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RELATÓRIO SOBRE A APLICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVIAMENTE
ACORDADOS REFERENTE ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

REGULATÓRIAS - DCR

Rio de janeiro, 22 de março de 2013

Aos Administradores e Acionistas da
Goiás Transmissão SA
Rio de Janeiro - RJ

1. Aplicamos os procedimentos determinados no Manual de Orientação dos
Trabalhos de Auditoria das Demonstrações Contábeis Regulatórias - OCR, emitido
pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira - SFF, da Agência
Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, por meio do Despacho n° 4.991, de 29 de
dezembro de 2011 e complementado pelo Ofício ANEEL nO421, de 23 de abril de
2012. Os procedimentos descritos neste relatório estão relacionados à reconciliação
dos ajustes entre as demonstrações financeiras societárias publicadas e as
demonstrações contábeis regulatôrias da Goiás Transmissão S.A., correspondentes
aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e de 2011. A apresentação das
demonstrações contábeís regulatórias é obrigatória a partir do exercício de 2011
para fins regulatórios, tanto para a fiscalização do processo de revisão tarifária
ordinária/periódica, como para a reversão dos ativos à União, vinculados aos
serviços outorgados. No Anexo I estão apresentados os balanços patrimoniais e as
demonstrações do resultado societáríos reconciliados com os balanços patrimoniais
e as demonstrações do resultado regulatórios para os exercícios findos em 31 de
dezembro de 2012 e 2011, demonstrações essas preparadas por e sob a
responsabilidade da administração da Companhia .

2. Nossos trabalhos foram realizados de acordo com a NBC TSC 4400 - Trabalhos de
Procedimentos Previamente Acordados sobre Informações Contábeis, emitida pelo
Conselho Federal de Contabilidade - CFC, aprovada pela Resolução CFC nO 1277/10,
aplicável a trabalhos de procedimentos previamente acordados. A suficiéncia desses
procedimentos é de responsabilidade exclusiva da ANEEL. Consequentemente, não
estamos expressando qualquer asseguração, nem concluindo quanto à suficiência dos
procedimentos descritos abaixo em relação aos propósitos para o qual este relatório foi
solicitado, nem para nenhum outro propósito. Os procedimentos foram aplicados com o
único intuito de confrontar os ajustes e reclassificações, efetuados pela administração da
Companhia, ao balanço patrimonial e demonstração do resultado societária para
preparação do balanço patrimonial e demonstração do resultado regulatório, conforme
estabelecido pela Resolução ANEEL nO396/10 .
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3. Os procedimentos aplicados e nossas observações estão apresentados a seguir:

3.1. Imobilizado

3.1.1. Confrontar as informações de 31 de dezembro de 2012 e de 2011 dos valores
regulatórios apresentados nas demonstrações contábeis regulatórias, por grupo de bens,
com os valores do sistema de controle do imobilizado regulatório (procedimento aplicável
para entidades distribuidoras e transmissoras de energia elétrica) .

• Nenhuma exceção foi identificada como resultado da aplicação desse
procedimento .

3.1.2. Obter a planilha ou relatório com a movimentação do imobilizado regulatório, tendo
como ponto de partida os valores da última revisão tarifária homologada (2° ciclo) pela
ANEEL e confrontar os saldos iniciais com a Base de Remuneração homologada, bem
como as informações das movimentações de adições, baixas e transferências regulatórias
com os valores do sistema de controle do imobilizado regulatório (procedimento aplicável
às entidades distribuidoras de energia elétrica) .

• Nenhuma exceção foi identificada como resultado da aplicação desse
procedimento .

3.1.3. Obter a planilha ou o relatório com a movimentação anual do imobilizado
regulatório, tendo como ponto de partida os valores de 31 de dezembro de 2010, e
confrontar os saldos e as informações das movimentações de adições, baixas e
transferências regulatórias de 2011 e de 2012 com os valores do sistema de controle do
imobilizado regulatório (procedimento aplicável às entidades transmissoras de energia
elétrica) .

• Nenhuma exceção foi identificada como resultado da aplicação desse
procedimento .

3.1.4. Confrontar as informações das movimentações e saldos de
depreciação/amortização, por grupo de bens, apresentadas na planilha de movimentação
mencionada no item anterior (procedimento aplicável às entidades distribuidoras e
transmissoras de energia elétrica), com os valores/saldos do sistema de controle do
imobilizado regulatório .

• Nenhuma exceção foi identificada como resultado da aplicação desse
procedimento .

3.1.5. Confrontar as informações de bens que estão totalmente depreciados, por grupo de
bens com os valores/saldos, do sistema de controle imobilizado regulatório (procedimento
aplicável às entidades distribuidoras e transmissoras de energia elétrica) .

