 
queda do preço do petróleo e alta expressiva do dólar. Com isso, o país passou a exportar muito 
mais do que importar, gerando um saldo positivo em suas transações comerciais.
As perspectivas para o ano de 2016 permanecem abaixo do desejado. Tanto o Banco Central 
quanto os demais agentes econômicos preveem queda significante para o Produto Interno Bruto 
- PIB, além de novo déficit primário.



Diário Oficial do Distrito Federal Nº 75, quarta-feira, 20 de abril de 2016PÁGINA 128

CEB PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ nº 03.682.014/0001-20

continua...

continuação...

Para retomada do crescimento será necessário melhorar o nível de confiança geral na economia 
por meio de reformas estruturais que visem especialmente a redução de gastos públicos, 
implementação de política fiscal consistente e o restabelecimento de superávit primário.
3 - CONTEXTO OPERACIONAL

De forma análoga, o setor elétrico também vivenciou um ano de grande desequilíbrio estrutural, 

causado, principalmente, pela crise hidrológica. Além da escassez de água nos reservatórios das 

principais usinas hidrelétricas brasileiras, o setor enfrentou o agravamento dos conflitos 

regulatórios e a elevação de preços no ambiente de liquidação no MCP, que causaram consequências 

significativas para as empresas geradoras, transmissoras e distribuidoras.

Integrante desse mecanismo de compartilhamento de risco hidrológico - Mecanismo de 

Realocação de Energia - MRE - a CEB Participações foi obrigada a adquirir energia no MCP a 

valores bem superiores aos previstos, de forma a honrar seus contratos de comercialização de 

energia. Assim, o déficit de geração ocorrida em 2015 provocou exposição financeira, que se 

traduziu em perda de oportunidade de receita.

Ressalte-se que, em geral, esse mecanismo produz resultados favoráveis quando o problema é 

localizado. No entanto, quando ocorrem eventos das dimensões verificadas nos últimos anos 

(dificuldades de geração em grande parte do território nacional), podem acontecer efeitos 

indesejáveis como os registrados.

Com o agravamento da crise e, consequentemente, o desequilíbrio econômico-financeiro das 

empresas do setor elétrico, a ANEEL reviu o preço da energia no MCP, reduzindo em 53% o valor 

do teto do MWh, que passou de R$ 822,83, em 2014, para R$ 388,48, em 2015.

Mesmo com a redução de preço no MCP, grande parte das geradoras, inclusive a CEB 

Participações, obteve liminares judiciais que levaram a ANEEL a suspender os efeitos financeiros 

negativos para aqueles agentes. O grande número de liminares impediu que a CCEE recolhesse 

os créditos necessários para pagar todas as geradoras com posição credora.

Diante do exposto, o MME e a ANEEL buscaram soluções para normalizar o mercado. Em 18 de 

agosto de 2015, o MME publicou a Medida Provisória nº 688, que estabeleceu os pilares para a 

repactuação do risco hidrológico pelos agentes de geração hidrelétrica. A Medida Provisória 

converteu-se em Lei nº 13.203, no dia 08 de dezembro de 2015, e no dia 14 de dezembro de 2015, 

foi publicada a Resolução Normativa ANEEL nº 684/2015.

Apesar dos problemas macroeconômicos por que passa o país, espera-se em 2016 que o setor 

elétrico solucione definitivamente os conflitos regulatórios que marcaram o ano de 2015, com a 

recuperação dos reservatórios das principais usinas hidrelétricas brasileiras e a redução dos 

preços no ambiente de liquidação do Mercado de Curto Prazo - MCP.

4 - PERFIL DA CEB PARTICIPAÇÕES S.A. - CEBPar

A CEB PARTICIPAÇÕES S.A. - CEBPar foi criada em conformidade com a Lei Distrital Nº 

1.788, de 27/11/1997, sendo subsidiária integral da Companhia Energética de Brasília - CEB e 

sociedade anônima de capital fechado. Com sede e foro na cidade de Brasília-DF, a Empresa 

possui patrimônio próprio e autonomia administrativo-financeira, nos termos da legislação em 

vigor.

O seu objeto social é comprar e vender participações acionárias ou cotas de outras empresas 

energéticas, de telecomunicações e de transmissão de dados, mediante comprovação de viabilidade 

técnica, econômica e financeira dos negócios, sendo vedada a participação em entidades sem fins 

lucrativos. Pode ainda, participar diretamente ou por meio de consórcio, da exploração de 

empreendimentos de geração, como é o caso da Usina Hidrelétrica Queimado, bem como 

comercializar a sua cota-parte da energia elétrica produzida, nos limites constantes dos respectivos 

contratos de concessão.

A sua atividade operacional iniciou-se em 13 de janeiro de 2006, por meio do processo de 

segregação das atividades de distribuição e geração de energia elétrica na Companhia Energética 

de Brasília - CEB, aprovada pela Resolução Autorizativa Nº 318, de 14 de setembro de 2005, da 

ANEEL.

Atualmente, a CEB Participações detém 17,5% do Consórcio Cemig-CEB, responsável pela 

administração e operação da UHE Queimado, com potência instalada de 105 MW, e comercializa 

a sua cota-parte de energia elétrica explorada na usina localizada no Rio Preto, entre os municípios 

de Unaí/MG e Cristalina/GO. A energia gerada nesta unidade é comercializada para todas as 

regiões do território nacional.

Adicionalmente, possui participação acionária na investida Corumbá Concessões S.A., 

correspondente a 2,35% do total das ações, cujo empreendimento denomina-se Usina Hidrelétrica 

de Corumbá IV. Este empreendimento está instalado no município de Luziânia/GO e comercializa 

toda energia produzida com a CEB Distribuição S.A.

A ilustração a seguir mostra a posição da CEB Participações no contexto de sua controladora 
Companhia Energética de Brasília - CEB:

CEB Distribuição S.A.
ON: 350.532.450

CEB Geração S.A.
ON: 7.575.212

Corumbá Concessões S.A.
ON: 243.905.702
PN: 449.009.108

UHE Queimado
Investco S.A.
ON: 402.202
PN: 384.204

BSB Energética S.A.
ON: 9.000

UHE Corumbá III

CEB Gás S.A.
ON: 60.000
PN: 120.000

Energética Corumbá III S.A.
ON: 60.793.042
PN: 60.793.047

69,1927%

100,0000% 100,0000% 100,0000% 59,9300%

9,0000%

15,0000%

16,9800%45,2100% 2,3461% 17,50000%

17,0000% 37,5000%

Distrito Federal

Companhia Energética de Brasílias S.A.
ON: 4.576.432
PN: 4.607.026

CEB Participações S.A.
ON: 41.270.415

CEB Lajeado S.A.
ON: 82.013.911
PN: 54.836.102

ESTRUTURA SOCIETÁRIA - GRUPO CEB

COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA

5 - GOVERNANÇA CORPORATIVA
A CEB PARTICIPAÇÕES S.A. - CEBPar é administrada por um Diretor-Geral, um Diretor 
Administrativo-Financeiro e um Diretor Técnico, escolhidos pelo acionista controlador, com 
mandato de dois anos, podendo ser reeleitos.
A Diretoria reúne-se, ordinariamente, uma vez por semana e, extraordinariamente, sempre que 
convocada pelo Diretor-Geral, deliberando com a presença de, pelo menos, 2 (dois) de seus 
membros, sendo 1 (um), necessariamente, o Diretor-Geral ou seu substituto. As deliberações da 
Diretoria são adotadas por maioria de votos e registradas em ata.
O Conselho Fiscal, de funcionamento permanente, é composto de 3 (três) membros efetivos, 
residentes no País, diplomados em curso universitário ou que tenham exercido, pelo prazo mínimo 
de 3 (três) anos, função gerencial ou de membro de conselhos fiscais.
Os Conselheiros são eleitos pela Assembleia Geral da CEB Participações, que fixa a respectiva 
remuneração. Os cargos são exercidos até a primeira Assembleia Geral Ordinária que se realizar 
após a sua eleição, podendo ser reeleitos.
No ano de 2015, foram realizadas 12 (doze) reuniões do Conselho Fiscal na sede da Empresa, 
tendo como principal agenda, as aprovações dos balancetes trimestrais e do balanço do final do 
exercício.
A CEB Participações indica dois Membros, sendo um titular e outro suplente, para compor o 
Conselho Deliberativo do Consórcio Cemig-CEB, cuja estrutura é composta por dois Conselheiros 
Titulares e dois Conselheiros Suplentes. Os demais Membros são indicados pela Cemig Geração 
e Transmissão S.A.. O Conselho delibera sobre demandas de interesse do Consórcio, conforme 
previsto no seu Contrato de Constituição.
Além disso, a CEB Participações tem assento na Diretoria Administrativo-Financeira do 
Consórcio Cemig-CEB, função desempenhada por um de seus Diretores.
6 - NOSSOS NEGÓCIOS
Consórcio Cemig-CEB
A Companhia Energética de Brasília - CEB celebrou Contrato de Concessão de Uso de Bem 
Público para exploração de Aproveitamento Hidrelétrico e Sistema de Transmissão Associado, 
CC Nº 006/97, na condição de Produtor Independente, no âmbito do Consórcio Cemig-CEB, em 
18 de dezembro de 1997, cabendo à CEB 17,5% dos ativos da UHE Queimado.
Como mencionado, a Empresa é responsável pela Diretoria Administrativo Financeira, tendo 
como atribuição supervisionar as áreas administrativa, financeira, contábil e de recursos humanos. 
Cabe à Cemig Geração e Transmissão S.A. a responsabilidade pela Diretoria de Operação e 
Manutenção, tendo como atribuições acompanhar as questões operacionais e de manutenção da 
Usina, bem como supervisionar as atividades de meio ambiente. Sobre este último aspecto, em 29 
de agosto de 2014, ocorreu a 2ª Renovação da Licença Ambiental de Operação, concedida pelo 
período de 10 (dez) anos.
Corumbá Concessões S.A.
Corumbá Concessões S.A. foi fundada em 06 de setembro de 2000 com o objetivo de construir o 
empreendimento hidrelétrico de Corumbá IV, localizado em Luziânia (GO), e atua na geração de 
energia elétrica como produtora independente, com potência instalada de 129,6 megawatts de 
energia não poluente e renovável. O empreendimento possui características de uso múltiplo e 
destina sua produção ao Distrito Federal.
Outros Negócios
Além dos ativos de geração de energia elétrica, a CEB PARTICIPAÇÕES S.A. - CEBPar obtém 
receitas adicionais provenientes da prestação de serviços administrativos, jurídico, financeiro e 
contábil ao Consórcio Cemig-CEB, cujo valor total em 2015 foi de R$ 654 mil; de aplicações 
financeiras no Banco de Brasília S.A. e Banco Bradesco S.A., atualmente remuneradas de 95% a 
97% do CDI; dos rendimentos do contrato de mútuo realizado com a CEB Distribuição S.A.; e de 
outras receitas financeiras. Em 2015, o valor total dos rendimentos financeiros foi de R$ 2.089 
mil.
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7 - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA
Toda energia produzida na UHE Queimado é comercializada no ambiente regulado da CCEE, por 
meio de leilão de energia, onde as partes comercializam suas respectivas cotas.
A CEB Participações participou do 1º Leilão de Energia Elétrica Proveniente de Novos 
Empreendimentos de Geração promovido pela ANEEL, por meio da CCEE, realizado em 
dezembro de 2005, com período de suprimento compreendido entre 2008 e 2037.
Resultou do mencionado evento a formalização de 32 (trinta e dois) Contratos de Comercialização 
de Energia no Ambiente Regulado - CCEAR. Como Produtor Independente participante do 
Sistema Interligado Nacional - SIN e do Mecanismo de Realocação de Energia - MRE, parte de 
sua energia foi também transacionada no MCP.
Contudo, os dois últimos exercícios foram particularmente desafiadores para os geradores de energia 
de origem hidráulica, incluindo a CEB PARTICIPAÇÕES S.A. - CEBPar. O baixo nível dos 
reservatórios forçou a redução dos despachos das hidrelétricas e, praticamente, todas as termelétricas 
disponíveis foram acionadas, de maneira a assegurar o abastecimento dos consumidores.
Assim, durante meses, as hidrelétricas geraram montantes inferiores à garantia física, fato que 
reduziu a alocação de energia secundária e, portanto, dificultou as transações no MCP, causando 
exposições ao Preço de Liquidação das Diferenças - PLD. A Empresa recorreu a este mercado, 
adquirindo energia para cumprimento de seus contratos em um montante médio correspondente 
a 1.285,274 MWh/mês, a um preço médio de R$ 333,46/MWh.
A Energia comercializada esse ano pela CEB PARTICIPAÇÕES S.A. - CEBPar no Ambiente de 
Contratação Regulada - ACR está discriminada no quadro a seguir, comparada aos valores 
apresentados em 2014:
Energia Comercializada no ACR - 2014/2015

