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Comentários de

3T10 desempenho
Rio de Janeiro, 10 de novembro de 2010 - A Redentor Energia S.A. (Bovespa: RDTR3) anuncia os seus resultados do terceiro trimestre e primeiros nove
meses de 2010 (3T10 e 9M10).
A Redentor Energia S.A. é a Companhia resultante da cisão parcial da Equatorial Energia, ocorrida em 29 de abril de 2010. A partir de 25 de agosto de 2010, suas ações passaram
a ser negociadas no segmento Novo Mercado de Governança Corporativa da BM&FBOVESPA. A Redentor é uma holding cujo único ativo operacional é seu investimento na RME
– Rio Minas Energia Participações S.A., empresa que detém 13,03% de participação no capital social da Light S.A., que por sua vez atua nos segmentos de distribuição, geração e
comercialização de energia elétrica.

REDENTOR ENERGIA APRESENTA LUCRO LÍQUIDO NO 3T10 DE R$19,0 MILHÕES
1. DESTAQUES FINANCEIROS E OPERACIONAIS
► A partir de 25 de agosto de 2010, as ações da Redentor Energia (RDTR3) passaram a ser negociadas separadamente das ações de emissão da Equatorial
Energia (EQTL3). A Redentor é a Companhia resultante da cisão parcial da Equatorial e detém participação indireta de 13,03% no capital da Light S.A.
► No 3T10, a Redentor Energia apresentou lucro líquido de R$19,0 milhões, em grande parte proveniente de Equivalência Patrimonial, resultante de sua
participação de 13,03% na Light.

2. MERCADO DE CAPITAIS
Cisão da Equatorial e abertura de capital da Redentor
Em 29 de abril de 2010, a Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária da Equatorial Energia S.A. aprovou sua cisão parcial resultando na criação da Redentor
Energia, sociedade criada exclusivamente para participar no capital da RME, uma das controladoras da Light S.A.
A partir de 25 de agosto de 2010, as ações de emissão da Redentor foram admitidas à negociação no segmento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA,
passando a ser negociadas independentemente das ações de emissão da Equatorial Energia.
As ações da Redentor Energia encerraram o 3T10 cotadas a R$7,72, com valorização de 2,3% em relação ao valor de fechamento do dia 25 de agosto de
2010, primeiro dia de negociação de suas ações em Bolsa.
As ações da Redentor são negociadas no Novo Mercado da Bovespa e fazem parte dos seguintes índices: IEE, ITAG e IGC.

3. SERVIÇOS PRESTADOS PELO AUDITOR INDEPENDENTE
A Companhia não contratou da KPMG Auditores Independentes, seu auditor externo, outros serviços além da auditoria independente e serviços por exigência
da ANEEL. A política de contratação adotada pela Companhia atende aos princípios que preservam a independência do auditor, de acordo com as normas
vigentes, que principalmente determinam que o auditor não deve auditar o seu próprio trabalho, nem exercer funções gerenciais no seu cliente ou promover os
seus interesses.

4. EVENTOS DE DIVULGAÇÃO
TELECONFERÊNCIA EM INGLÊS
Quinta-feira, 11 de novembro de 2010
12h00 (horário de Brasília)
9h00 (horário de Nova York)
Telefone: +1 (412) 317-6776
Código: Equatorial
Replay: +1 (412) 317-0088
Código do replay: 445711#
►
►
►

TELECONFERÊNCIA EM PORTUGUÊS
Quinta-feira, 11 de novembro de 2010
14h00 (horário de Brasília)
11h00 (horário de Nova York)
Telefone: +0 XX (11) 3301-3000
Código: Equatorial
Replay: +0 XX (11) 3127-4999
Código: 47197257

Os participantes devem se conectar aproximadamente 10 minutos antes do início das teleconferências.
SLIDES E WEBCAST: Os slides da apresentação estarão disponíveis para visualização e download na sessão de Relações com Investidores em nosso
website http://www.equatorialenergia.com.br/ri a partir da data da teleconferência. O áudio das teleconferências será transmitido ao vivo pela
Internet, no mesmo site, onde ficará disponível após o evento.
REPLAY: O replay das teleconferências estará disponível de 12 a 19 de novembro de 2010. Para acessar, favor ligar para os números indicados
acima ou acesse o nosso website.
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Comentários de