• Nenhuma exceção foi identificada como resultado da aplicação desse
procedimento .
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3.1.6. Selecionar as 10 adições, por critério de maior valor, e mais 15 adições do
imobilizado em serviço de forma aleatória da movimentação ocorrida, para entidades
distribuidoras, desde o 2° ciclo de revisão tarifária, ou, para entidades transmissoras, dos
anos 2011 e 2012, e confrontar com os montantes das capitalizações (materiais, mão de
obra, serviços, juros, etc.), conforme critérios constantes do Manual de Contabilidade do
Setor Elétrico .

• Nenhuma exceção foi identificada como resultado da aplicação desse
procedimento .

3.1.7 Com base na amostra do item anterior, recalcular o montante da depreciação, de
acordo com os critérios definidos no Manual de Contabilidade de Setor Elétrico e
confrontar com os valores/saldos do sistema de controle de imobilizad%brigações
especiais.

• Nenhuma exceção foi identificada como resultado da aplicação desse
procedimento .

3.1.8 Selecionar 10 baixas, por critério de maior valor, e mais 15 baixas de forma aleatória
da movimentação ocorrida, para as entidades distribuidoras, desde o 2° ciclo de revisão
tarifária, ou, para as entidades transmissoras, dos anos 2011 e 2012, e confrontar com os
relatórios sobre o processo de baixa, conforme critérios constantes do Manual de
Contabilidade do Setor Elétrico.

• Nenhuma exceção foi identificada como resultado da aplicação desse
procedimento .

3.1.9 Com base nos itens selecionados no item 3.1.6, deste programa de trabalho,
verificar as evidências de que a data da unitização dos bens atende ao prazo de até 60
dias após a entrada do bem do imobilizado em serviço, comparando a data da conclusão
da obra em curso proposta pelo técnico/engenheiro com a data do registro contábil do
ativo imobilizado em serviço .

• Nenhuma exceção foi identificada como resultado da aplicação desse
procedimento .

3.2 Obrigações Especiais

3.2.1. Confrontar os saldos das demonstrações contábeis regulatórias de 31 de dezembro
de 2012 e de 2011 com a planilha ou relatório de movimentação de obrigações especiais .

• Nenhuma exceção foi identificada como resultado da aplicação desse
procedimento .
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3.2.2. Obter a planilha ou relatório com a movimentação das obrigações especiais, tendo
como ponto de partida os valores da última revisão tarifária homologada (2° ciclo) pela
ANEEL e confrontar os saldos iniciais com a Base de Remuneração homologada, bem
como as informações das movimentações de adições, baixas e transferências regulatórias
com os valores do sistema de controle do imobilizad%brigações especiais .

• Nenhuma exceção foi identificada como resultado da aplicação desse
procedimento .

3.2.3. Confrontar as informações das movimentações e saldos de amortização /
depreciação, por grupo de bens, apresentadas na planilha de movimentação mencionada
no item anterior, com os valores/saldos do sistema de controle imobilizad%brigações
especiais.

• Nenhuma exceção foi identificada como resultado da aplicação desse
procedimento .

3.2.4. Confrontar eventuais baixas de obrigações especiais ocorridas desde a data-base
do 2° ciclo de revisão tarifária com a correspondente autorização da ANEEL.

• Nenhuma exceção foi identificada como resultado da aplicação desse
procedimento .

3.2.5. Selecionar 10 adições, por critério de maior valor, e mais 15 adições de forma
aleatória da movimentação ocorrida desde o 2° ciclo de revisão tarifária e confrontar com
o montante das capitalizações, conforme critérios constantes do Manual de Contabilidade
do Setor Elétrico .

• Nenhuma exceção foi identificada como resultado da aplicação desse
procedimento .

3.2.6. Com base na amostra do item anterior, recalcular o montante da amortização /
depreciação, de acordo com os critérios definidos no Manual de Contabilidade de Setor
Elétrico e confrontar com os valores/saldos do sistema de controle de
imobilizad%brigações especiais .

• Nenhuma exceção foi identificada como resultado da aplicação desse
procedimento .
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3.2.7. Para as entidades de distribuição de energia elétrica que passaram pelo 3° ciclo de
revisão tarifária de forma provisória durante 2012, confrontar os valores registrados
originalmente nas demonstrações do resultado societários e regulatórios a título de receita
de ultrapassagem e potência reativa, com os valores reclassificados para o grupo de
obrigações especiais em curso, a partir da data de homologação tarifária provisória .

• Nenhuma exceção foi identificada como resultado da aplicação desse
procedimento .