Montante (MW) 
2014

Montante (MW) 
2015 Preço Médio (R$/MWh)/2015

1º Semestre 9,079 9,233 186,18
2º Semestre 8,922 8,769 196,05
Repactuação do Risco Hidrológico
Considerando os resultados obtidos por meio de simulações financeiras acerca da possibilidade 
de repactuação do risco hidrológico e da escolha do risco a que estaria exposta a Usina Queimado, 
a administração optou pela Classe de Produto “SP91”. Dessa forma, foi providenciada a 
formalização do Termo de Repactuação do Risco Hidrológico, para a devida anuência do Órgão 
Regulador. Maiores detalhes estão expostos na Nota Explicativa nº 1.2.
8 - DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO
Os resultados apresentados em 2015 pela CEB PARTICIPAÇÕES S.A. - CEBPar estão de acordo 
com as novas normas de contabilidade e inseridas no processo de harmonização das normas 
contábeis brasileiras das normas internacionais (IFRS). Os impactos decorrentes dessas 
compatibilizações tiveram como principal repercussão a contabilização da participação em 
Corumbá Concessões S.A., realizada pelo MEP - Método de Equivalência Patrimonial, que está 
detalhada nas notas explicativas das demonstrações financeiras da Empresa.
Lucro/Prejuízo do Período
Exercício - (R$ Mil) 2015 2014
 Receita Operacional Bruta 15.463 14.412
 Receita Operacional Líquida 14.717 13.726
 Resultado Operacional Líquido Antes dos Tributos 1.997 551
 EBITDA 918 (613)
 Lucro Líquido (Prejuízo) 779 (659)
 Patrimônio Líquido 43.813 43.321
A CEB PARTICIPAÇÕES S.A. - CEBPar aumentou 7,3% a sua receita operacional bruta, 
totalizando R$ 15.463 mil. Em contrapartida, a operação de aquisição de Energia no MCP 
apresentou um aumento de 11,6%, passando de R$ 6.286 mil, em 2014, para R$ 7.015 mil, em 
2015:
Exercício 31/12/2014 31/12/2015
Energia de Curto Prazo (6.286) (7.015)
Custo do Uso do Sistema Distribuição (707) (778)
(R$ Mil)
O resultado da CEB PARTICIPAÇÕES S.A. - CEBPar também foi impactado pelo resultado 
negativo apresentado por Corumbá Concessões, que é mensurado pelo Método de Equivalência 
Patrimonial, cujo prejuízo proporcional foi de (R$ 906 mil).
Apesar das dificuldades enfrentadas, a CEB PARTICIPAÇÕES S.A. - CEBPar aumentou sua 
receita operacional líquida em 7,2%, saindo de R$ 13.726 mil, em 2014, para R$ 14.717 mil. Ao 
final, apresentou um resultado positivo de R$ 779 mil, que é historicamente baixo, quando 
comparado aos exercícios anteriores.
Composição das Receitas Operacionais
Exercício 31/12/2014 31/12/2015
Receita Bruta de Venda e Serviços 14.412 15.463
Venda de Energia Elétrica 13.772 14.809
Prestação de Serviços 640 654
Deduções da Receita Operacional (686) (746)
PIS (92) (101)
COFINS (426) (465)
ISS (32) (33)
P&D (136) (147)
Receita Operacional Líquida 13.726 14.717
(R$ Mil)

Receita com Suprimento de Energia
A receita obtida com o suprimento de energia elétrica em 2015 correspondeu a R$ 14.809 mil. 
Quando comparada ao valor apurado em 2014 (R$ 13.772 mil), evidenciou um aumento de 
7,53%.
Receitas (Despesas) Financeiras
Em 2015, a CEB PARTICIPAÇÕES S.A. - CEBPar obteve receita adicional mediante aplicações 
de recursos nos bancos BRB e Bradesco, juros do contrato de mútuo celebrado com a CEB 
Distribuição S.A. e recuperação de outras receitas, que totalizou R$ 2.089 mil. Quando comparada 
com a receita auferida em 2014 (R$ 2.146 mil), teve uma pequena queda de 2,66% em seus 
rendimentos.
Essa leve diminuição da receita financeira ocorreu devido à necessidade de saídas de caixa em 
operações ao longo do ano de 2015, uma vez que a Administração mantem de forma rigorosa 
todos os recursos disponíveis em conta de aplicação.

Composição da Receita Bruta

* Mil Reais

R$ 2.089

R$ 654
R$ 122

R$ 14.809

Venda de Energia

Receitas Financeiras

Prestação de Serviços

Outros

Mútuo realizado com a CEB Distribuição S.A.
Em 28 de julho de 2015, a CEB PARTICIPAÇÕES S.A. - CEBPar celebrou contrato de mútuo 
com a CEB Distribuição S.A., no valor de R$10.000 mil (dez milhões de reais), pelo prazo de 24 
(vinte e quatro) meses contados a partir da assinatura e com carência de 06 (seis) meses para 
início da amortização do principal. Durante o período de vigência incidiram encargos financeiros 
com base em 97% (noventa e sete por cento) do Certificado de Depósito Interbancário - CDI, 
atendendo a comutatividade financeira exigida pela ANEEL, que foram recebidos mensalmente. 
A garantia dada ao empréstimo pela CEB Distribuição S.A. foi a cessão fiduciária de direitos 
creditórios.
Política de Distribuição de Resultados
O Estatuto Social da Companhia é omisso em relação ao percentual de remuneração do dividendo 
mínimo obrigatório, por esta razão foi aplicado o percentual de 50% sobre o lucro líquido ajustado 
para fins de distribuição de dividendo mínimo obrigatório, conforme preceitua a Lei 6.404/76.
Entretanto, a Empresa destinou seu lucro líquido ajustado (ver quadro abaixo) para dividendos 
mínimos obrigatórios (R$ 444 mil) e para dividendos adicionais propostos (R$ 444 mil), 
registrados em conta especifica até a deliberação da Assembleia Geral Ordinária que, se aprovado, 
será transferido para o passivo como dividendos declarados.
Apuração/Destinação de Dividendos 31/12/2015
Lucro Líquido do Exercício 779
Ajuste de Exercícios Anteriores - Equivalência Patrimonial - Coligadas 157
Lucro Líquido Ajustado 936
Constituição de Reserva Legal (48)
Base de Cálculo do Dividendo Mínimo Obrigatório 888
Dividendo Mínimo Obrigatório - 50% 444
Destinação para Dividendos Adicionais Propostos 444
(R$ Mil)
Relacionamentos com os Auditores Independentes
A CEB PARTICIPAÇÕES S.A. - CEBPar adota um sistema de rodízio dos seus Auditores 
Independentes, atendendo à determinação da CVM. Nossas demonstrações contábeis são 
auditadas pela UHY Moreira Auditores, a qual foi a ganhadora do último certame licitatório para 
a contratação dos serviços de auditoria independente.
9 - RECURSOS HUMANOS
Quadro de Pessoal no Exercício de 2015
Colaboradores 2014 2015
Diretores, sem vínculo efetivo 2 3
Requisitados da CEB Distribuição S.A. 5 1
Conselheiros, sem vínculo efetivo 3 1
Total (Força de Trabalho) 10 5
Devido aos esforços da administração para a redução dos custos operacionais no ano de 2015 o 
número de colaboradores da CEB PARTICIPAÇÕES S.A. - CEBPar diminuiu em 50%, quando 
comparado com 2014.
10 - AGRADECIMENTOS
A Administração da CEB PARTICIPAÇÕES S.A. - CEBPar agradece seus clientes, fornecedores 
e o elevado grau de comprometimento de seus colaboradores, bem como a confiança e o apoio 
dispensados pelo seu acionista controlador, Companhia Energética de Brasília - CEB, que 
possibilitaram alcançar o resultado obtido no exercício de 2015.

Brasília, 31 de dezembro de 2015.
A ADMINISTRAÇÃO
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Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2015 e de 2014 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

ATIVO Nota 31/12/2015 31/12/2014
Ativo Circulante
 Caixa e Equivalentes de Caixa 4 8.478 17.168
 Concessionários e Permissionários 5 1.739 1.613
 Impostos a Recuperar 6 94 165
 Coligada e Controladas 7 108 70
 Outros Créditos 9 35 15

10.454 19.031
Ativo Não Circulante

Realizável a Longo Prazo
 Cauções e Depósitos Vinculados 610 304
 Empréstimos e Financiamentos 10 10.000 -
 Aplicações Financeiras 8 19 -
 Despesas Pagas Antecipadamente 1.2 1.227 -
 Investimentos 11 3.669 4.419
 Imobilizado 12 18.329 19.028
 Intangível 13 1.494 1.494

35.348 25.245
Total do Ativo 45.802 44.276

PASSIVO Nota 31/12/2015 31/12/2014
Passivo Circulante
 Fornecedores 14 739 160
 Folha de Pagamento 50 41
 Impostos e Contribuições Sociais 15 364 286
 Dividendos a Pagar 444 -
 Obrigações Estimadas 22 34
 Coligada e Controladas 91 121
 Credores Diversos 16 279 223

1.989 865
Passivo Não Circulante
 Impostos e Contribuições Sociais 15 - 90

- 90
Patrimônio Líquido 17
 Capital Social 41.270 41.270
 Reserva de Lucros 1.602 1.554
 Dividendos Adicionais Propostos 444 -
 Outros Resultados Abrangentes 497 497

43.813 43.321
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido 45.802 44.276

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações dos Resultados - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e de 2014 
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Nota 31/12/2015 31/12/2014
Receita Operacional Líquida 19 14.717 13.726
Custo com Energia Elétrica e Operação 20 (8.264) (7.510)
Lucro Operacional Bruto 6.453 6.216
Receitas/(Despesas) Operacionais
 Gerais e Administrativas 21 (5.445) (5.788)
 Resultado de Equivalência Patrimonial 11 (906) (1.737)
 Outras Receitas/(Despesas) Operacionais 121 (8)

(6.230) (7.533)
Resultado antes do Resultado Financeiro 223 (1.317)
Resultado Financeiro 22
 Receitas Financeiras 2.089 2.146
 Despesas Financeiras (315) (282)

1.774 1.864
Resultado antes dos Tributos sobre o Lucro e Participações 1.997 547
Imposto de Renda e Contribuição Social 23
 Provisão para Imposto de Renda (850) (849)
 Provisão para Contribuição Social (368) (357)

(1.218) (1.206)
Lucro Líquido/(Prejuízo) do Exercício 779 (659)
Lucro/(Prejuízo) Básico e Diluído por Ação 0,0189 (0,0160)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
Demonstrações dos Resultados Abrangentes - Exercícios findos em 31 de dezembro de 

2015 e de 2014 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma).