3T10 desempenho
CONTATOS
►
►
►
►
►

Eduardo Haiama
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
Thomas Newlands
Analista de Relações com Investidores
Telefones: + 0 XX (21) 3206-6635
E-mail: ri@equatorialenergia.com.br
Website: www.equatorialenergia.com.br/ri

INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE LIGHT
Maiores informações ou abertura de dados econômico-financeiros e operacionais sobre a Light poderão ser encontradas nos Comentários de Desempenho
individuais da empresa, disponíveis na internet, através do endereço abaixo:
► Light: www.light.com.br/ri

AVISO
As declarações sobre eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas. Tais declarações têm como base crenças e suposições de nossa Administração e
informações a que a Companhia atualmente tem acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre nossas intenções, crenças ou
expectativas atuais, assim como aquelas dos membros do Conselho de Administração e Diretores da Companhia.
As ressalvas com relação às declarações e informações acerca do futuro também incluem informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos,
bem como declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras “acredita”, “poderá”, “irá”, “continua”, “espera”, “prevê”, “pretende”, “estima”
ou expressões semelhantes.
As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposições porque se referem a eventos
futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer ou não. Os resultados futuros e a criação de valor para os acionistas poderão diferir de
maneira significativa daqueles expressos ou sugeridos pelas declarações com relação ao futuro. Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e
valores estão além da capacidade de controle ou previsão da Companhia.
Critérios contábeis adotados:
As informações estão apresentadas na forma consolidada e de acordo com os critérios da legislação societária brasileira, a partir de informações financeiras
revisadas. As informações financeiras consolidadas apresentadas neste relatório representam 100% do resultado da RME – Rio Minas Energia Participações
S.A.
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Comentários de

3T10 desempenho
ANEXO 1 – DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO CONSOLIDADO DO PERÍODO (R$ MM)

Demonstração do Resultado (em R$ milhões)

2T10

3T10

9M10

RECEITA BRUTA

14,0

18,3

32,2

Equivalência Patrimonial

12,8

17,1

29,9

Amortização de Deságio

1,2

1,2

2,3

DESPESAS OPERACIONAIS

(0,8)

(0,3)

(1,2)

Administrativas e gerais

(0,8)

(0,3)

(1,1)

Amortização do Diferido

(0,1)

(0,1)

(0,1)

RESULTADO OPERACIONAL

13,1

17,9

31,1

RESULTADO FINANCEIRO

0,9

1,4

2,3

Receitas Financeiras

0,9

1,4

2,3

Despesas Financeiras

(0,0)

(0,0)

(0,0)

RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA

14,1

19,3

33,3

Imposto de Renda e Contribuição Social

(0,0)

(0,3)

(0,3)

RESULTADO DO EXERCÍCIO

14,0

19,0

33,0
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ANEXO 2 – BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO (R$ MM)
ATIVO (R$ MM)

2T10

3T10

CIRCULANTE

56,9

105,3

Disponibilidades e aplicações financeiras

56,9

57,9

Dividendos a Receber

-

47,3

Outros Créditos a Receber

0,0

0,0

NÃO CIRCULANTE

330,7

301,6

Investimentos

329,3

300,3

1,4

1,4

387,7

406,9

Diferido
TOTAL DO ATIVO
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$ MM)

2T10

3T10

CIRCULANTE

0,1

0,3

Fornecedores

0,0

-

Tributos e Contribuições

0,0

0,3

Salários e Encargos

0,0

0,0

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

387,6

406,6

Capital Social

359,2

359,2

14,4

14,4

Reservas de Lucros
Lucros Acumulados
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

14,0

33,0

387,7

406,9
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KPMG Auditores Independentes
R. Dr. Renato Paes de Barros, 33
04530-904 - São Paulo, SP - Brasil
Caixa Postal 2467
01060-970 - São Paulo, SP - Brasil

Central Tel
Fax Nacional
Internacional
Internet

55 (11) 2183-3000
55 (11) 2183-3001
55 (11) 2183-3034
www.kpmg.com.br

Relatório de revisão especial dos auditores independentes
Ao
Conselho de Administração e aos Acionistas da
Redentor Energia S.A.
Rio de Janeiro - RJ