3.3 Ativos e passivos regulatórios

CVA e itens financeiros

3.3.1. Obter planilha com os saldos de 31 de dezembro de 2011, a movimentação de
2011 (adições, baixas, amortizações, atualizações monetárias e transferências), por tipo
de componente de CVA, até a data-base de revisão/reajuste tarifário, e a movimentação
complementar do ano 2011 (adições, baixas, atualizações monetárias e transferências),
por tipo de componente de CVA, até 31 de dezembro de 2012 .

• Nenhuma exceção foi identificada como resultado da aplicação desse
procedimento.

3.3.2. Confrontar os saldos de CVA da data-base da revisão/reajuste tarifário da planilha
mencionada no item anterior com os montantes homologados pela ANEEL.

• Nenhuma exceção foi identificada como resultado da aplicação desse
procedimento.

3.3.3. Confrontar as cinco maiores constituições de ativos e passivos regulatórios com
documentação comprobatória (o critério de seleção deverá ser pelos maiores valores) -
descrever o tipo de documentação comprobatória que foi considerada .

• Nenhuma exceção foi identificada como resultado da aplicação desse
procedimento .

3.3.4. Recalcular o valor das atualizações monetárias da CVA para as cinco maiores
atualizações monetárias desses saldos, de acordo com as normas previstas pela ANEEL.

• Nenhuma exceção foi identificada como resultado da aplicação desse
procedimento .

3.3.5. Recalcular, para os cinco maiores valores, a amortização/realização de ativos e
passivos regulatórios de acordo com as normas previstas pela ANEEL.

• Nenhuma exceção foi identificada como resultado da aplicação desse
procedimento .
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Diferenca entre Tarifa Provisória (Vigente com Base nos Critérios do 2° Ciclo) e Estimativa
de Tarifa Definitiva, com Base nos Critérios já Definidos para o 3° Ciclo - Concessionárias
com a Data de Revisão Tarifária em 2012 .

3.3.6 Obter as planilhas preparadas para suportar os cálculos das diferenças entre a tarifa
provisória e a estimativa "pro rata" de tarifa definitiva e confrontar as informações com os
saldos constantes das demonstrações contábeis regulatórias .

• Nenhuma exceção foi identificada como resultado da aplicação desse
procedimento .

3.3.7. Com base nas informações das planilhas obtidas (mencionadas no item anterior),
recalcular o montante das diferenças entre o praticado pela concessionária e a estimativa
"pro rata" de tarifa definitiva, confrontando as bases utilizadas com as informações
disponibilizadas pela ANEEL.

• Nenhuma exceção foi identificada como resultado da aplicação desse
procedimento .

3.4 Demais saldos de contas de ativo, passivo e resultado

3.4.1. Para as demais contas de ativo, passivo e resultado que estão apresentadas nas
demonstrações contábeis regulatórias e que não apresentam divergências em relação às
práticas contábeis adotadas no Brasil na preparação e divulgação das demonstrações
financeiras societárias, confrontar as informações dessas demonstrações financeiras
societárias publicadas elou arquivadas na Comissão de Valores Mobiliários - CVM com as
das demonstrações contábeis regulatórias.

• Nenhuma exceção foi identificada como resultado da aplicação desse
procedimento .

3.4,2. Para os saldos das demonstrações financeiras societárias que eventualmente
foram mensurados com base em práticas contábeis adotadas no Brasil que não estejam
alinhadas com as práticas contábeis regulatórias, previstas no Manual de Contabilidade
do Setor Elétrico, confrontar a eliminação elou adição do saldo determinado de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, não aprovadas pela ANEEL, com os
ajustes efetuados para preparação das demonstrações contábeis regulatórias,

• Nenhuma exceção foi identificada como resultado da aplicação desse
procedimento .

4. Considerando os procedimentos descritos no item 3 deste relatório não se constituem
em um trabalho de auditoria das demonstrações contábeis regulatórias, conduzido de
acordo com as normas brasileiras e intemacionais de auditoria, não expressamos
qualquer asseguração sobre o balanço e demonstração de resultado regulatórios da
Companhia, tomados em conjunto, nem sobre as contas contábeis das quais foram
extraídas as informações constantes do Anexo I.
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5. Caso tivéssemos aplicado procedimentos adicionais ou conduzido uma auditoria do
balanço patrimonial e demonstração do resultado regulatórios de acordo com as normas
brasileiras e intemacionais de auditoria, outros assuntos poderiam ter vindo ao nosso
conhecimento, os quais teriam sido relatados .