31/12/2015 31/12/2014

Lucro Líquido/(Prejuízo) do Exercício 779 (659)

Outros Resultados Abrangentes

 Ajuste Exercícios Anteriores (Equivalência Patrimonial) 157 -

Resultado abrangente total 936 (659)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto - Exercícios findos em 
31 de dezembro de 2015 e 2014 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Atividades Operacionais 31/12/2015 31/12/2014
Entradas:
 Recebimento pela Venda de Energia Elétrica 14.648 13.771
 Recebimento pela Prestação de Serviços 568 603
 Recebimento de Juros sobre Aplicação Financeira 1.554 2.135
 Outros Recebimentos 13 -

16.783 16.509
Saídas:
 Operações com Energia Elétrica (8.410) (6.525)
 Fornecedores de Materiais e Serviços (3.254) (4.116)
 Salários, Remuneração e Encargos (1.624) (1.765)
 Recursos Hídricos (356) (438)
 Pagamento de Tributos (1.508) (1.565)
 Encargos Setorias (225) (129)
 Depósitos Judiciais (610) -
 Outros (14) -

(16.001) (14.538)
Caixa Líquido Gerado (Consumido) nas Atividades Operacionais 782 1.971
Atividades de investimento
Entradas/Saída:
 Aquisição de Imobilizado - (60)
 Concessão de Empréstimo (10.000) -
 Recebimento de Encargos 528 -
Caixa líquido consumido nas atividades de investimento (9.472) (60)
Atividades de Financiamentos
Saídas:
 Pagamento de Dividendos - (8.197)
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Financiamentos - (8.197)
Aumento (Redução) do saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa (8.690) (6.286)
 Saldo de Caixa no Início do Período 17.168 23.454
 Saldo de Caixa no Final do Período 8.478 17.168

(8.690) (6.286)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração do Valor Adicionado - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

31/12/2015 31/12/2014
1 - Receitas 15.585 14.412
 Venda de Energia Elétrica 14.809 13.772
 Prestação de Serviços 654 640
 Outras Receitas 122 -
2 - Insumos Adquiridos de Terceiros 11.827 11.153
 Serviços de Terceiros 3.482 3.325
 Taxa de Fiscalização ANEEL 129 71
 Camâra de Com. de Energia Elétrica 7.015 6.286
 Custo Pelo Uso do Sistema de Distribuição 778 707
 Outras Despesas 81 318
 Recursos Hídricos 342 446
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2) 3.758 3.259

31/12/2015 31/12/2014
4 - Retenções 694 696
 Depreciação 694 696
5 - Valor Adicionado Líquido Produzido (3-4) 3.064 2.563
6 - Valor Adicionado Recebido em Transferência 1.183 409
 Receitas Financeiras 2.089 2.146
 Equivalência Patrimonial (906) (1.737)
7 - Valor Adicionado Total a Distribuir (5+6) 4.247 2.972
Pessoal e Encargos 1.134 1.405
Despesas Financeiras 315 282
Impostos, Taxas e Contribuições 2.019 1.944
Remuneração do Capital Próprio 740 -
Retenção de Lucro/(Prejuízo) 39 (659)
8 - Valor Adicionado Total Distribuído 4.247 2.972

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Capital Social
Reservas de Lucros - 

Reserva Legal
Lucros/Prejuízos 

Acumulados
Dividendos 

Adicionais Propostos
Outros 

Resultados Abrangentes Total
Saldos em 31 de dezembro de 2013 41.270 2.213 - 6.905 497 50.885
Operações com Acionistas:
Dividendos Adicionais Créditados - - - (6.905) - (6.905)
Resultado Abrangente Total:
Prejuízo do Exercício - - (659) - - (659)
Compensação de Prejuízos - (659) 659 - - -
Saldos em 31 de dezembro de 2014 41.270 1.554 - - 497 43.321
Saldos em 31 de dezembro de 2014 41.270 1.554 - - 497 43.321
Operações com Acionistas: -
Dividendos Declarados - - (444) - - (444)
Dividendos Adicionais Propostos - - (444) 444 - -
Resultado Abrangente Total:
Ajuste de Equivalência Patrimonial s/ Coligada - Exercício Anterior - - 157 - - 157
Lucro Líquido do Período - - 779 - - 779
Constituição de Reserva Legal - 48 (48) - - -
Saldos em 31 de dezembro de 2015 41.270 1.602 - 444 497 43.813

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2015 e 2014 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1 - CONTEXTO OPERACIONAL
1.1 - Objetivo social
A CEB PARTICIPAÇÕES S.A. - CEBPar é uma sociedade anônima de capital fechado cuja cria-
ção foi autorizada pela Lei Distrital nº 1.788, de 27/11/1997, subsidiária integral da Companhia 
Energética de Brasília - CEB (companhia aberta), regida pela Lei 6.404/76 e alterações posterio-
res.
A CEBPar foi constituída em 26 de janeiro de 2000, tem como objeto social comprar e vender 
participações acionárias ou cotas de outras empresas energéticas, de telecomunicações e de trans-
missão de dados, mediante comprovação de viabilidade técnica, econômica e financeira, vedada 
a participação em entidades sem fins lucrativos. De acordo com a cláusula terceira, primeira 
subcláusula ao segundo termo do Contrato de Concessão nº 06/97 ANEEL - “... A energia produ-
zida pelas concessionárias destina-se à utilização sob o regime de produção independente na 
proporção da participação de cada uma na formação do consórcio CEMIG-CEB...”, desta forma 
a CEB PARTICIPAÇÕES S.A. - CEBPar comercializa a energia produzida na sua cota parte no 
ambiente regulado sendo inserida atualmente no 1º Leilão para contratação da concessão e auto-
rizações e para produção e compra de energia (2008-2037).
A MP 579/2012 convertida na Lei 12.783/2013, dispõe sobre as concessões de geração, transmis-
são e distribuição de energia elétrica, sobre a redução dos encargos setoriais, sobre a modicidade 
tarifária, e dá outras providências. A CEB Participações e a CEMIG GT são cotistas no Consórcio 
CEMIG-CEB, que é o detentor da concessão. Essa concessão tem validade até 2035, sendo deso-
brigados o Consórcio CEMIG-CEB e suas cotistas (CEMIG e CEB) a aderirem a tal medida.
1.2 - Despesas Pagas Antecipadamente (Repactuação do risco hidrológico)
Por definição, risco hidrológico é a diferença entre a garantia física das usinas (energia contratada 
com terceiros pelas geradoras) e a energia efetivamente despachada. A garantia física não entre-
gue por conta da ocorrência efetiva do risco hidrológico é chamada de exposição negativa no 
mercado de curto prazo e equivale ao montante de energia que foi contratada, mas não foi entre-
gue. Esta energia é liquidada com compras no mercado de curto prazo, cujos preços ficam nor-
malmente muito superiores ao valor objeto da contratação.
Nos anos de 2014 e 2015 os geradores hidrelétricos observaram a ocorrência de elevadas exposi-
ções financeiras no Mercado de Curto Prazo de energia em função do déficit hidrológico. Em 
determinadas situações, quando a geração de todas as usinas pertencentes ao Mecanismo de Re-
alocação de Energia - MRE (entendido aqui como um “condomínio de energia”, criado no âmbi-
to do Sistema Interligado Nacional para mitigar os riscos de hidrologia desfavorável) for inferior 
ao somatório do valor a ser gerado, pactuado por cada uma delas, este déficit de geração deve ser 
distribuído de maneira proporcional para cada gerador.
Nestas situações de déficit de geração sistêmico, as geradoras necessitam comprar energia no 
Mercado de Curto Prazo para honrar seus contratos de venda. Assim o déficit de geração provoca 
exposição financeira negativa ao gerador, o que se traduz em perda de oportunidade de receita 
com a venda de contratos.
Diante da incapacidade financeira das empresas de geração hidrelétrica frente a tais exposições 
negativas, grande parte das geradoras obteve liminares judiciais que obrigaram a Agência Nacional 
de Energia Elétrica - ANEEL a suspender os efeitos financeiros do déficit hídrico para aqueles 
agentes. A CEB Participações S/A, em consonância com o mercado, acionou a via judicial para se 
proteger dos elevados valores de liquidação financeira do Mercado de Curto Prazo. Em julho de 
2015, obteve liminar que determinava a não aplicação do Ajuste do déficit hídrico (GSF) e proteção 
ao rateio da inadimplência a partir da contabilização de junho de 2015. Em outubro, nova decisão 
da justiça ratificou a não aplicação do GSF e do rateio independente do mês da contabilização.
O grande número de liminares impediu que a CCEE recolhesse os créditos necessários para pagar 
todas as geradoras com posição credora o que levou a suspensão da liquidação financeira do merca-
do de curto prazo de setembro/2015. Nesta liquidação, verificada no começo de novembro, a CCEE 
contabilizou R$ 4,2 bilhões em crédito. Devido à inadimplência causada pelas liminares, a câmara 
só recebeu R$ 1,2 bilhão, o que a impediu de concluir o processo de pagamento. Desde então, a 
CCEE vem realizando o pagamento parcial dos créditos devidos e a contabilização e a liquidação 