1. Revisamos as informações contábeis contidas nas Informações Trimestrais - ITR da Redentor
Energia S.A. e nas Informações Trimestrais Consolidadas dessa Companhia e sua controlada
referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2010, compreendendo os balanço
patrimonial e as demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos
fluxos de caixa, as notas explicativas e o relatório de desempenho, elaborados sob a
responsabilidade de sua Administração.
2. Nossa revisão foi efetuada de acordo com as normas específicas estabelecidas pelo
IBRACON - Instituto dos Auditores Independentes do Brasil, em conjunto com o Conselho
Federal de Contabilidade - CFC, e consistiu, principalmente, em: (a) indagação e discussão
com os administradores responsáveis pelas áreas contábil, financeira e operacional da
Companhia e de sua controlada quanto aos principais critérios adotados na elaboração das
Informações Trimestrais; e (b) revisão das informações e dos eventos subsequentes que
tenham, ou possam vir a ter, efeitos relevantes sobre a posição financeira e as operações da
Companhia e de sua controlada.
3. Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhuma modificação relevante que
deva ser feita nas informações contábeis contidas nas Informações Trimestrais acima
referidas para que estas estejam de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e
normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, aplicáveis à elaboração das
Informações Trimestrais.
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KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e
firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e
afiliadas à KPMG International Cooperative (“KPMG International”),
uma entidade suíça.

KPMG Auditores Independentes, a Brazilian entity and a member
firm of the KPMG network of independent member firms affiliated
with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a
Swiss entity.

4. Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 2, durante o ano de 2009, foram aprovados
pela CVM diversos Pronunciamentos, Interpretações e Orientações Técnicas emitidos pelo
Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC com vigência para 2010, que alteraram as
práticas contábeis adotadas no Brasil. Conforme facultado pela Deliberação CVM nº 603/09,
a Administração da Companhia e sua controlada optaram por apresentar suas Informações
Trimestrais (ITR) utilizando as práticas contábeis adotadas no Brasil até 31 de dezembro de
2009, ou seja, não aplicou esses normativos com vigência para 2010. Conforme requerido
pela citada Deliberação CVM nº 603/09, a Companhia divulgou na Nota Explicativa nº 2 às
ITR a descrição das principais alterações que poderão ter impacto sobre as suas
demonstrações financeiras do encerramento do exercício e os esclarecimentos das razões que
impedem a apresentação da estimativa dos seus possíveis efeitos no patrimônio líquido e no
resultado.
5. As informações trimestrais da controlada indireta Light S.A., foram por nós revisadas e sobre
elas, emitimos relatório de revisão especial, datado de 10 de novembro de 2010, com
parágrafo de ênfase sobre fato das demonstrações financeiras do fundo de pensão patrocinado
pela Companhia, Fundação de Seguridade Social Braslight, referentes ao trimestre findo em
31 de março de 2010, terem sido auditadas por outros auditores independentes que, sobre
elas, emitiram parecer, datado de 6 de maio de 2010, com parágrafo de ênfase sobre a
existência de saldo de R$ 138.593 mil relativo a créditos tributários originados do processo
de imunidade tributária da Entidade, já transitado em julgado, os quais, de acordo com
projeções de sua Administração poderão ser compensados em, aproximadamente, dez anos,
com tributos a serem recolhidos em anos posteriores. A realização futura do ativo encontra-se
condicionada à continuidade do processo de compensação junto à Secretaria da Receita
Federal, o qual foi suspenso em setembro de 2005. A manutenção da referida suspensão
poderá levar a Entidade a, eventualmente, provisionar o ativo. Este ativo garantidor de
reservas atuariais da Entidade foi deduzido no cálculo do déficit atuarial das controladas
patrocinadoras, conforme requerido pela Deliberação CVM nº 371/00. Consequentemente,
caso haja provisão desse valor, o investimento e o resultado na controladora e o passivo e o
resultado no consolidado, serão impactados proporcionalmente
Fortaleza, 10 de novembro de 2010
KPMG Auditores Independentes
CRC SP-014428/O-6 F-RJ

João Alberto da Silva Neto
Contador CRC RS-048980/O-0 S-RJ
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Redentor Energia S.A.
(Companhia aberta)