6. Este relatório destina-se apenas e exclusivamente à finalidade definida no item 1
acima, para informação da Administração da Companhia e da ANEEL, não devendo ser
utilizado para qualquer outro propósito, nem distribuído a terceiros que não tenham
assumido responsabilidade pela suficiência dos, ou que não tenham concordado com os,
procedimentos acima descritos, tampouco publicado ou disponibilizado no "site" da
Companhia ou da ANEEL. Este relatório está relacionado exclusivamente com a
reconciliação dos ajustes entre os balanços e demonstrações de resultado societários e
os regulatórios da Companhia, cuja obrigatoriedade de apresentação passou a ser exigida
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2012 e subsequentes, e não se estende às
demonstrações financeiras societárias e regulatórias da Companhia, tomadas em
conjunto .

Atenciosamente,

BOUCINHAS, CAMPOS & CONTI
Auditores Independentes S/S

CRC-SP-5.528/0-S-RJ

~~~~~{)~-
Antonio Carlos de Oliveira Pires
Contador -CRC-RJ-Q65. 305/0-RJ
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A apresentação das demonstrações contábeis regulatórias visa atender às determinações do órgão
regulador, que é a divulgação de um conjunto de infonnações que representam a situação econômica
financeira da Concessionária, em consonância com as praticas legais regulatórias tarifárias .

Para exploração da linha de transmissão no Estado de Goiás, a Companhia assinou em 12 de julho de
2010 junto á Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL Contrato de concessão n° 002/2010, pelo
prazo de 30 anos. A linha de transmissão em 500 kV, circuito duplo, com extensão aproximada de 193
km, origem na Subestação Rio Verde Norte e término na Subestação de Trindade, linha de transmissão
em 230kV, circuito duplo, com extensão aproximada de 37 km, origem Subestação Trindade e término
na Subestação Xavantes, linha de transmissão em 230 kV, circuito simples, com extensão aproximada
de 29 km, origem na Subestação Trindade e término na Subestação de Carajás, Subestação Trindade
em 500/230 kV - 1200 MVA, entrada de linha, interligação de barras, reatores de linha, barramentos,
instalações vinculadas e demais instalações necessárias às funções de medição, supervisão, proteção,
comando, controle, telecomunicação, administração de apoio. A SE Trindade eliminará sobrecargas nas
SE Bandeirantes c Anhanguera e sua integração ao SIN, por meio das referidas LT, garantirá o
adequado suprimento de energia elétrica à região e a promoção da continuidade do desenvolvimento
socioeconômico .

I Contexto operacional

A Goiás Transmissão é uma sociedade de propósito específico (SPE), constituída em 03 de fevereiro de
2010, tem por objetivo principal a exploração da concessão de serviço público de transmissão de
energia elétrica através da implantação, operação e manutenção de instalações de rede Básica do
Sistema Interligado Nacional (SIN), integrantes do lote A, do Leilão n° 005/2009 - Anee! realizado em
27 de novembro de 2009 .

Dessa forma, em 31 de dezembro de 2012, a Companhia encontra-se em fàse pré-operacional, com
previsão para entrada em operação em junho de 2013 .

Notas explicativas às demonstrações contábeis regulatórias
em 31 de dezembro de 2012 e 2011

o objetivo deste relatório é demonstrar as principais diferenças entre as demonstrações societárias e
regulatórias, oriundas das mudanças trazidas pela aplicação das novas praticas contábeis adotadas no
Brasil.

As demonstrações contábeis rcgulatórias da Conccssionária para os excrClCIOSfindos em 31 de
dezembro de 2012, 20 I I compreendem as demonstrações contábeis preparadas de acordo com as
disposições do Despacho n° 4.722, de 18 de janeiro de 2009, na Resolução Normativa ANEEL n°
396/2010, com as normas internacionais de contabilidade emitidas International Accounting Standards
Board (IASB) e as práticas contábeis adotadas no Brasil c são apresentadas com a observância das
disposições da Lei das Sociedades por Ações ( Lei n" 6.404/76) com as alterações introduzidas pelas