encontram-se suspensas, aguardando uma solução capaz de “destravar” as transações do MCP.
Neste ínterim foi publicada a MP 688 que dispõe sobre a repactuação do risco hidrológico de ge-
ração de energia elétrica, convertida na Lei nº 13.203/15, de 11 de dezembro de 2015. A lei abriu 
a possibilidade para as empresas geradoras mitigarem este risco do negócio, mediante a repactua-
ção do chamado Risco Hidrológico. A finalidade é destravar, assim, o mercado de curto prazo a 
partir de 15/01/2016, quando termina o prazo final para os acordos e a desistência das liminares.
De acordo com a referida proposição regulatória, a repactuação para os geradores hidrelétricos é 
baseada na transferência do risco hidrológico aos consumidores, mediante o pagamento de um 
prêmio de risco. Em contrapartida, os geradores hidrelétricos devem retirar as ações judiciais que 
questionam os efeitos financeiros do déficit de geração. Devem, principalmente, aceitar que, 
durante a vigência do acordo, não voltarão a demandar este assunto na justiça. Este mecanismo 
(prêmio) não busca gerar nenhum tipo de ganho para o gerador, apenas propõe uma forma de 
minimizar seu risco perante o déficit de geração.
A ANEEL ofereceu um conjunto de 25 opções distintas de transferência total ou parcial do risco 
hidrológico ao consumidor, com valores proporcionais de prêmio pelo risco. O valor do prêmio 
varia de acordo com a proteção ao risco desejada pelo agente, de 100% a 89%. Além disso, deter-
mina que esta transferência do risco ao consumidor se dará de forma retroativa, a partir de janeiro 
de 2015. Assim, a exposição financeira que o agente pagou no referido ano, que tenha ultrapassa-
do a proteção de risco que seu produto oferece, deverá ser ressarcida.
Visando subsidiar a decisão quanto à viabilidade da repactuação para CEB Participações S/A, 
foram realizadas análises técnicas com a simulação de distintos cenários de déficit de geração 
(GSF) e de preço da energia no Mercado de Curto Prazo (PLD) para cada produto proposto pela 
ANEEL. Para cada produto foram feitas 2000 simulações e foi calculado o Valor Presente Líqui-
do (VPL) da empresa geradora, considerando a possibilidade de repactuação do risco hidrológico, 
assim como a possibilidade de não se optar pela repactuação. A partir das diversas simulações, e 
para cada um dos produtos, foi traçado uma distribuição de probabilidades, onde foram compara-
dos os resultados com e sem a adesão à proposta.
As simulações demonstraram que os resultados são sensíveis principalmente ao preço da energia 
de curto prazo (PLD) e ao déficit de geração (GSF). O melhor resultado foi obtido considerando 
a repactuação no Produto SP 91, onde o risco assumido é de até 91%, transferido valores superio-
res a este ao consumidor.
Neste contexto, a Superintendência de Mercado, considerando a decisão favorável à repactuação 
do risco hidrológico pela Diretoria da CEB PARTICIPAÇÕES S.A. - CEBPar, também pelo seu 
Conselho de Administração, e tendo tal decisão ratificada pelo Conselho de Administração da 
CEB HOLDING, na presente data, vem informar que:
a) Em atendimento ao estabelecido na Resolução Normativa nº 684, de 11/12/2015, que estabele-
ce os critérios para anuência e demais condições para repactuação do risco hidrológico dos agen-
tes de geração hidrelétrica participantes do MRE, a CEB PARTICIPAÇÕES S/A solicitou à ANE-
EL anuência para celebração do Termo de Repactuação do Risco Hidrológico;
b) a Classe de produto optado para a repactuação foi o SP 91, com montante de energia, cujo 
risco hidrológico será repactuado de 88.914,000 MWh.
c) O valor a ser ressarcido pela ANEEL, pelo risco hidrológico de 2015, será de R$:1.226.750,75, 
valores estes a serem ratificados pela ANEEL.
d) O ressarcimento dos valores liquidados em 2015 ocorrerá por meio da postergação do paga-
mento do prêmio durante a vigência do contrato de venda, ou seja, o valor do desembolso efetu-
ado em 2015, como resposta aos débitos nas transações do mercado de curto prazo, será tratado 
como crédito junto à CCEE.
Assim, enquanto o agente tiver valores a serem ressarcidos referentes ao ano de 2015, este deixa-
rá de pagar o prêmio pelo risco. Caso seu contrato de venda termine e ainda restem créditos junto 
ao órgão regulador, terá o agente direito à extensão do seu prazo de concessão em período sufi-
ciente para findar seu crédito de ressarcimento. O prazo de extensão será calculado pela ANEEL, 
conforme estabelecido na referida resolução normativa.
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1.3 - Participações societárias
1.3.1 - Coligada
Corumbá Concessões S.A.
A Corumbá Concessões S.A. foi fundada em 06 de setembro de 2000, com o objetivo de construir 
o Aproveitamento Hidrelétrico de Corumbá IV, no Rio Corumbá, localizado no município de 
Luziânia-GO, com prazo de duração de 35 anos, podendo ser prorrogado caso o contrato de con-
cessão também seja prorrogado.
O projeto AHE CORUMBÁ IV, produtor independente de energia elétrica, é uma usina hidrelé-
trica com potência instalada de 127 MW, resultado do Contrato de Concessão nº 93/2000-ANE-
EL. A concessionária entrou em atividade operacional a partir de 01 de abril de 2006. A CEBPar 
possuía 2,1200% de participação acionária nas operações de Corumbá.
Em outubro de 2012, os acionistas da coligada Corumbá Concessões S.A. se reuniram, em assem-
bleia geral extraordinária, aprovando e formalizando a opção de compra da totalidade das ações 
preferenciais nominativas classe “B” de propriedade do Fundo de Investimento em Participações 
BRB Corumbá. Após a aquisição, estas ações foram contabilizadas na Coligada na rubrica de 
Ações em Tesouraria e gerou alteração na estrutura societária da Coligada, desta forma, a partici-
pação da empresa na Coligada passou de 2,1200% para 2,3461%.
1.3.2 - Operações controladas em conjunto
UHE Queimado
A Companhia tem participação no consórcio UHE Queimado em conjunto com a CEMIG GT 
S.A. O consórcio tem concessão de geração de energia elétrica, mediante contrato de Concessão 
06/97 da ANEEL, datado de 18 de dezembro de 1997. O Consórcio CEMIG-CEB não tem perso-
nalidade jurídica própria, como preceitua o Art. 278, § 1°, da Lei 6.404/76, cabendo a cada uma 
das consorciadas, na proporção de suas cotas, o controle no Ativo Imobilizado, Intangível e Ati-
vidade Não Vinculada. A parcela da Companhia em cada um dos ativos alocados ao consórcio é 
registrada e controlada individualmente nas respectivas naturezas de ativo imobilizado. O percen-
tual de participação da Companhia no consórcio é de 17,50%.
2 - BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E RESUMO 
DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
2.1 Base de preparação das demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, que compreendem a Lei das Sociedades por Ações, os Pronunciamentos, as Orientações e 
as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), assim como es-
tão apresentados de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobi-
liários (CVM). Adicionalmente, foram considerados aspectos da legislação específica emanadas 
pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, principalmente em relação à estruturação 
das contas contábeis e forma de registro dos eventos, visando à uniformização das práticas com 
outras companhias do setor elétrico. As demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais 
(R$), que é a moeda funcional da Companhia.
(a) Estimativas e julgamentos contábeis críticos
A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas 
e também o exercício de julgamento por parte da Administração da Companhia no processo de 
aplicação das políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. 
Por definição, as estimativas contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos resulta-
dos reais. Desta forma, a Administração da Companhia revisa as estimativas e premissas adotadas 
de maneira contínua, baseadas na experiência histórica e em outros fatores considerados relevan-
tes. Os ajustes oriundos destas revisões são reconhecidos no período em que as estimativas são 
revisadas e aplicadas de maneira prospectiva.
As estimativas e premissas que apresentam um risco significativo, com probabilidade de causar 
um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício social, 
estão contempladas a seguir:
(I) Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros (impairment)
Uma perda por redução ao valor recuperável existe quando o valor contábil de um ativo ou unida-
de geradora de caixa excede o seu valor recuperável, o qual é o maior entre o valor justo menos 
custos de venda e o valor em uso. O cálculo é baseado em informações disponíveis de transações 
de venda de ativos similares ou preços de mercado menos custos adicionais para descartar o ativo. 
O cálculo do valor em uso é baseado no modelo de fluxo de caixa descontado. Os fluxos de caixa 
derivam do orçamento até o final da concessão e não incluem atividades de reorganização com as 
quais o Grupo ainda não tenha se comprometido ou investimentos futuros significativos que me-
lhorarão a base de ativos da unidade geradora de caixa objeto de teste. O valor recuperável é 
sensível à taxa de desconto utilizada no método de fluxo de caixa descontado, bem como aos re-
cebimentos de caixa futuros esperados e à taxa de crescimento utilizada para fins de extrapolação.
(II) Valor justo de instrumentos financeiros
Quando o valor justo de ativos e passivos financeiros apresentados no balanço patrimonial não 
puder ser obtido de mercados ativos, é determinado utilizando técnicas de avaliação, incluindo o 
método de fluxo de caixa descontado. Os dados para esses métodos se baseiam naqueles praticados 
no mercado, quando possível. Contudo, quando isso não for viável, um determinado nível de julga-
mento é requerido para estabelecer o valor justo. O julgamento inclui considerações sobre os dados 
utilizados como, por exemplo, risco de liquidez, risco de crédito e volatilidade. Mudanças nas pre-
missas sobre esses fatores poderiam afetar o valor justo apresentado dos instrumentos financeiros.
(III) Depreciação de ativos tangíveis
A depreciação é calculada pelo método linear, a taxas anuais variáveis de 2% a 16,7%, levando 
em consideração a vida útil estimada dos bens, conforme orientação e definição do órgão regula-
dor. Os Terrenos não são depreciados.
Itens do ativo imobilizado são depreciados a partir da data em que são instalados e estão disponí-

