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INFORMATIVO CONTÁBIL

Nº 27 / Ano 01
Dezembro/ 2017

Prezados Clientes

Atualmente, as hidrelétricas representam a principal fonte de energia do país, havendo
interligação entre os segmentos de geração, transmissão, distribuição e comercialização.
As cooperativas de eletrificação se encontram inseridas nesse contexto através dos
contratos de concessão e permissão do poder público para prestar serviços à população.  

Acompanhe a próxima edição 28, com o tema:

"ASPECTOS QUALITATIVOS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS."

ASPECTOS CONTÁBEIS APLICÁVEIS ÀS COOPERATIVAS DE
ELETRIFICAÇÃO

Em decorrência da Lei n° 11.638/2007, que promoveu alterações na Lei 6.404 e Lei 6.385,
ambas de 1976, buscando convergência às normas internacionais de contabilidade, as
concessionárias brasileiras de energia elétrica se viram diante de uma situação de
incompatibilidade entre os requisitos das normas contábeis convergidas ao padrão
internacional e as regras ditadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL,
resultando na necessidade de manterem dois padrões de contabilidade ou atenderem a
duas estruturas de relatórios financeiros, uma denominada contabilidade societária e outra
regulatória.

As Demonstrações Contábeis Societárias seguem na íntegra as denominadas NBC TG,
aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e para os fins regulatórios seguem a
normatização do Órgão Regulador - ANEEL apresentada no MCSE – Manual de
Contabilidade do Setor Elétrico. Em nota explicativa das Demonstrações Regulatórias as
cooperativas devem efetuar a apresentação dos ajustes que permitem conciliar a
contabilidade societária com a regulatória.

O setor elétrico, tratando-se de um serviço de utilidade pública, tem uma tarifa regulada
pela ANEEL, tendo por objetivo manter equilíbrio entre os interesses dos investidores
(concessionárias), associados (cooperativas permissionárias) e dos consumidores. A
revisão tarifária, realizada a cada 4 anos, baseia-se em normas e procedimentos tarifários
regulamentados pela ANEEL chamados de PRORET 8.1 e 8.4 que divergem das práticas
contábeis societárias. O cálculo é composto por custos não gerenciáveis e custos
gerenciáveis mais a depreciação e a remuneração de capital investido, que são
respectivamente chamados de Parcela A e Parcela B. A contabilidade regulatória reflete
nas bases que são utilizadas no cálculo da tarifa.

A despeito das diferenças entre contabilidade societária e regulatória:
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Bens Vinculados à Concessão

Antes das alterações da Lei das S/A, os bens vinculados à prestação do serviço concedido
eram registrados como Ativo Imobilizado (incluindo os bens intangíveis) e se mantinham
reconhecidos ao longo da concessão pelo valor histórico.  

No campo societário, havia o desejo de convergência às normas internacionais,
implicando na aceitação de regras específicas para as concessionárias de prestação de
serviços públicos em relação ao registro do Ativo Imobilizado, como a Interpretação
Técnica ICPC 01 - Contratos de Concessão e IFRIC 12 — Service Concession
Arrangements, em desacordo com a essência do negócio das distribuidoras.

No campo regulatório, antes da vigência da Lei n° 11.638/2007 já havia uma não aceitação
do entendimento societário devido a falta da atualização monetária dos investimentos
realizados em Ativo Imobilizado.

Com a vigência da Lei n° 11.638/2007 ocorreu a segregação do ativo imobilizado das
concessionárias, permissionárias e autorizadas sujeitas à norma, em:

a) Ativo financeiro, expectativa de indenização no fim da concessão pela parcela da
infraestrutura não amortizada; e

b) Ativo intangível, parte da infraestrutura que será usada (consumida) durante o prazo de
concessão na prestação de serviço de distribuição de energia elétrica, consumo esse
medido pelo reconhecimento da amortização.