Leis n" 11.638/07 e 11.941/09 (MP n" 449/08), dos pronunciamentos técnicos do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis - Cpc.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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b. Estimatil'as cOlltábeis

a. Ap"ração do resllltado

GOIÃS

e. Conciliação Societária e Reglllatária

2

d. Valor Recllperál'elde Ativos ("Impairme"''')

o imobilizado c o intangível estão demonstrados ao custo, deduzido de depreciação/amortização
acumulada. A deprecíação/amortização foi calculada pelo método linear e eontabilizada a partir da data
da entrada em operação dos bens e das instalações transferidas para as imobilizações em serviço,
mediante a utilização de taxas estabelecidas pela Aneel, por meio da Resolução Aneel n° 44 de 17 de
março de 1999 c Portaria Aneel n° 815/94.

C. InwbiliZllllo e intangível

o resultado da~ operações é apurado em eonlànnidade com o regime contábil de competêncía do
exercício .

3 Resumo das principais práticas contábeis adotadas

As demonstrações eontábeis regulatórias devem ser lidas em conjunto com as demonstrações
societárias, que contem as infonnações das notas explicativa~ adicionais às divulgadas neste relatório .

(Em Milhares de Reais)
A Concessionaria apresenta o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício c notas
explicativas, conforme modelo dc demonstrações regulatórias, definido pela ANEEL no Despacho n°
4.991 de 29 de dezembro de 20 lI .

Notas explicativas às demonstrações contábeis regulatórias
em 31 de dezembro de 2012 e 2011

TRANSNltSSAO S.A •

Os ativos do imobili7.1doe do intangiveldevem ter o seu valor recuperável testado, no mínimo anualmente, caso
haja indicadoresde perda de valor. A adminístração entendeque não existem indícios de desvalorização relevante
dos bens que compõemo ativo imohili7.1doe intangívelda Companhia, dessa fonna não foram efetuados ajust~'S
decorr~'I1tesdo valor de recuperação dos ativos, nos tennos do PronunciamentoTécnico CPC O I.

A preparação de demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a
administração da Companhia se baseie em estimativas para o registro de certas transações que afetam os ativos e
passivos, receitas e despesas, b~'l11como a divulgação dc infonnações sobre dados das suas demonstraçõ<:s
contábeis. Os resultados finais dessas transações e inlonnaçàcs, quando de sua efetiva realização em períodos
subseqüentes, podemdiferir dessas estimativas.

As D~'Il1onstrações Contábeis Regulatórias devem demonstrar as pnnelpais diferenças entre as
demonstrações societárias e regulatórias, oriundas das mudanças tra7idas pela aplicação das novas praticas
contábeis adotadas no Brasil.

•••••••••••••••••••••••••••••I-••l-I.'.-•••••••••••••
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3

(Em Milhares de Reais)

Balanços Patrimoniais Conciliados Regulatório e Societário

Bouc!nh~s.Cmnpos & Confl
Auditores Iol~epe.;dcntes S/~

-OOIÃS
TRANSMI5SAc;> s ..•...

RI.\il Dezembro 12012 Deumbro /2011
Nota de Societário Ajuste crcs Regulatório Societário Ajuste crcs Regulatório
Ajuste

Ativo
Circulante

D"ponDilimdes 44 44 21 21
Aplicação no mercaoo aberto 13602 13602 4489 4489
Trootos a recuperar 347 347 113 113
Devedores diven;os 545' 603 1.148 28 28
Despesas antecipadas 85 85 119 119

Não circulante
Ativo Financeiro 397.411 (397.411 ) 142.303 (142.303)
Devedores diven;os 9690 9690
ImobilUado 317 361.955 362272 331 131.288 131.619
Intangivel 21 10.392 10413 27 27

Tolal do ati •• 422.062 (24.461) 397601 147431 (11.015) 136416

Passivo
Circulanle

Fornecedores 12.097 12.097 10.723 10.723
Empréstino e fmanciamentos 32.098 32.098
Folha de pagamento 127 127 90 90
DivXlen<hs 1.998 1.998 613 613
TrDulos e contnbui;õcs soeia" 1.409 1.409 193 193

Não circulante
EmpréSlino e fmanciamentos 199.199 199.199 20.000 20.000
TrDutos e cootribui;õcs soeia" 3.027 3.027 2.533 2.533

Patrimônio líquido
Capital soeial 157.095 157.095 79.095 79.095

Adiantamento para futuro aumento de capital 38.000 38.000
Reserva de lucros 9.110 9.110 2.086 2.086
Lucro (prejuízo) exerCK:D 10.326 (10.326) 5.783 (5.783)