veis para uso, ou em caso de ativos construídos internamente, do dia em que a construção é fina-
lizada e o ativo está disponível para utilização.
Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais serão revistos a cada encerramen-
to de exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de estimativas 
contábeis (Nota 12).
(IV) Amortização de ativos intangíveis
A amortização é reconhecida no resultado baseando-se no método linear de acordo com as vidas 
úteis estimadas de ativos intangíveis, a partir da data em que estes estão disponíveis para uso.
Métodos de amortização, vidas úteis e valores residuais são revistos a cada encerramento de 
exercício financeiro e ajustados caso seja adequado (Nota 13).
(b) Emissão das demonstrações financeiras
A emissão dessas demonstrações financeiras individuais foi autorizada pela Diretoria em 18 de 
fevereiro de 2016.
2.2 Caixa e equivalentes de caixa
Incluem saldos de caixa, de depósitos bancários em contas-correntes e de aplicações financeiras 
resgatáveis sem custo no prazo máximo de 90 dias das datas dos balanços e com risco insignifi-
cante de mudança de seu valor de mercado. São registrados inicialmente pelo valor justo das 
transações que lhes deram origem e são atualizados, quando aplicável, com base nos encargos 
contratuais (Nota 4).
2.3 Ativos financeiros
2.3.1 Classificação
A Companhia classifica os ativos financeiros não derivativos nas seguintes categorias: ativos 
mensurados ao valor justo por meio do resultado e ativos financeiros mantidos até o vencimento. 
A classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos.
(a) Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado
Um ativo financeiro é classificado pelo valor justo por meio do resultado caso seja classificado 
como mantido para negociação, ou seja, designado como tal no momento do reconhecimento 
inicial. Os ativos financeiros são designados pelo valor justo por meio do resultado se a Compa-
nhia gerencia tais investimentos e toma decisões de compra e venda baseadas em seus valores 
justos de acordo com a gestão de riscos documentadas e a estratégia de investimentos da Compa-
nhia. Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado são medidos pelo valor 
justo, e mudanças no valor justo desses ativos são reconhecidas no resultado do exercício. Nesta 
categoria foram consideradas as Aplicações Financeiras registradas em caixa e o equivalentes de 
caixa (Nota 4).
(b) Ativos financeiros mantidos até o vencimento
A Companhia tem a intenção e a capacidade de manter a aplicações financeiras até o vencimento, 
então tais ativos financeiros são classificados como mantidos até o vencimento. Os investimentos 
mantidos até o vencimento são reconhecidos inicialmente pelo valor justo e acrescido de quais-
quer custos de transação diretamente atribuíveis. Após o seu reconhecimento inicial, os investi-
mentos mantidos até o vencimento são mensurados pelo custo amortizado através do método dos 
juros efetivos, decrescidos de qualquer perda por redução ao valor recuperável (Nota 8).
Nesta categoria a Companhia tem registrado as Aplicações Financeiras Vinculada a Fundo (Nota 8).
2.3.2 Reconhecimento e mensuração
A Companhia reconhece os ativos financeiros (incluindo os ativos designados pelo valor justo por 
meio do resultado) inicialmente na data da negociação na qual a Companhia se torna uma parte 
das disposições contratuais do instrumento.
A Companhia desreconhece 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 no 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.
Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço pa-
trimonial quando, somente quando, a Companhia tenha o direito legal de compensar os valores e 
tenha a intenção de liquidar em uma base líquida ou de realizar os ativos e liquidar o passivo si-
multaneamente.
2.3.3 Perda por redução ao valor recuperável de ativos financeiros (impairment)
(a) Ativos mensurados ao custo amortizado
A Companhia avalia na data de cada balanço se há evidência objetiva de que um ativo financeiro 
ou grupo de ativos financeiros está deteriorado. Um ativo ou grupo de ativos financeiros está 
deteriorado e as perdas por impairment são incorridas somente se há evidência objetiva de impair-
ment como resultado de um ou mais eventos ocorridos após o reconhecimento inicial dos ativos 
(um “evento de perda”) e aquele evento (ou eventos) de perda tem um impacto nos fluxos de 
caixa futuros estimados do ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que pode ser estimado 
de maneira confiável.
Os critérios que a Companhia usa para determinar se há evidência objetiva de uma perda por 
impairment incluem:
I. dificuldade financeira relevante do emissor ou devedor;
II. uma quebra de contrato, como inadimplência ou mora no pagamento dos juros ou principal;
III. A Companhia, por razões econômicas ou jurídicas relativas à dificuldade financeira do tomador 
de empréstimo, estende ao tomador uma concessão que um credor normalmente não consideraria;
IV. torna-se provável que o tomador declare falência ou outra reorganização financeira;
o desaparecimento de um mercado ativo para aquele ativo financeiro devido às dificuldades fi-
nanceiras; ou
V. dados observáveis indicando que há uma redução mensurável nos futuros fluxos de caixa esti-
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mados a partir de uma carteira de ativos financeiros desde o reconhecimento inicial daqueles 
ativos, embora a diminuição não possa ainda ser identificada com os ativos financeiros individu-
ais na carteira, incluindo:

os ativos na carteira.
O montante de perda por impairment quando incorrido é registrado no resultado e, se, num perí-
odo subsequente, o valor da perda por impairment diminuir e a diminuição puder ser relacionada 
objetivamente com um evento que ocorreu após o impairment ser reconhecido (como uma melho-
ria na classificação de crédito do devedor), a reversão dessa perda reconhecida anteriormente será 
reconhecida na demonstração do resultado.
2.4 Instrumentos financeiros derivativos
A Companhia não opera com instrumentos financeiros derivativos.
2.5 Contas a receber
As contas a receber de clientes são avaliadas no momento inicial, pelo valor presente e deduzidas, 
quando for o caso, da provisão para créditos de liquidação duvidosa. A provisão para crédito de 
liquidação duvidosa é estabelecida quando existe uma evidência objetiva de que os clientes não 
serão capazes de liquidar todos os valores devidos de acordo com os prazos originais das contas 
a receber. O valor da provisão é a diferença entre o valor contábil e o valor recuperável. Não há 
evidência objetiva de que a Companhia não será capaz de receber todos os valores de acordo com 
os prazos originais das contas a receber.
2.6 Investimentos
(a) Investimentos em coligadas
As coligadas são aquelas entidades nas quais a Companhia, direta ou indiretamente, tenha influ-
ência significativa, mas não controle sobre as políticas financeiras e operacionais. A influência 
significativa supostamente ocorre quando a Companhia, direta ou indiretamente, mantém entre 
20% e 50% das ações ou quotas com poder de voto da outra entidade.
Os investimentos em coligadas são contabilizados por meio do método de equivalência patrimo-
nial e são reconhecidos inicialmente pelo custo. Os investimentos da Companhia estão líquidos 
de quaisquer perdas por redução do valor recuperável, quando aplicável (Nota 11).
(b) Operações controladas em conjunto
Operações controladas em conjunto são aqueles empreendimentos sobre cujas atividades a Com-
panhia, direta ou indiretamente, controla em conjunto com outro(s) investidor(es), por meio de 
acordo contratual que exige consentimento unânime para as decisões financeiras e operacionais.
Uma operação controlada em conjunto é uma operação na qual cada empreendedor utiliza seus 
próprios ativos com o objetivo das operações em conjunto.
(I) Consórcio - UHE Queimado
A Companhia registra a quota-parte dos ativos, passivos e resultados das operações de consórcio 
de acordo com a correspondente participação detida no consórcio, uma vez que estes investimen-
tos são considerados “joint operations”, de acordo com os requerimentos do IFRS 11.
2.7 Ativo imobilizado
Os itens do imobilizado são mensurados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido de de-
preciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas, quando 
aplicável.
O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. O custo de ativos 
construídos pela Companhia inclui:

sejam capazes de operar de forma adequada; e

Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado (apurados pela diferença entre os recur-
sos advindos da alienação e o valor contábil do imobilizado), são reconhecidos em outras receitas/
despesas operacionais no resultado.
Gastos subsequentes são capitalizados na medida em que seja provável que benefícios futuros 
associados com os gastos serão auferidos pelo Grupo. Gastos de manutenção e reparos recorren-
tes são registrados no resultado.
A depreciação e amortização são calculadas sobre o saldo das imobilizações em serviço e inves-
timentos em Consórcios, pelo método linear, mediante aplicação das taxas determinadas pela 
ANEEL para os ativos relacionados às atividades de energia elétrica, e refletem a vida útil estima-
da dos bens.
As principais taxas de depreciação dos bens do Ativo Imobilizado estão demonstradas na Nota 12.
2.8 Intangível
(a) Direito de exploração da concessão
Refere-se ao direito da concessão pelo uso de bem público para exploração de Aproveitamento 
Hidroelétrico. É constituído pelo valor de aquisição do direito relacionado com o uso do bem 
público até o final do prazo de concessão e amortizado pelo prazo de concessão (Nota 13).
(b) Outros ativos intangíveis
Ativos intangíveis com vida útil definida, adquiridos separadamente, são registrados ao custo, 
deduzido da amortização e das perdas por redução ao valor recuperável acumuladas. A amortiza-
ção é reconhecida linearmente com base na vida útil estimada dos ativos. A vida útil estimada e o 
método de amortização são revisados no fim de cada exercício e o efeito de quaisquer mudanças 
nas estimativas é contabilizado prospectivamente (Nota 13).
2.9 Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros (impairment)
O imobilizado e outros ativos não monetários são revistos anualmente para se identificar evidên-
cias de perdas não recuperáveis, ou ainda, sempre que eventos ou alterações nas circunstâncias 

indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Quando este for o caso, o valor recupe-
rável será calculado para verificar se há perda. Quando houver perda, ela é reconhecida pelo 
montante em que o valor contábil do ativo ultrapassa seu valor recuperável, que é o maior entre o 
preço líquido de venda e o valor em uso de um ativo. Para fins de avaliação, os ativos são agrupa-
dos em uma única unidade geradora de caixa. Não foram identificadas evidências de perdas não 
recuperáveis nesses ativos.
2.10 Passivos financeiros
A Companhia reconhece títulos de dívida e passivos subordinados inicialmente na data em que 
são originados. Todos os outros passivos financeiros (incluindo passivos designados pelo valor 
justo registrado no resultado) 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 vencidas.
A Companhia classifica os passivos financeiros não derivativos na categoria de outros passivos 
financeiros. Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de 
quaisquer custos de transações atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos finan-
ceiros são medidos pelo custo amortizado através do método de juros efetivos.
A Companhia tem os seguintes passivos financeiros não derivativos: Fornecedores (Nota 14) e 
Demais Obrigações.
2.11 Contas a pagar aos fornecedores
As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adqui-
ridos no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamen-
to for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como 
passivo não circulante.
2.12 Provisões
Uma provisão é reconhecida no balanço quando a Companhia possui uma obrigação legal, ou 
construtiva, como resultado de um evento passado, que possa ser estimada de maneira confiável 
e que seja provável que um recurso econômico venha a ser requerido para saldar a obrigação.
(a) Benefícios de curto prazo
Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são mensuradas em uma base não descon-
tada e são incorridas como despesas conforme o serviço relacionado seja prestado.
O passivo é reconhecido pelo valor esperado a ser pago sob os planos de bonificação em dinheiro 
ou participação nos lucros de curto prazo se a Companhia tem uma obrigação legal ou construtiva 
de pagar esse valor em função de serviço passado prestado pelo empregado, e a obrigação possa 
ser estimada de maneira confiável.
(b) Plano de benefícios a empregados
A Companhia e demais empresas controladas pela Companhia Energética de Brasília são patro-
cinadoras da FACEB - Fundação de Previdência dos Empregados da CEB, entidade fechada, de 
um plano destinado a complementar aos seus empregados e administradores os benefícios conce-
didos pela Previdência Social. O plano adotado é submetido à avaliação anual de Atuário Inde-
pendente e é denominado “Plano de Contribuição Definida”. O custeio é feito através de contri-
buições mensais, sendo 50% da patrocinadora e 50% do participante, por taxas incidentes sobre 
a folha de salários da empresa.
2.13 Impostos e contribuições sociais
A tributação sobre o lucro compreende o imposto de renda e a contribuição social, que são apu-
rados de acordo com a legislação tributária vigente. A Companhia optou pelo regime de tributa-
ção do Lucro Presumido no exercício de 2015 e o imposto de renda e a contribuição social cor-
rentes são reconhecidos pelo regime de competência.
As antecipações ou os valores passíveis de compensação são demonstrados no ativo circulante ou 
não circulante, de acordo com a previsão de sua realização. A administração periodicamente 
avalia a posição fiscal das situações, as quais a regulamentação fiscal requer interpretações e es-
tabelece provisões quando apropriado.
2.14 Demais ativos e passivos
Os outros ativos estão apresentados ao valor de realização, incluindo, quando aplicável, os rendi-
mentos e as variações monetárias auferidas até a data do balanço, deduzidos por provisão para 
perdas e/ou ajuste a valor presente, quando aplicável. As outras obrigações são demonstradas 
pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encar-
gos, das variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço.
2.15 Capital social
(I) Ações ordinárias
Ações ordinárias são classificadas como patrimônio líquido. Custos adicionais diretamente atri-
buíveis à emissão de ações e opção de ações são reconhecidos como dedução do patrimônio líqui-
do, líquido de quaisquer efeitos tributários.
Os dividendos mínimos obrigatórios conforme definido em estatuto são reconhecidos como passivo.
2.16 Reconhecimento de receita
(a) Receita de comercialização de energia
De forma geral, as receitas são reconhecidas quando existem evidências convincentes de acordos, 
quando ocorre a entrega de mercadorias ou quando os serviços são prestados, os preços são fixa-
dos ou determináveis, e o recebimento é razoavelmente assegurado, independente do efetivo re-
cebimento do dinheiro. As receitas de venda de energia são registradas com base na energia co-
mercializada e nas tarifas especificadas nos termos contratuais ou vigentes no mercado.
A receita pela venda da energia elétrica gerada pela Usina de Queimado, assim como os custos 
correspondentes decorrentes da geração da energia elétrica, é reconhecida pelo regime de compe-
tência, na proporção de sua participação como consorciada, sendo comercializada por meio de 
contratos bilaterais com comercializadores de energia elétrica.
A receita proveniente da prestação de serviços administrativos e financeiros para o Consórcio 
CEMIG-CEB é reconhecida de acordo com o período de realização dos serviços.
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2.17 Receitas e despesas financeiras
As receitas financeiras referem-se principalmente a receita de aplicação financeira e juros sobre outros 
ativos financeiros. A receita de juros é reconhecida no resultado através do método de juros efetivos.
As despesas financeiras abrangem encargos e variação monetária sobre outras obrigações.
2.18 Demonstração do valor adicionado
A Demonstração do Valor Adicionado - DVA tem por finalidade evidenciar a riqueza criada pela Em-
presa e sua distribuição durante determinado período é apresentada pela CEB PARTICIPAÇÕES S.A. 
- CEBPar, conforme requerido pela legislação societária brasileira, como parte de suas demonstrações 
financeiras.
A DVA foi preparada com base em informações obtidas dos registros contábeis que servem de base 
de preparação das demonstrações financeiras e seguindo as disposições contidas no NBC TG 09 - 
Demonstração do Valor Adicionado. A DVA, em sua primeira parte, apresenta a riqueza criada pela 
companhia, representada pelas receitas (receita bruta das vendas, incluindo os tributos incidentes 
sobre a mesma, as outras receitas e os efeitos da provisão para créditos de liquidação duvidosa), pelos 
insumos adquiridos de terceiros (custo das vendas e aquisições de materiais, energia, e serviços de 
terceiros, incluindo os tributos incluídos no momento da aquisição, os efeitos das perdas e recupera-
ção de valores ativos, a depreciação e amortização) e o valor adicionado recebido de terceiros. A se-
gunda parte da DVA apresenta a distribuição da riqueza entre pessoal, despesas financeiras, impostos, 
taxas e contribuições, remuneração de capitais de terceiros e remuneração de capitais próprios.
2.19 Normas e interpretações novas e revisadas já emitidas e ainda não adotadas
As novas IFRSs emitidas pelo IASB e ainda não em vigor são:
IFRS 9 - Instrumentos Financeiros - introduz novas exigências para a classificação, mensuração 
e baixa de ativos e passivos financeiros (em vigor para exercícios anuais iniciados em ou após 1º 
de janeiro de 2018);
IFRS 15 - Receita de Contratos com Clientes - introduz novas exigências para o reconhecimento 
da receita de bens e serviços (em vigor para exercícios anuais iniciados em ou após 1° de janeiro 
de 2018). A Administração da Companhia avaliou essas novas IFRSs e não espera efeitos signifi-
cativos sobre os valores reportados.
3 - GESTÃO DE RISCOS
3.1 Risco de capital
Os objetivos da Companhia, ao administrar seu capital, são os de salvaguardar a capacidade de 
continuidade para oferecer retorno aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas, além 
de perseguir uma estrutura de capital ideal para reduzir esse custo.
Para manter ou ajustar a estrutura do capital, a Companhia pode rever a política de pagamento de 
dividendos, devolver capital aos acionistas ou, ainda, emitir novas ações ou vender ativos para 
reduzir, por exemplo, o nível de endividamento.
3.2 Risco de mercado
O risco de mercado é apresentado como a possibilidade de perdas monetárias em função das osci-
lações de variáveis que tenham impacto em preços e taxas negociadas no mercado. Essas flutuações 
geram impacto praticamente a todos os setores e, portanto, representam fatores de riscos financei-
ros. O mercado de produção de energia através da UHE Queimado apresenta oscilações de preços 
de energia em função, principalmente, de anormalidade hídrica ocorrida nos dois últimos anos. Em 
31 de dezembro de 2015, a Companhia não possui riscos de mercado associados à dívida.
3.3 Risco de liquidez
O risco de liquidez evidencia a capacidade da Companhia em liquidar as obrigações assumidas. 
Para determinar a capacidade financeira da Companhia em cumprir adequadamente os compro-
missos assumidos, os fluxos de vencimentos dos recursos captados e de outras obrigações fazem 
parte das divulgações.
Os ativos financeiros mais relevantes da Companhia são demonstrados nas rubricas Caixa e equi-
valentes de caixa (Nota 4), Concessionárias e Permissionários (Nota explicativa 5). A Compa-
nhia, em 31 de dezembro de 2015, tem Equivalentes de caixa que corresponde a uma aplicação 
financeira que é prontamente conversível em um montante conhecido de caixa. Para Concessio-
nárias e Permissionários, os saldos compreendem um fluxo estimado para os recebimentos.
A energia vendida pela Companhia depende das condições hidrológicas. Adicionalmente, a recei-
ta da venda é vinculada à energia assegurada, cujo volume é determinado pelo órgão regulador e 
que consta do contrato de concessão. A mitigação desse risco se dá pelo Mecanismo de Realoca-
ção de Energia (MRE) aplicado a todas as usinas despachadas no sistema elétrico nacional. Ocor-
rendo um período prolongado de escassez de chuva pode resultar na redução do volume de água 
dos reservatórios das usinas, podendo acarretar um aumento de custos na aquisição de energia ou 
redução de receitas com a implementação de programas de conservação de energia elétrica.
3.4 Risco de crédito
Esse risco decorre da possibilidade de a Companhia incorrer em perdas resultantes da dificuldade na 
realização de seus recebíveis junto a Concessionárias e Permissionários e de Equivalentes de caixa.
No setor de energia elétrica, as operações realizadas estão direcionadas ao regulador que mantém 
informações ativas sobre as posições de energia produzida e consumida. As comercializações são 
geradas a partir de leilões, contratos, entre outros, sendo que esses mecanismos agregam confia-
bilidade e controlam a inadimplência entre participantes setoriais. Adicionalmente, o único clien-
te é também sócio controlador.
O risco decorrente da possibilidade de a Companhia apresentar perdas, advindas da dificuldade 

de recebimento dos valores faturados a seus clientes, é considerado baixo.
Outra importante fonte de risco de crédito é associada às aplicações financeiras. A administração 
desses ativos financeiros é efetuada por meio de estratégias operacionais visando assegurar liqui-
dez, segurança e rentabilidade. Todavia, o risco não é relevante tendo em vista o valor envolvido 
no final do trimestre em aplicações financeiras.
A Administração entende que as operações de aplicações financeiras contratadas não expõem a 
Companhia a riscos significativos que futuramente possam gerar prejuízos materiais.
4 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

31/12/2015 31/12/2014
Caixa 1 2
Aplicações Financeiras 8.477 17.166
Total 8.478 17.168
As aplicações financeiras classificadas no ativo circulante correspondem às operações contrata-
das em instituições financeiras nacionais. Todas as operações são de alta liquidez com recompra 
diária garantida pela instituição financeira, a uma taxa previamente estabelecida pelas partes e a 
remuneração de 97,00% do Certificado de Depósito Bancário - CDI.
5 - CONCESSIONÁRIOS E PERMISSIONÁRIOS

31/12/2015 31/12/2014
Suprimento de Energia 1.726 1.613
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE 13 -
Total 1.739 1.613
6 - IMPOSTOS A RECUPERAR

31/12/2015 31/12/2014
PIS 13 14
COFINS 63 64
IRPJ 3 40
CSLL 4 3
IRRF s/Aplicação Financeira 11 44
Total 94 165
7 - COLIGADAS E CONTROLADAS

31/12/2015 31/12/2014
Consórcio CEMIG - CEB 108 70
Total 108 70
Representa o valor do serviço prestado pela CEB Participações contratada pelo Consórcio CE-
MIG-CEB para execução dos serviços administrativos.
8 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS
A Companhia juntamente com os demais participantes do extinto Fundo de Investimento em 
Participação Corumbá - FIP possuem aplicação financeira em fundo de investimento do Banco 
Panamericano, CDB 006026GS, cujo montante total em 31 de dezembro de 2015 é de R$ 391. A 
participação da Companhia neste fundo é de 5%, que representa um valor de R$ 19. A remunera-
ção deste fundo foi pré-fixada em 30,5181% no período, conforme registro junto a CETIP. A in-
tenção dos participantes do fundo é que a aplicação financeira seja resgatada somente por ocasião 
do seu vencimento em 18 de dezembro de 2020.
9 - OUTROS CRÉDITOS

31/12/2015 31/12/2014
Crédito com Empregados 1 -
Dispêndios a Reembolsar 4 5
Alienação de Bens e Direitos a Receber 20 -
Desativações em Curso 10 10
Total 35 15
10 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (MÚTUO)

31/12/2015
Principal 10.000
Total 10.000
Em 28 de julho de 2015, a Companhia firmou contrato de mútuo com a CEB Distribuição S.A. 
no valor de R$ 10 milhões. O contrato prevê uma vigência de 24 meses contados a partir da assi-
natura do mesmo e uma carência de seis meses para início da amortização do principal. Durante 
o período de vigência do contrato incidirão encargos financeiros com base em 97,0% do Certifi-
cado de Depósito Interbancário (CDI), atendendo a comutatividade financeira exigida pela ANE-
EL, que serão pagos mensalmente. A garantia dada ao empréstimo pela CEB Distribuição S.A. 
foi à cessão fiduciária de direitos creditórios.
11 - INVESTIMENTO
As principais informações sobre os investimentos da empresa podem ser resumidas como segue:
a) Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial

31/12/2015 31/12/2014
Corumbá Concessões S.A. 3.669 4.418
Total 3.669 4.418

I. Dados econômicos e financeiros
Investimento Avaliado 
 pelo MEP Capital Social Integralizado Patrimônio Líquido Participação no Capital Social Participação nas Ações Ordinárias Número de Ações 31/12/2015 31/12/2014
Corumbá Concessões S.A. 235.259 156.370 2,3461% 2,72% 13.285.000 3.669 4.418

Empresa
31/12/2015 31/12/2014

Ativos Passivos Receita Líquida Prejuízo do Período Ativos Passivos Receita Líquida Prejuízo do Período
Corumbá Concessões S.A. 744.727 588.357 141.554 (38.628) 772.852 577.854 138.502 (74.049)
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II. Movimentação

Corumbá Concessões S.A.

