RIO GRANDE ENERGIA S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REGULATÓRIAS PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E DE 2012
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
CONTEXTO OPERACIONAL
A Companhia Rio Grande Energia (“RGE” ou “Companhia”) é uma sociedade por ações de capital aberto,
que tem por objeto social a prestação de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, em qualquer
de suas formas, sendo tais atividades regulamentadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica
(“ANEEL”), vinculada ao Ministério de Minas e Energia. Adicionalmente, a Companhia está autorizada a
participar de programas que visem outras formas de energia, de tecnologias e de serviços, inclusive
exploração de atividades derivadas, direta ou indiretamente, da utilização dos bens, direitos e tecnologias
de que é detentora.
A sede administrativa da Companhia está localizada na Rua Mario de Boni, 1902 – Bairro Floresta – Caxias
do Sul - RS – Brasil.
A Companhia detém a concessão por prazo determinado de 30 anos, até 6 de novembro de 2027, podendo
ser prorrogado por no máximo igual período.
A área de concessão da Companhia contempla 255 municípios. Entre os principais estão Caxias do Sul,
Gravataí, Passo Fundo e Bento Gonçalves, atendendo a aproximadamente 1,4 milhões de consumidores.
APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REGULATÓRIAS
Base de preparação
As demonstrações contábeis regulatórias foram preparadas e estão sendo apresentadas em conformidade
com as orientações contidas no Manual de Contabilidade do Setor Elétrico Brasileiro e das normas definidas
pela ANEEL, da Resolução Normativa nº 396/ANEEL de 23 de fevereiro de 2010, e também seguindo as
orientações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e aprovadas pela Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”), quando estas não são conflitantes com as práticas contábeis adotadas pela
ANEEL.
As notas explicativas a seguir, que demonstram a composição dos ajustes de reclassificações das
demonstrações contábeis societárias para as demonstrações contábeis regulatórias, não foram auditadas
pelos auditores independentes, embora tenham sido objeto de procedimentos previamente acordados,
conforme determina o Manual de Orientação dos Trabalhos de Auditoria das Demonstrações Contábeis
Regulatórias.
Reapresentação das demonstrações financeiras societárias de 2012
A Companhia possui benefícios pós-emprego e planos de pensão, reconhecidos nas demonstrações
financeiras societárias pelo regime de competência em conformidade com o CPC 33 (R1) – Benefícios a
Empregados, sendo considerada patrocinadora deste plano. O Pronunciamento Técnico CPC 33 (R1) –
Benefícios a Empregados, deve ser adotado a partir de 1º de janeiro de 2013. Uma vez que a adoção deste
pronunciamento é uma mudança de prática, a qual deve ser aplicada retrospectivamente conforme CPC 23
- Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro, a Companhia reapresentou, para fins de
comparação, os saldos de 31 de dezembro de 2012 das demonstrações financeiras societárias. Os ajustes
têm os seguintes impactos nas demonstrações financeiras societárias, as quais foram utilizadas como base
para as demonstrações contábeis regulatórias ora apresentadas:

i) Ativo (societário)

ii) Passivo e patrimônio líquido (societário)

iii) Demonstração do resultado do exercício (societário)

( 1 ) CONSUMIDORES, CONCESSIONÁRIAS E PERMISSIONÁRIAS

( 2 ) DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE

( 3 ) CRÉDITOS FISCAIS DIFERIDOS

( 4 ) IMOBILIZADO

( 5 ) INTANGÍVEL

( 6 ) PASSIVOS REGULATÓRIOS

( 7 ) RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS PARA INVESTIMENTO

A reserva de retenção de lucros para investimento em 31 de dezembro de 2013 e de 2012 foram revertidas
para lucros acumulados, pois o Manual de Contabilidade do Setor Elétrico não prevê está conta contábil.

( 8 ) RESERVA ESTATUTÁRIA – ATIVO FINANCEIRO DA CONCESSÃO

A reserva estatutária de 31 de dezembro de 2013, foi revertida para lucros acumulados, pois o Manual de
Contabilidade do Setor Elétrico não prevê esta conta contábil.

( 9 ) RESERVA DE REAVALIAÇÃO

( 10 ) LUCRO (PREJUÍZO) ACUMULADO

( 11 ) FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E RECEITA PELA DISPONIBILIDADE DA REDE
ELÉTRICA

( 12 ) RECEITA DE ATIVIDADE NÃO VINCULADA
Não possui receita de atividade não vinculada nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2013 e de 2012.

( 13 ) OUTRAS RECEITAS VINCULADAS

( 14 ) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL

( 15 ) CUSTOS NÃO GERENCIÁVEIS – PARCELA “A”

( 16 ) OUTROS CUSTOS GERENCIÁVEIS – PARCELA “B”

( 17 ) RESULTADO FINANCEIRO

( 18 ) RESULTADO NÃO OPERACIONAL