Balanço patrimonial
em 30 de setembro de 2010 e 30 de junho de 2010
(Em milhares de Reais)

Controladora
Controladora
Ativo

Nota

Passivo
30/09/2010

Circulante
Disponibilidades
Aplicações financeiras
Dividendos a receber
Outros créditos

4
5
7

30/06/2010

30/09/2010

30/06/2010

241
55.590
-

56.090
-

5.644
52.287
47.306
28

6.003
50.917
27

55.831

56.090

105.265

56.947

Não circulante
Investimentos

6

350.757

331.514

300.273

329.312

Diferido

8

-

-

1.356

1.413

350.757

331.514

301.629

330.725

406.588

387.604

406.894

387.672

Total do ativo

Consolidado

Consolidado
Nota
Circulante
Fornecedores
Tributos e contribuições
Salários e encargos

Patrimônio líquido
Capital social
Reservas de lucros
Lucros acumulados

Total do passivo

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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30/09/2010

30/06/2010

30/09/2010

30/06/2010

1

17

305
2

41
27
17

1

17

307

85

359.166
14.386
33.035

359.166
14.386
14.035

359.166
14.386
33.035

359.166
14.386
14.035

406.587

387.587

406.587

387.587

406.588

387.604

406.894

387.672
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Redentor Energia S.A.
(Companhia aberta)

Demonstração do resultado
Período findo em 30 de setembro de 2010
(Em milhares de Reais, exceto o lucro líquido por ação)

Nota
Receita operacional bruta
Resultado de equivalência patrimonial
Amortização de deságio

5
5

Lucro bruto
Despesas operacionais
Administrativas e gerais
Amortização do diferido

Controladora

33.346
-

29.915
2.320

33.346

32.235

(309)
33.037

Resultado operacional
Resultado financeiro
Receitas de aplicações financeiras
Despesas financeiras

6

Lucro líquido do período

(2)

2.286

33.035
0,30

Lucro líquido por ação - R$

108.480.828

Quantidade de ações ao final do período

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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31.055
2.288
(2)

-

Imposto de renda e contribuição social

(1.066)
(114)

(2)

33.035

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social

Consolidado

33.341
(306)
33.035
0,30
108.480.828

Redentor Energia S.A.
(Companhia aberta)

Demonstração das mutações do patrimônio líquido (Controladora)
em 30 de setembro de 2010 e 30 de junho de 2010
(Em milhares de Reais)

Nota

Saldos em 29 de abril de 2010 - Data da constituição
Lucro líquido do período
Saldos em 30 de junho de 2010

Capital
social

Reserva
de Lucros

Lucros
acumulados

359.166

14.386

-

-

14.035

14.035

359.166

14.386

14.035

387.587

19.000

19.000

33.035

406.587

Lucro líquido do período
359.166

Saldos em 30 de setembro de 2010

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Total

14.386

373.552

Redentor Energia S.A.
(Companhia aberta)

Demonstração dos fluxos de caixa - Método indireto
Período findo em 30 de setembro de 2010
(Em milhares de Reais)

Nota

Controladora

Consolidado

33.035

33.035

(33.346)
311

(2.320)
(29.915)

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido antes do imposto de renda e contribuição social
Ajustes por:
Amortização do deságio
Equivalência patrimonial
Outros

Variações nos ativos e passivos
Recebimento de dividendos
Aumento (redução) em fornecedores e tributos e contribuições
(Aumento) redução das outras contas do ativo
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais
Atividades de investimento
Amortização do diferido

Aumento do caixa e equivalentes de caixa
Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixa
No início do período
No fim do período

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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800

500
(259)
-

56.341
307
(1)

241

57.447

-

114

-

114

241

57.561

241

370
57.931

241

57.561

Redentor Energia S.A.
(Companhia aberta)

Notas explicativas às Informações Trimestrais
em 30 de setembro de 2010
(Em milhares de Reais, exceto quando especificado)