O valor do ativo financeiro da concessão é determinado pelo seu valor justo, apurado
através da base de remuneração dos ativos estabelecida pela Aneel. O ativo financeiro
enquadra-se na categoria de disponível para venda e é atualizado e amortizado
anualmente de acordo com a atualização de seu valor justo, tendo como contrapartida a
conta de Demais Resultados Abrangentes, no Patrimônio Líquido.

O montante remanescente é registrado no ativo intangível e corresponde ao direito de
cobrar os consumidores pelos serviços de distribuição de energia, sendo sua amortização
realizada de acordo com o padrão de consumo que reflita o benefício econômico esperado
até o término da concessão.

 Ativos e Passivos Regulatórios

As contas de Ativos e Passivos Regulatórios se originaram ao final do Programa
Emergencial de Redução do Consumo de Energia Elétrica - PERCEE (“racionamento”) em
2002, quando as variações intra-reajustes dos custos não gerenciáveis da Parcela A
passaram a ser contempladas na tarifa.

O mecanismo de determinação das tarifas no Brasil garante a recuperação de
determinados custos relacionados à compra de energia e encargos regulatórios por meio
de repasse anual.

A contabilidade societária sob a nova Lei das S/A eliminou os Ativos e Passivos
Regulatórios em obediência ao padrão da IFRS (International Financial Reporting
Standards). 

Conforme orientação da Aneel as concessionárias devem contabilizar as variações destes
custos como ativos e passivos financeiros setoriais quando existe uma expectativa
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provável de que a receita futura, equivalente aos custos incorridos, será faturada e
cobrada, como resultado direto do repasse dos custos em uma tarifa ajustada de acordo
com a fórmula paramétrica definida no contrato de concessão. Os Ativos e o Passivos
Financeiros Setoriais serão realizados quando o poder concedente autorizar o repasse na
base tarifária da empresa, ajustada anualmente na data de aniversário do seu contrato de
permissão. 

Outro aspecto que cabe destaque é a Estimativa de Perdas de Créditos, a qual é
mensurada com base nos valores a receber dos consumidores da classe residencial,
vencidos a mais de 90 dias; da classe comercial, vencidos a mais de 180 dias e das
demais classes, vencidos a mais de 360 dias, conforme definido na Instrução Contábil nº
6.3.3 do Manual de Contabilidade do Setor Elétrico. São considerados todos os recebíveis
faturados, até a data de encerramento do balanço, contabilizados pelo regime de
competência.

Considerações adicionais:

Em princípio, a grande vantagem da contabilidade societária é a atualização monetária pró
rata do ativo financeiro, correspondente à parcela dos investimentos não depreciados ao
termo final da concessão, o que indica ao leitor quanto será o montante passível de
indenização, caso não haja renovação da concessão. 

A contabilidade regulatória, por sua vez, contempla a atualização de todos os bens
vinculados (e não apenas da parcela dos investimentos não depreciados ao termo final da
concessão), ainda que apenas a cada ciclo de revisão tarifária (ocorre entre períodos de 4
anos, dependendo da distribuidora) e sem separação entre ativo financeiro e intangível. 

A atualização monetária dos bens vinculados, conforme referido acima, não é tratada
como receita, o registro é direto no Patrimônio Líquido, de forma que a DRE não é afetada
por uma receita de realização de longuíssimo prazo e que, eventualmente, poderá se
realizar de outra forma, na ocorrência de renovação do contrato de concessão. 

Considerações finais:

As demonstrações elaboradas de conformidade com as regras da contabilidade
regulatória exprimem de maneira mais adequada a situação econômico-financeira das
concessionárias de distribuição em relação à contabilidade societária.  

A seguir apresentamos, comparativamente, as características que se diferenciam entre a
contabilidade societária e regulatória:
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Fonte: Brugni et al. (p.114, 2012).

Informações adicionais podem ser obtidas junto ao endereço eletrônico da ANEEL, nos
links abaixo:

Manual de Contabilidade do Setor Elétrico:

Manual de Controle Patrimonial do Setor Elético – MCPSE:

Camila Seabra da Silva
Auditora

Dickel e Maffi  Auditoria e Consultoria SS
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