Saldo em 31 de dezembro de 2013 6.219

Equivalência Patrimonial do Exercício (1.737)

Dividendos Creditados (64)

Saldo em 31 de dezembro de 2014 4.418

Equivalência Patrimonial do Período (906)

Ajuste de Equivalência Patrimonial - Exercício Anterior 157

Saldo em 31 de dezembro de 2015 3.669

b) Operações controladas em conjunto
A Companhia possui operações em conjunto com a CEMIG GT S.A. no Consórcio UHE Quei-
mado e os montantes dos principais grupos de Ativo e Passivo são como segue:
Contas Patrimoniais 31/12/2015 31/12/2014
Caixa e equivalentes de caixa 75 447
Outros Créditos 361 556
Imobilizado/Intangível 112.790 116.669
Total de Ativos 113.226 117.672
Fornecedores 124 898
Tributos e Contribuições Sociais 69 65
Outras Obrigações 6.460 6.404
Patrimônio Líquido 106.573 110.305
Total Passivo + Patrimônio Líquido 113.226 117.672

12 - IMOBILIZADO
Em atendimento ao CPC 27 que trata do Ativo Imobilizado, a Companhia reconheceu no seu ativo não circulante imobilizado os bens na proporção da sua participação no Consórcio CEMIG - CEB 
UHE Queimado, anteriormente classificados como ativo não circulante investimento.
Composição/Movimentação do Imobilizado:

Itens
Taxa de 
Deprec.

Custo de Aquisição Depreciação Acumulada Imobilizado 
Líquido em 
31/12/2015

Imobilizado 
Líquido em 
31/12/2014

Saldo em 
31/12/2014 Baixas

Saldo em 
31/12/2015

Saldo em 
31/12/2014

Depreciação 
do Período Baixas

Saldo em 
31/12/2015

Imobilizado em Serviço - Geração 25.307 - 25.307 (7.060) (651) - (7.711) 17.596 18.247
Terrenos 949 - 949 - - - - 949 949
Reservatórios, Barragens e Adutoras 2 e 4 11.033 - 11.033 (2.572) (240) - (2.812) 8.221 8.461
Edificações, Obras Civis e Benfeitorias 2 e 4 4.913 - 4.913 (1.601) (133) - (1.734) 3.179 3.312
Máquinas e Equipamentos 3 e 10 8.397 - 8.397 (2.877) (277) - (3.154) 5.243 5.520
Móveis e Utensílios 6 e 10 15 - 15 (10) (1) - (11) 4 5
Imobilizado em Serviço - Transmissão 942 - 942 (268) (26) - (294) 648 674
Máquinas e Equipamentos 3 e 10 942 - 942 (268) (26) - (294) 648 674
Imobilizado em Serviço - Administração 213 (57) 156 (106) (17) 52 (71) 85 107
Máquinas e Equipamentos 16,67 104 - 104 (35) (13) - (48) 56 69
Veículos 14,25 57 (57) - (51) (1) 52 - - 6
Móveis e Utensílios 6,25 52 - 52 (20) (3) - (23) 29 32
Total 26.462 (57) 26.405 (7.434) (694) 52 (8.076) 18.329 19.028

13 - INTANGÍVEL
31/12/2015 31/12/2014

Usina 1.494 1.494
Total 1.494 1.494
14 - FORNECEDORES

31/12/2015 31/12/2014
Fornecedores Nacionais 739 160
Total 739 160
15 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

31/12/2015 31/12/2014
IRPJ 177 138
CSLL 93 112
ISS 5 6
PIS 5 11
COFINS 23 51
INSS 29 34
Retenções PIS, COFINS, CSLL 7 7
IRRF 25 17
Total 364 376
Circulante 364 286
Não Circulante - 90
16 - CREDORES DIVERSOS

31/12/2015 31/12/2014
Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos 56 69
Pesquisa e Desenvolvimento 210 131
Taxa de Fiscalização - 21
Outras 13 2
Total 279 223
17 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO
O Capital Social subscrito e integralizado é de R$ 41.270 mil (R$ 41.270 mil em 31/12/2014), 
que está dividido em 41.270.415 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, conforme art. 
5º do seu Estatuto Social, todas de propriedade da Companhia Energética de Brasília - CEB.
(I) Reserva de lucros
(a) Reserva legal
É constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado a cada exercício nos termos do art. 193 da 
Lei 6404/76, até o limite de 20% do capital social. A destinação é facultativa quando a reserva 
legal, somada às reservas de capital, exceder em 30% o capital social. A reserva somente é utili-
zada para aumento do capital social ou para absorção de prejuízos. A reserva legal é R$ 1.602 mil 
(R$ 1.554 mil em 31/12/2014).
(II) Dividendos adicionais propostos
No exercício de 2015 foi realizada a constituição de R$ 444 corresponde a valor acima do divi-
dendo mínimo obrigatório. Este valor está registrado no Patrimônio líquido, conforme determina 

a Lei 6.404/76, e de acordo com as normas descritas no ICPC 08, em conta especifica até a deli-
beração da Assembleia Geral Ordinária, que se aprovado será transferido para o passivo como 
dividendos declarados.
(III) Ajuste de avaliação patrimonial (Outros resultados abrangentes)
Em outubro de 2012, os acionistas da coligada Corumbá Concessões S.A. se reuniram, em assem-
bleia geral extraordinária, aprovando e formalizando a opção de compra da totalidade das ações 
preferenciais nominativas classe “B” de propriedade do Fundo de Investimento em Participações 
BRB Corumbá. Após a aquisição, estas ações foram contabilizadas na Coligada na rubrica de 
Ações em Tesouraria e gerou alteração na estrutura societária da Coligada, desta forma, a partici-
pação do CEB Participações S.A na Coligada passou de 2,1200% para 2,3461% gerando um ga-
nho na variação de percentual de R$ 497.
18 - DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
A destinação do Lucro Líquido do Exercício foi realizada conforme quadro a seguir:

31/12/2015
Lucro Líquido do Exercício 779
Ajuste de Exercícios Anteriores - Equivalência Patrimonial - Coligadas 157
Lucro Líquido Ajustado 936
Constituição de Reserva Legal (48)
Base de Cálculo do Dividendo Mínimo Obrigatório 888
Dividendo Mínimo Obrigatório - 50% 444
Destinação para Dividendos Adicionais Propostos 444
Dividendo Líquido por Ação 0,0215
O Estatuto Social da Companhia é omisso em relação ao percentual de remuneração do dividendo 
mínimo obrigatório, por esta razão foi aplicado o percentual de 50% sobre o lucro líquido ajusta-
do para fins de distribuição de dividendo mínimo obrigatório conforme prescreve o art. 202, in-
ciso I, da Lei 6.404/76.
19 - RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
A conciliação entre a receita operacional bruta e a receita operacional líquida apresentada na de-
monstração do resultado do exercício é a seguinte:

31/12/2015 31/12/2014
Receita Bruta de Venda e Serviços 15.463 14.412
Venda de Energia Elétrica 14.809 13.772
Prestação de Serviços 654 640
Dedução da Receita Operacional (746) (686)
PIS (101) (92)
COFINS (465) (426)
ISS (33) (32)
P&D (147) (136)
Receita Operacional Líquida 14.717 13.726
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20 - CUSTO COM ENERGIA ELÉTRICA E OPERAÇÕES
31/12/2015 31/12/2014

Câmara Comercialização Energia Elétrica - CCEE 8.242 6.286
Custo Uso Sistema Distribuição - CUSD 778 707
Taxas ANEEL - TFSEE 129 71
Recursos Hídricos 342 446
Repactuação do Risco Hidrológico (1.227) -
Total 8.264 7.510
21 - GERAIS E ADMINISTRATIVAS

31/12/2015 31/12/2014
Pessoal 1.134 1.401
Serviços de Terceiros 3.482 3.325
Depreciação 694 697
Impostos, Taxas e Contribuições 55 52
Outras 80 313
Total 5.445 5.788
22 - RESULTADO FINANCEIRO

31/12/2015 31/12/2014
Receitas Financeiras 2.089 2.146
Rendimento de Aplicações Financeiras 1.554 2.124
Juros de Empréstimos (Mútuo) 527 -
Atualização Monetária 7 -
Outras Receitas Financeiras 1 22
Despesas Financeiras (315) (282)
Atualização Monetária (19) -
Outras Despesas Financeiras (11) (3)
Perda Fundo de Investimento (285) (279)
Resultado Financeiro 1.774 1.864
23 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O 
LUCRO LÍQUIDO
No exercício de 2015, a Companhia optou pelo regime de tributação do Lucro Presumido. Desta 
forma, no exercício 2015, o valor total provisionado de Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Con-
tribuição Social sobre o Lucro Líquido foi de R$ 1.218 (R$ 1.206 em 31/12/2014).
24 - PARTES RELACIONADAS

Balanço Patrimonial
Parte 

Relacionada Natureza 31/12/2015 31/12/2014

Ativo

Serv. Prestados (a)
Consórcio 

CEMIG/CEB
Serviços 

Administrativos 108 70

Empréstimo (b)
CEB 

Distribuição S.A. Mútuo 10.000 -

Investimentos (c)
Corumbá 

Concessões S.A.
Investimento 
Permanente 3.669 4.418

Total 13.777 4.488

Passivo

Outros (d)
CEB 

Distribuição S.A.
Pessoal à 

Disposição 22 102

Outros (e)
Consórcio 

CEMIG CEB
Despesas a 

Reembolsar 68 18

Total 90 120

Resultado 31/12/2015
31/12/2014 

Reapresentado

Receita (f)
Consórcio 

CEMIG CEB
Serviços 

Prestados 654 640

Receita (g)
CEB 

Distribuição S.A.
Encargos 
de Mútuo 527 -

Despesa (h)
Consórcio 

CEMIG CEB
Despesas - 
Cota Parte (1.764) (1.124)

Total (583) (484)
A companhia está reapresentando os valores de 2014, pois foi considerado como partes rela-
cionadas, indevidamente, naquele exercício, o valor de despesa de pessoal cedido da CEB 