1

Contexto operacional
A Redentor Energia S.A., com sede no Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, tem por objeto a
participação no capital social de outras sociedades, consórcios e empreendimentos que atuem no
setor de energia elétrica ou em atividades correlatas.
A Companhia foi constituída em 29 de abril de 2010 por conta do processo de cisão da Equatorial
Energia S.A. (“Equatorial”), conforme divulgado pela Equatorial nos Fatos Relevantes de 30 de
dezembro de 2009, 14 e 29 de abril de 2010.
Em 29 de abril de 2010, a Equatorial foi parcialmente cindida, vertendo a parcela de seu
patrimônio líquido correspondente à participação da Equatorial no capital social da RME - Rio
Minas Energia Participações S.A. (“RME”) para uma nova sociedade anônima denominada
Redentor Energia S.A., constituída especificamente para este fim.
A transferência das ações de emissão da RME detidas pela Equatorial para a Redentor mediante a
cisão parcial da Equatorial é parte do processo de alienação da participação indireta do Fundo de
Investimento em Participações PCP (“FIP PCP” controlador indireto da Equatorial) na Light,
objeto dos Fatos Relevantes mencionados acima e do Contrato de Compra e Venda de Ações e
Outras Avenças (“Contrato”) celebrado em 30 de dezembro de 2009, entre o FIP PCP e a
CEMIG, tendo a Equatorial como interveniente anuente.
As ações de emissão da Equatorial em circulação no mercado foram negociadas “com direito” à
referida cisão parcial, até a conclusão do processo de abertura de capital e a admissão da
negociação das ações de emissão da Redentor no segmento do Novo Mercado.
A partir de 25 de agosto de 2010, as ações de emissão da Redentor passaram a ser negociadas
separadamente das ações de emissão da Equatorial, ambas no segmento Novo Mercado de
Governança Corporativa da BM&FBOVESPA.
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Redentor Energia S.A.
(Companhia aberta)

Notas explicativas às Informações Trimestrais
(Em milhares de Reais, exceto quando especificado)

A Companhia, constituída em 29 de abril de 2010, teve como aporte inicial de capital a totalidade
das ações da empresa Rio Minas Energia Participações S.A. (RME), tendo por base o balanço
patrimonial especial preparado pela RME em 31 de março de 2010 que estava assim
representado:
Em Reais
Ativo
Ativo circulante
Banco conta movimento
Impostos a recuperar
Dividendos a receber

370
27
56.341
56.738

Ativo não circulante
Investimentos
Diferido

315.345
1.470
316.815

Total do ativo

373.553

Passivo
Passivo circulante
Outras obrigações

1

Patrimônio líquido
Capital social
Reserva legal
Reservas de lucros

177.327
20.223
176.002
373.552

Total do passivo e do patrimônio líquido

373.553
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Redentor Energia S.A.
(Companhia aberta)

Notas explicativas às Informações Trimestrais
(Em milhares de Reais, exceto quando especificado)

A controlada Rio Minas Energia Participações S.A. (RME) foi constituída em 23 de março de
2006, sob a forma de Companhia por ações de capital fechado, e tem por objeto a participação,
direta ou indireta, no capital de empresas que atuem no setor de energia elétrica. Em 30 de
setembro de 2010 a Empresa possuia 13,03% das ações da Light S.A.

2

Apresentação das informações financeiras
As informações individuais e consolidadas estão apresentadas em milhares de reais, exceto se
indicado de outra forma, inclusive as notas explicativas, e foram elaboradas de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem a legislação societária brasileira, os
pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (CPC) e as normas emitidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e as normas
definidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) segundo o Manual de
Contabilidade do Serviço Público de Energia Elétrica.
Por se tratar de uma Companhia preponderantemente de participação em outra sociedade, as notas
explicativas refletem, basicamente, as práticas contábeis e os detalhamentos de contas da sua
controlada.
As informações consolidadas elaboradas em 30 de setembro de 2010 foram preparadas de acordo
com a Instrução CVM nº 247, de 27 de março de 1996, que dispõe, entre outros assuntos, sobre os
procedimentos para elaboração e divulgação das demonstrações contábeis consolidadas.