Total do passi,o 422.062 24461 397.601 147.431 11.015 136.416

Notas explicativas às demonstrações contábeis regulatórias
em 31 de dezembro de 2012 e 2011

•••••••••••••••••••••••••I.
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-• Boucinhas C~• AUDitores Inu~p,,~~POs & CO~., entes SlS• &DIÃS
TRANSMISSAO s ..•...•• Notas explicativas às demonstrações contábeis regulatórias• em 31 de dezembro de 2012 e 2011• (Em Milhares de Reais)••• lJemostraçào dos ResullJdos Con<ili,dos

Ilm •• bro 12012 Orztmbro 12011•• linha (0'111 (onlibil llS ,til ~Oll Sorirdrio ,\ju~tt('PCs R~ulalórin Socirtário ,\ju,!t n'c~ Rt1lulalórin
RECEITA OPERACIONAL BRUTA• 2 611.02.1.9.19 Receita de constl'l.Ção 237.826 (237.626) 108.921 (108.921)• 3 OEOUÇOES DA RECEITA OPERACIONAL

• Tributos e Encargos
5 611.02.6.1.21 Federais• 6 611.02.1.9.19 EstaOOais

• Enc.ilrgos- Parcela "A"

8 RECEITA OPERACIONAL L)QUIDA 237.826 (237.826) 108.921 (108.921)• 8 CUSTOS NÃo GERENCIÁV8S - p'rtela "A"• 10 Matéria-Prima/Insumo para Transmissão de Energia

• li 615.02.1.1.11 ComoostÍ\eis

12 Custo do serviço para Transmissão de Energia (237.826) 237.826 (108.921) 108921• 13 615.02.12.21 Custo de construção (237.826) 237.826 (108921) 108.921

• I' RESULTADO ANTES DOS CUSTOS GERENCIÁVEIS

• 15 CUSTOS GERENCIÁVEIS - partel, "8" (5.544) (5544) (3.729) 26 (3703)
16 615.041.1.01 Pessoal (1.209) (1.209) (1.065) (1.065)• 17 615.04.1.1.02 Administradores (570) (570) (334) (334)

• 18 615.04.1.2.21 SeNço de terceiros (3129) (3.129) (1.736) 26 (1.710)

"
615.04.1.2.21 Material (72) (72) (44) (44)• 20 615.04.1.2.21 Arrendamentos e al~ueis (315) (315) (297) (297)

• 21 615.04.1.993 Tributos (22) (22) (23) (23)
22 615.04.1.9.92 Seguro (54) (54) (88) (88)• 26 615.04.1.2.21 Outros• 27 615.0412.21 Pro'.Asao De~res Ov.ielosos

• 2B 615041.3.95 Pro'<isão . outras
29 61504.1.9.53 Depreciação (42) (42) (37) (37)• 30 615.04.1.9.55 AmortiZação (6) (6) (7) (7)

• 31 61504.1.999 Outros (125) (125) (96) (98)
32 61506 Despesas de AtMdade não \4nculada• 33 RESULTADO DA AnVIDADE DA CONCESSÁO

• 34 RESULTADO EXTRA-CONCESSAo (5.544) (5.544) (3.729) 26 (3703)
35 631(-)631.06.12 Rece~a Financeira 14.671 (13446) 1.225 11.212 (10.888) 324• 36 635 (-)63506.12 Despesa Finareeira (223) (223) (32) (32)• 37 631.06.1.2/635 Resultado de Equivalência Patrimonial

• 3B 67115 Resultaoo não Operacional

3' LUCRO (PREJUÍZO) ANTES IRPJICSLL U)4 (13.446) (4542) 7.451 (10.862) (3.411)• 40 71002.12.0214 I"posto de Renda (364) 364 (1.882) 1.862
41 710.02.1.2.0113 Cortnblição Social (131) 131 (671) 671• 42 710.02.2.1/2 Participações e Cootribuições à Entidade de Prev.Pri\eda

• 43 710.02.23 Re-.ersão de ..kJ'os sobre o Capital Próprio

• 44 LUCRO (PREJUÍZO) 8.409 (12.951) (4.542) 4.918 (8.3~! (3.411)

•••••• 4
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(Em Milhares de Reais)

Notas explicativas às demonstrações contábeis regulatórias
em 31 de dezembro de 2012 e 2011

Boucinhas Campos & CAua I • onu
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Notas explicativas às demonstrações contábeis regulatórias
em 31 de dezembro de 2012 e 2011
(Em Milhares de Reais)

Boucinhas (' .
AUditores Ind~ ....3,np:...f, e. Coo"pendenle;!

-OOIÁS
TRAN5MISSAO 5 .••..

MOVIMENTACÃO 2012 Adicõe, Transferêndas BaixilIs 2011 Adi'õo, Transferências Baixas 2010

Imobilizado da Concessão

Em Serviço
Administração 4fJ1 31 4 379 36 . - 343

Edificações,Obras Civis e Benfeito 113 - 113 2 - 111

Máquinas e Equipamentos B7 8 . 79 13 66

Veículos - Ranger 76 - 76 - 76

Móveis e Utens~ios 131 23 4 111 21 90

H Reintegação Acumulada
AdministraçJo
(-) Reintegação Acumulada .90' -43 O O -47 -42 O O .s
Edificações, Obras Civis e Benfeit -12 -5 O O .7 -6 O O -1

Máquinas e Equipamentos -18 -8 O O -10 .8 O O -2

Veículos .33 -18 O O .15 -15 O O O

Móveis e Utensnios -27 .12 O O -15 .13 O O .2

Em Curso 3S9.668 264.111 -3S.731 - 131.281 131.287 -
Transmissão

Terrenos 670 2.905 -3.317 1.082 1.082 O

Edificações, Obras Civis e Benfeit 193.107 173.993 -20.872 - 39.986 39.986 O

Máquinas e Equipamentos 121.212 48.928 -10.180 - 82.463 82.463 O