Distribuição S.A. de R$ 906.
a) A CEB PARTICIPAÇÕES S.A. - CEBPar tem um contrato de prestação de serviços de admi-
nistração do Consórcio CEMIG-CEB, conforme processo de nº 312.000002/2011, assinado em 1º 
de dezembro de 2011, o qual tem por objeto a gestão administrativa, financeira, contábil e jurídi-
ca do Consórcio. O preço anual global dos serviços prestados é de R$ 690, sendo que deste total, 
82,5 % (R$ 569), serão pagos pela CEMIG GT à CEB Par, em 12 parcelas mensais, sendo reajus-
tado anualmente pelo índice do IGPM/IBGE.
b) Empréstimo (mútuo) a CEB Distribuição S.A. no valor de R$ 10.000, conforme Contrato de Mú-
tuo nº 01/2015 - CEBPar, datado de 28 de julho de 2015, com a devida anuência da ANEEL, respei-
tando a comutatividade financeira do ativo, determinada pelo Art. 14, § 2º da REN 334/2008-ANE-
EL. O prazo do empréstimo é de 24 meses, com carência de amortização de 06 meses e rendimento 
pós-fixado em 97% da taxa do CDI (Certificado de Depósito Interbancário) mensal.
c) Representa a participação acionária na empresa Corumbá Concessões S.A., cujo percentual é 
de 2,3461% do total de suas ações, avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial. A Corum-
bá Concessões S.A. é uma empresa do ramo de geração de energia elétrica, que tem seu empre-
endimento associado à UHE Corumbá IV, cuja capacidade de geração é de 127 MW.
d) Refere-se à cessão de funcionário da CEB Distribuição S.A. à CEB PARTICIPAÇÕES S.A. - 
CEBPar, conforme AVD nº 5497.
e) Representa Obrigações relativas aos repasses financeiros para cobrir as notas de débito de 
operação do Consórcio CEMIG-CEB, cuja responsabilidade dos aportes por parte da CEB PAR-
TICIPAÇÕES S.A. - CEBPar é de 17,5% do total, que representa a cota parte a Companhia no 
Consórcio.
f) Trata-se da receita auferida pela CEB PARTICIPAÇÕES S.A. - CEBPar, relativa à prestação 
dos serviços de administração do Consórcio CEMIG-CEB, cujo aporte financeiro é realizado 
pela CEMIG GT.
g) Refere-se à receita financeira auferida do Contrato de Mútuo nº 01/2015-CEBPar, no período 
de julho a dezembro de 2015.
h) Trata-se da cota parte da CEB PARTICIPAÇÕES S.A. - CEBPar (17,5%), nos aportes financei-
ros das despesas do período de 2015, referentes às atividades do Consórcio CEMIG-CEB.
25 - PLANO DE BENEFÍCIOS A EMPREGADOS
A CEB PAR e demais empresas controladas pela Companhia Energética de Brasília são patroci-
nadoras da FACEB - Fundação de Previdência dos Empregados da CEB, entidade fechada, que é 
um plano destinado à complementar os benefícios concedidos pela Previdência Social aos seus 
empregados e administradores.
O plano adotado é submetido à avaliação anual de Atuário Independente e é denominado “Plano 
de Contribuição Definida”. O custeio é feito através de contribuições mensais, sendo 50% da 
patrocinadora e 50% do participante, por taxas incidentes sobre a folha de salários da empresa.
As despesas totais com o plano, registradas no exercício de 2015, somaram R$ 57 (R$ 52 em 
31/12/2014), representando um acréscimo de 19% correspondente a diminuição de quadro de pessoal.
26 - SEGUROS
A Companhia não possui apólices de seguros contratados pela administração para cobrir riscos 
sobre seus ativos.
27 - DIVULGAÇÕES ADICIONAIS
Conciliação do resultado do período com o fluxo de caixa das atividades operacionais.

31/12/2015 31/12/2014
Lucro/(Prejuízo) líquido do exercício 779 (659)
Ajustes ao lucro líquido do exercício 1.077 3.791
Depreciação e amortização 694 696
Equivalência patrimonial 906 1.737
Juros provisionados - Mútuo (528) -
Perda na baixa de imobilizado 5 -
Outros - 1.358
Variação nos ativos e passivos (1.074) (1.161)
(Aumento) redução do contas a receber (126) 274
(Aumento) redução impostos a recuperar 71 -
(Aumento) redução de cauções e depósitos vinculados (306) -
(Aumento) redução de aplicações financeiras (19) -
(Aumento) redução da repactuação do risco hidrológico (1.227) -
(Aumento) redução de outros créditos (57) -
Aumento (redução) de fornecedores e outras contas 602 (1.316)
Aumento (redução) de impostos e contribuições sociais (12) (119)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais 782 1.971

Diretores

Ari Joaquim da Silva - Diretor Geral
Aurélio Jackson Fernandes Mazeto - Diretor Administrativo Financeiro

Elias Brito Júnior - Diretor Técnico

Contador

Brás Kleyber Borges Teodoro
Contador CRC-GO 022.094

Conselheiros Fiscais

Dalmo Alexandre Costa José Afonso Zerbini Wolney Arruda
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Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras

Aos Administradores e Acionistas da CEB PARTICIPAÇÕES S.A. - CEBPar - Brasília - DF
Examinamos as demonstrações financeiras da CEB PARTICIPAÇÕES S.A. - CEBPar, que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2015 e as respectivas demonstrações 
do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa 
para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e 
demais notas explicativas.
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras
A administração da CEB PARTICIPAÇÕES S.A. - CEBPar é responsável pela elaboração e 
adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir 
a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro.
Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com 
base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a 
auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as 
demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidências a 
respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos 
selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção 
relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. 
Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração 
e adequada apresentação das demonstrações financeiras da CEB PARTICIPAÇÕES S.A. - 
CEBPar para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas 
não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da CEB 
PARTICIPAÇÕES S.A. - CEBPar. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das 
práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, 
bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa 
opinião.
Opinião
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas, quando lidas em conjunto com 
as notas explicativas que as acompanham, apresentam adequadamente, em seus aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira da CEB PARTICIPAÇÕES S.A. - CEBPar em 31 
de dezembro de 2015, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício 
findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Ênfases
Conforme mencionado na nota explicativa nº 1.1, a Lei nº 12.783/13, dispõe sobre as concessões 
de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, sobre a redução dos encargos setoriais, 
sobre a modicidade tarifária e dá outras providências. A CEB PARTICIPAÇÕES S.A. - CEBPar 
e a CEMIG GT são cotistas no Consórcio CEMIG-CEB, que é o detentor da concessão. Essa 
concessão tem validade até 2035, sendo desobrigados o Consórcio CEMIG-CEB e suas cotistas 
(CEMIG e CEB) a aderirem a tal medida. Nossa opinião não contém modificação em função 
deste assunto.
Chamamos a atenção para a nota explicativa nº 1.2, de que a Lei 13.203/15 que dispõe sobre a 
repactuação do risco hidrológico de geração de energia elétrica abriu a possibilidade para as 
empresas geradoras mitigarem este risco do negócio, mediante a repactuação do chamado Risco 
Hidrológico. A finalidade é destravar o mercado de curto prazo a partir de 15/01/2016, quando 
termina o prazo final para os acordos e a desistência das liminares. A repactuação para os 

geradores hidrelétricos é baseada na transferência do risco hidrológico aos consumidores, 
mediante o pagamento de um prêmio de risco e na retirada das ações judiciais, aceitando também 
que, durante a vigência do acordo, não voltarão a demandar este assunto na justiça. Em 
atendimento ao estabelecido na Resolução Normativa nº 684, de 11/12/2015, que estabelece os 
critérios para anuência e demais condições para repactuação do risco hidrológico dos agentes de 
geração hidrelétrica participantes do MRE, a CEB PARTICIPAÇÕES S/A solicitou à ANEEL 
anuência para celebração do Termo de Repactuação do Risco Hidrológico. Para CEB 
PARTICIPAÇÕES S/A a Classe de produto optado para a repactuação foi o SP 91, com montante 
de energia cujo risco hidrológico será repactuado de 88.914,000 MWh. O valor a ser ressarcido 
pela ANEEL, pelo risco hidrológico de 2015, será de R$ 1.227 mil a serem ratificados pela 
ANEEL. O ressarcimento dos valores liquidados em 2015 ocorrerá por meio da postergação do 
pagamento do prêmio durante a vigência do contrato de venda, ou seja, o valor do desembolso 
efetuado em 2015, como resposta aos débitos nas transações do mercado de curto prazo, será 
tratado como crédito junto à CCEE. Nossa opinião não contém modificação em função deste 
assunto.
Conforme mencionado nas notas explicativas nº 1.3.2 e nº 11, letra “b” a CEB PARTICIPAÇÕES 
S.A. - CEBPar possui operações em conjunto com a CEMIG GT S.A. no Consórcio UHE 
Queimados, cujos valores são considerados nas demonstrações financeiras consolidadas da 
Companhia Energética de Brasília - CEB Holding. Nossa opinião não contém modificação em 
função deste assunto.
Conforme mencionado na nota explicativa nº 24, a Companhia possui transações com partes 
relacionadas, decorrentes de operações de compra e venda de energia e prestação de serviços 
administrativos e financeiros com empresas do mesmo conglomerado econômico-financeiro. 
Consequentemente, os resultados de suas operações poderiam ser diferentes daqueles que seriam 
obtidos em transações efetuadas em condições normais de mercado. Nossa opinião não contém 
modificação em função deste assunto.
Conforme mencionado na nota explicativa nº 26, a Companhia não possui apólices de seguros 
contratados pela administração para cobrir riscos sobre seus ativos. Nossa opinião não contém 
modificação em função deste assunto.
Outros assuntos
Demonstração do valor adicionado
Examinamos, também, a demonstração do valor adicionado (DVA), referente ao exercício findo 
em 31 de dezembro de 2015, elaborada sob a responsabilidade da administração da CEB 
PARTICIPAÇÕES S.A. - CEBPar, cuja apresentação é requerida pela legislação societária 
brasileira para companhias abertas e como informação suplementar pelas IFRSs que não requerem 
a apresentação da DVA. Essa demonstração foi submetida aos mesmos procedimentos de auditoria 
descritos anteriormente e, em nossa opinião, está adequadamente apresentada, em seus aspectos 
relevantes, em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Brasília, 18 de fevereiro de 2016

Uhy Moreira - Auditores
CRC RS 3717 S DF

Heraldo S. S. de Barcellos
Contador CRC RS 11609 S DF

CNAI Nº 43
Responsável Técnico

Jucléia Gonçalves Rodrigues
Contadora CRC RS 78349 S DF

CNAI N° 2487
Auditora

Parecer do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal da CEB PARTICIPAÇÕES S.A. - CEBPar, no uso de suas atribuições legais e 
estatutárias, conheceu o Relatório Anual da Administração, examinou as Demonstrações 
Financeiras, além das informações complementares objeto das Demonstrações do Resultado, das 
mutações do Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa, levantados em 31 de dezembro de 2015, 
elaborados de acordo com a Lei das Sociedades por Ações e Normas Internacionais de Relatório 
Financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accouting Standards Board (IASB). Todas as 
peças foram apresentadas de forma comparativa àquelas encerradas no exercício findo em 31 de 
dezembro de 2014. O Colegiado tomou conhecimento do relatório da UHY Moreira, emitido sem 
ressalvas em 18/02/2016, bem como se inteirou da proposta relativa à destinação do resultado do 
exercício de 2015.

Com base nos documentos apresentados e no relatório dos auditores independentes sobre as 
demonstrações financeiras, o Conselho Fiscal concluiu, por unanimidade, que as peças estão em 
ordem e adequadas, em seus aspectos relevantes, sendo de opinião que se encontram em condições 
de serem submetidas à deliberação final da Assembleia Geral Ordinária da CEB PARTICIPAÇÕES 
S.A. - CEBPar
Em cumprimento ao disposto no Inciso VIII, Art. 146 da Resolução nº 38/1990-TCDF, o Conselho 
Fiscal verificou não existirem, nos registros contábeis da Companhia apresentados ao Colegiado, 
irregularidades apuradas no exame realizado, encontrando-se normal a situação dos dirigentes 
responsáveis perante os cofres da Empresa, até a presente data.

Brasília, 21 de março de 2016

Dalmo Alexandre Costa José Afonso Zerbini Wolney Arruda