Aplicação dos pronunciamentos técnicos emitidos em 2009
Durante o ano de 2009 foram aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) diversos
Pronunciamentos, Interpretações e Orientações Técnicas emitidos pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC), com vigência para 2010, que alteraram as práticas contábeis
adotadas no Brasil. Conforme permitido pelo CFC, a Companhia optou por apresentar suas
informações elaboradas em 29 de abril de 2010, data de sua constituição, utilizando as normas
contábeis adotadas no Brasil até 31 de dezembro de 2009.
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Redentor Energia S.A.
(Companhia aberta)

Notas explicativas às Informações Trimestrais
(Em milhares de Reais, exceto quando especificado)

A Companhia e sua controlada RME, bem como suas investidas indiretas estão em processo de
avaliação dos possíveis efeitos da aplicação dos pronunciamentos técnicos já emitidos e
concluíram preliminarmente que os principais efeitos decorrerão da aplicação das seguintes
normas sobre as operações da investida indireta Light S.A.:
•

Interpretação Técnica ICPC 01 - Contratos de Concessão, a qual estabelece os princípios
gerais sobre o reconhecimento e a mensuração das obrigações e os respectivos direitos dos
contratos de concessão. De acordo com o ICPC 01, a remuneração recebida ou a receber pelo
concessionário deve ser registrada pelo seu valor justo, correspondendo a direitos sobre um
ativo financeiro e/ou um ativo intangível. Atualmente, não é possível estimar os efeitos
decorrentes da aplicação dessa norma (ICPC 01) sobre as demonstrações financeiras da
investida indireta Light S.A., tendo em vista que os conceitos introduzidos ainda estão sendo
estudados para fins de aplicação, mas são esperados certos ajustes significativos decorrentes
da reclassificação do ativo imobilizado como ativo intangível e/ou financeiro,
reconhecimento de receita de construção e tratamento de obrigações vinculadas à concessão.

•

CPC 24 - Evento subsequente e ICPC 08 - Contabilização da proposta de pagamento de
dividendos. A Administração é obrigada a propor a distribuição do resultado no fim do
exercício. Essa distribuição pode ser modificada pelos acionistas. Portanto, de acordo com o
CPC 24 a parte dos dividendos propostos não declarados acima dos dividendos mínimos
obrigatórios e o juro sobre o capital próprio serão mantidos dentro do patrimônio líquido e
não será reconhecido passivo ao final do período.
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3

•

CPC 43 - Estabelece os critérios para adoção inicial dos CPCs 15 a 40 e especifica que as
exceções em relação às regras internacionais estão limitadas à manutenção da equivalência
patrimonial nas demonstrações financeiras individuais que possuam investimentos avaliados
pelo método da equivalência patrimonial e manutenção do ativo diferido formado até 31 de
dezembro de 2008 até a sua total amortização. Atualmente, há no Brasil o registro de ativos e
passivos regulatórios, e quando o regulador estabelece critérios para alocar receita ou despesa
aos períodos posteriores, um ativo ou passivo regulatório é reconhecido. Atualmente, esses
ativos e passivos regulatórios representam uma diferença de GAAP entre as normas contábeis
adotadas no Brasil e IFRS. O IASB atualmente está preparando interpretação que pode mudar
o tratamento de ativos e passivos regulatórios em IFRS. A Administração da investida
indireta Light S.A. está aguardando o resultado desta nova interpretação do IASB para
avaliar seus possíveis efeitos sobre as demonstrações financeiras preparadas de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil.

•

A autorização para a conclusão destas informações trimestrais foi dada pela diretoria da
Companhia em 08 de novembro de 2010.

Resumo das principais práticas contábeis
a. Estimativas contábeis
A elaboração de demonstrações financeiras, de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil, requer que a Administração da Companhia e sua controlada use de julgamentos na
determinação e no registro de estimativas contábeis. A Companhia e sua controlada revisam
as estimativas e as premissas pelo menos anualmente.

b. Instrumentos financeiros
Instrumentos financeiros não derivativos incluem aplicações financeiras, investimentos em
instrumentos de dívida e patrimônio, contas a receber e outros recebíveis, incluindo
recebíveis relativos a serviços de concessão, caixa e equivalentes de caixa, empréstimos e
financiamentos, assim como contas a pagar e outras dívidas.
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Instrumentos financeiros não derivativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo
acrescido, para instrumentos que não sejam reconhecidos pelo valor justo através de
resultado, de quaisquer custos de transação diretamente atribuíveis. A Companhia e sua
controlada não detêm instrumentos financeiros derivativos.

c. Ativos não circulantes
Investimentos
Incluem as participações societárias na controlada direta RME e sua coligada indireta Light
S.A. e são avaliados pelo método de equivalência patrimonial. Os deságios apurados na
aquisição de participações pela controlada RME na Light S.A. estão fundamentados na
expectativa de resultados futuros da coligada indireta Light S.A., e estão sendo amortizados
pelo prazo remanescente da concessão de distribuição de energia elétrica de sua controlada
indireta Light S.A.