A Ratear 37.095 36.780 -1.362 1.676 1.676 O

A Ratear. Mão de Obra 1.995 543 O 1.451 1.451 O - -
A Ratear - Outros 5.590 961 O 4.629 4.629 O - -

Total do Imobilizado da ConcessJo 359.985 264.100 .35.727 131.619 131.281 - 338

MOVIMENTAÇÃO 2012 Adições Transferêndas Baixas 2011 Adicões Transferências Baixas 2010

Intangível da Concessão
Administração
Em serviço
Intangível Software 33 - 33 33 - - -
Intangível Marcas e Patentes 3 - 3 3 - - -

(-) Reintegação Acumulada - - - -
Administração

Intangivel - - - - -
Intangível Software -15 .16 -9 .7 - - .2

Em Curso
Transmissão
Intangível Servidão 12.679 12.679 -

Total do Intangível da Concessão 12.700 U.663 - 27 29 - .2

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Notas explicativas às demonstrações contábeis regulatórias
em 31 de dezembro de 2012 e 2011
(Em Milhares de Reai.l)

As taxas anuais de depreciações por macro atividade. acima mencionadas. estão de acordo com a Resolução da
ANEEL nO44. de 17 de março dc 1999.

A administração entende que não existem indícios de desvalori7.1ção relevante dos b~-ns que compõem o ativo
imobilizado e intangivel da Companhia. dessa forma não foram efetuados ajustes decorrentes do valor de
recuperação dos ativos. nos tcnnos do Pronunciamento Técnico CPC O 1. Assim como. não identificou fatores
como mudança na maneira do uso do ativo. desgaste e quebra entrc outros que indiquem que a vida útil do ativo
mudou .

~
Maria Goretti Bizzo Maturana - Contadora CRC RJ nO083315/0-4
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Concessionária: GOIÁ RANSMISSÃO SIA

Rio de Janeiro. 26 de março de 2013.

Boucinhas. Campos & Con"
Audllores Independenles s~OIÁS

TRANSMISSÃO S.A .

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Goiás Transmissão SA.
Praça Floriano, 19/301 - Cinelãndia - 20.031-924 - Rio de Janeiro - RJ
Te!' 55 21 3923-2050 /2220-2203 / email: contato@goias-mge.com.br

At1. ]O - Constitui infração, sujeita à imposição da penalidade de multa do Grupo IV:

__ M~~\vJI,G\J.U.=-:
Maria Gorettl Sizzo Matura
Contador
CRC: 083315/0
CPF: 983.249.427-34

RESOLUÇÃO NORMATIVA N° 63, DE 12 DE MAIO DE 2004

x - fornecer informação falsa à ANEEL;

Pelo presente Termo de Responsabilidade. declaramos sob as penas da Lei a
veracidade das informações apresentadas à Agência Nacional de Energia Elétrica -
ANEEL. expressando o compromisso de observãncia e cumprimento das normas,
procedimentos e exigências estabelecidos pela legislação do setor elétrico. bem como
da ciência das penalidades as quais ficaremos sujeitos. Estamos cientes que a falsidade
das informações, bem como o descumprimento do compromisso ora assumido, além de
obrigar a devolução de importâncias recebidas indevidamente. quando for o caso,
sujeitar-se às penalidades de multa do Grupo IV. inciso X, da Resolução Normativa nO
63, de 12 de maio de 2004. bem como as previstas nos artigos 171 e 299, ambos do
Código Penal.

CÓDIGO PENAL
At1. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem iIIcita, em prejufzo alheio, induzindo
ou mantendo alguém em erro, mediante at1iffcio, ardil, ou qualquer outro meio
fraudulento .
At1. 299 - Omitir, em documento público ou pat1icular, declaração que dele devia
constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser
escrita. com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato
juridicamente relevante .

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••I:
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Demonstrações contábeis

Para fins de identificação, as demonstrações contábeis examinadas por V. Sas. apresentam os
seguintes valores básicos:

(3.411)

8oucinhas, Campos & Contl
Audilores Inu.:pendentes )4f

(4.542)

Regu latória
31/12/2012 31/12/2011

397.601 136.416
212.832 63.104
184.770 73.312

Rio de Janeiro 22 de março de 2013 .

4.9188.409

~

~GOIAS
TRANSMISSÃO S.A .

Em milhares de reais
Societária

31/12/2012 31/12/2011
422.062 147.431
217.857 66.250
204.205 81.181

À
Boucinhas, Campos & Conti Auditores Independentes S/S
Av. Rio Branco, 122 - 210 Andar - Centro
Cep 20040.00 I
Rio de Janeiro - RJ