Diferido
Representa os gastos incorridos pela companhia controlada Rio Minas Energia Participações
S.A. durante o período pré-operacional e estão sendo amortizados pelo prazo de dez anos. A
Administração da controlada entende que somente levará ao resultado do exercício o valor
registrado no ativo diferido, quando houver a baixa ou a alienação do investimento, ou
quando não existir expectativa de benefícios econômicos futuros, que possam não absorver
os gastos ocorridos na fase pré-operacional para aquisição dos investimentos. Dessa forma, a
amortização seguirá o prazo de dez anos, ou a ocorrência de um dos fatos citados
anteriormente, conforme permitido pelo Pronunciamento Técnico CPC 04.

d. Redução ao valor recuperável de ativos
O ativo diferido tem o seu valor recuperável testado, no mínimo, anualmente, caso haja
indicadores de perda de valor. A Companhia e sua controlada, após realização dos referidos
testes, verificou que não há evidência nem indícios de desvalorização dos seus ativos, razão
pela qual nenhuma provisão foi constituída.
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e. Passivos circulante e não circulante
Os passivos circulante e não circulante são demonstrados pelos valores conhecidos ou
calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações
monetárias incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos
circulante e não circulante são registrados em valor presente, calculados transação a
transação, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada
transação. A Companhia e sua controlada não detêm passivos sujeitos ao ajuste a valor
presente.
Uma provisão é reconhecida no balanço patrimonial quando a Companhia e sua controlada
possuem uma obrigação real legal ou quando é 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.

f. Critérios de consolidação
A Companhia preparou demonstrações contábeis consolidadas em conformidade com as
normas e os procedimentos estabelecidos pela CVM. As demonstrações consolidadas
abrangem as demonstrações contábeis da controladora Redentor Energia S.A. e da controlada
RME - Rio Minas Energia Participações S.A. A participação acionária na empresa controlada
está mencionada na Nota Explicativa nº 6.
Os seguintes procedimentos de consolidação foram adotados, quando aplicável:
•
•
•

Eliminação das participações no patrimônio líquido da controlada;
Eliminação dos saldos de ativos e passivos entre as companhias consolidadas;
Eliminação dos efeitos decorrentes das transações significativas entre as empresas.
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Disponibilidades
Composição dos saldos
Controladora
Caixa e equivalente de caixa:
Numerário disponível
Total

5

Consolidado

30/09/2010

30/06/2010

30/09/2010

30/06/2010

241

-

5.644

6.003

241

-

5.644

6.003

Aplicações Financeiras
As aplicações financeiras correspondem às operações realizadas junto às instituições financeiras,
são remuneradas em condições e taxas normais de mercado e disponíveis para utilização nas
operações da Companhia e sua controlada, ou seja, são ativos financeiros disponíveis para
negociação, registradas ao valor justo com efeito no resultado. Em 30 de setembro de 2010, as
operações em Debêntures Compromissadas (títulos de renda fixa com remuneração em 102,5%
do CDI para aplicação do Banco Safra e 103,5% do CDI para aplicação do Banco Votorantim),
obtiveram maior destaque com um montante de R$ 52.287 (R$ 50.917 em 30 de junho de 2010).

Composição dos saldos
Controladora

Aplicações financeiras
Total

Consolidado

30/09/2010

30/06/2010

30/09/2010

30/06/2010

-

-

52.287

50.917

-

-

52.287

50.917

20

Redentor Energia S.A.
(Companhia aberta)

Notas explicativas às Informações Trimestrais
(Em milhares de Reais, exceto quando especificado)

6

Investimentos
a. Composição dos saldos
Controladora

Consolidado

30/09/2010

30/06/2010

30/09/2010

30/06/2010

350.757
-

331.514
-

372.956
(72.683)

403.155
(73.843)

350.757

331.514

300.273

329.312

RME- Rio Minas Energia
Light S.A.
Deságio na aquisição da participação da Light S/A
Total

b. Informações sobre a companhia controlada
RME Energia

Participação no capital
Capital social integralizado
Patrimônio líquido
Lucro do período

30/09/2010

30/06/2010

100%
177.327
350.757
33.346

100%
177.327
331.514
14.103

c. Informações sobre a investida indireta
Light S.A.

Participação no capital
Capital social integralizado
Patrimônio líquido
Lucro do período
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30/09/2010

30/06/2010

13,03%
290.063
372.957
17.108

13,03%
290.063
403.155
12.807
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Partes relacionadas
Os principais saldos de ativos e passivos em 30 de setembro de 2010, assim como as transações
que influenciaram o resultado do período, relativas a operações com partes relacionadas decorrem
de transações da Companhia com sua controladora, suas partes relacionadas e, acionistas,
profissionais-chave da administração e outras partes relacionadas, conforme Deliberação CVM
n° 560, de 11 de dezembro de 2008, que aprovou o CPC 05 - Divulgações sobre Partes
Relacionadas.
Controladora
30/09/2010
Empresas

Ref.

Natureza da operação

RME

(a)

Dividendos

30/06/2010

Ativo

Passivo

Resultado

Ativo

Passivo

Resultado

-

55.590

-

-

56.090

-

Consolidado
30/09/2010
Empresas Ref. Natureza da operação
RME

(a)

Dividendos

30/06/2010

Ativo

Passivo

Resultado

Ativo

47.306

-

-

-

Passivo Resultado
-

-

(a) Os valores com a RME são provenientes de dividendos no montante de R$ 55.590 em 30 de
setembro de 2010 (R$56.090 em 30 de junho de 2010).
A remuneração total dos administradores da controladora no trimestre findo em 30 de setembro de
2010 foi de R$34.
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Diferido (Consolidado)

Despesas pré-operacionais
Amortização acumulada
Total

9

30/09/2010

30/06/2010

2.292
(936)

2.292
(879)

1.356

1.413

Patrimônio líquido
a. Capital social
Em 30 de setembro de 2010, o capital social da Redentor Energia S.A. está representado por
R$359.166 (R$359.166 em 30 de junho de 2010), dividido em 108.480.828 ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal.
Acionistas
PCP Latin America Power S/A
JGP Gestão de Recursos
Acionistas não controladores
Total

ON

%

58.671.559
8.409.200
41.400.069

54,08%
7,75%
38,17%

108.480.828

100,00%

b. Reserva de lucros
Constitui-se do resultado da controlada Rio Minas Energia Participações Ltda. - RME entre o
período de 1º de janeiro de 2010 a 31 de março de 2010, uma vez que o aumento de capital
foi efetuado com base no balanço da Rio Minas Energia Participações Ltda. - RME em 31 de
dezembro de 2009.
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c. Reserva legal
É constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social nos termos do
art. 193 da Lei nº 6.404/76, até o limite de 20% do capital social.

d. Remuneração aos acionistas
O estatuto social determina a distribuição de um dividendo mínimo de 25% do lucro líquido
do exercício, ajustado na forma do art. 202 da Lei nº 6.404/76

10

Instrumentos financeiros - Instrução CVM nº 475 e Deliberação CVM nº 566
a. Considerações gerais
Em atendimento à Deliberação CVM 566, de 17 de dezembro de 2008, que aprovou o
Pronunciamento Técnico CPC 14, e à Instrução CVM 475, a Companhia efetuou análise dos
seus instrumentos financeiros, a saber: Aplicações financeiras, procedendo as devidas
adequações em sua contabilização, quando necessário.

b. Valor de mercado dos instrumentos financeiros
Em atendimento à Instrução CVM nº 475, os saldos contábeis e os valores de mercado dos
instrumentos financeiros inclusos no balanço patrimonial em 30 de setembro de 2010 e 30 de
junho de 2010 estão identificados a seguir:
30/09/2010
Descrição
Ativos
Aplicações financeiras

30/06/2010

Contábil

Mercado

Contábil

Mercado

52.287

52.287

50.917

50.917

Aplicações financeiras - são classificadas como ativos financeiros disponíveis para
negociação e não são mensuradas a valor justo. O valor de mercado reflete o valor registrado
no balanço patrimonial.
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