Esta carta de representação é fornecida em conexão com a sua auditoria das demonstrações
contábeis da GOIÀS TRANSMISSÃO S.A. para os anos findos em 31 de dezembro de 2012 e de
2011 com o objetivo de expressar uma opinião se as demonstrações contábeis foram apresentadas
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, em conformidade com as prática~ contábeis
adotadas no Brasil

Goiás Transmissão S.A.
Praça Floriano, 19/301 - Cinelândia - 20.031.924 - Rio de Janeiro - RI
Tel. 55 213923-2050/2220-2203/ email: contato@goias-mge.com.br

Os pressupostos significativos utilizados por nós ao fazermos as estimativas contábeis, inclusive
aquelas avaliadas pelo valor justo, são n17.oáveis(NBC TA 540) .

Confirmamos que (com base em nosso melhor entendimento e opmmo, depois de feitas as
indagações que consideramos necessárias para o fim de nos informarmos apropriadamente):

Cumprimos nossas responsabilidades como definidas nos termos do trabalho de auditoria datado
em 30 de novembro de 2010 , pela elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil e, em particular, que as demonstrações contábeis foram
apresentadas adequadamente em conformidade com essas práticas .

Os relacionamentos e transações com partes relacionadas foram apropriadamente contabilizados e
divulgados em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil (ver também NBC TA
550 - Partes Relacionadas) .

Total do Ativo
Total das exigibilidades
Patrimônio líquido
Lucro (Prejuízo) líquido do
exercício findo em

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••l:
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Nós lhes fornecemos:

Informações fornecidas

Boucmhas Ca
AUditores Ind;pe mdpos & ~r:j

n entes s~

@
~ .

~IiDIÂS
TRANSMISSÃO S.A .

Goiás Transmissão S.A.
Praça Floriano, 19/301 - Cinelândia - 20.031-924 - Rio de Janeiro - Rj
Tel. 55 21 3923-2050/2220-2203/ email: contato@goias-mge.com.br

• administração;
• empregados com funções significativas no controle interno; ou
• outros em que a fraude poderia ter efeito relevante sobre as demonstrações contábeis (NBC

TA 240).

Informamos a V. Sas. que não houve fraude identificadas nos resultados de nossa avaliação do
risco de que as demonstrações contábeis possam ter distorção relevante. (NBC TA 240) .

• acesso a todas as informações das quais estamos cientes que são relevantes para a elaboração
das demonstrações contábeis, tais como registros e documentação, e outros;

• informaçõcs adicionais que V. Sas. nos solicitaram para o propósito da auditoria; e
• acesso irrestrito a pessoas dentro da Companhia das quais V. Sas. detenninaram necessário

obter evidência dc auditoria .

Os efeitos das distorções não corrigidas são irrelevantes, individual e agregadamente para as
demonstrações contábeis como um todo. Uma lista das distorções não corrigidas está anexa a esta
carta de representação (ver também NBC TA 450) .

Todos os eventos subsequentes à data das demonstrações contábeis e para os quais as prátieas
contábeis adotadas no Brasil exigem ajuste ou divulgação foram ajustados ou divulgados (ver
também NBC TA 560 - Eventos Subsequentes) .

Todas as transações foram rcgistradas na contabilidade e estão refletidas nas demonstrações
contábeis .

Informamos a V. Sas. todas que não houve fraude ou suspeita de fraude de que temos
conhecimento e que afetem a Companhia e envolvam:

Informamos a V. Sas. que não houve informações relativas a alegações de fraude ou suspeita de
fraude que afetem as demonstrações contábeis da Companhia, comunicadas por empregados,
antigos empregados, analistas, reguladores ou outros (NBC TA 240) .

Informamos a V. Sas. que não houve casos conhecidos de não conformidade ou suspeita de não
conformidade com leis e regulamentos, cujos efeitos devem ser considerados na elaboração de
demonstrações contábeis (NBC TA 250) .

••••••••••••••••••••••••••••I.'., ••I.
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Atenciosamente,

Divulgamos aos senhores a identidade das partes relacionadas e todos os relacionamentos e
transações com partes relacionadas das quais temos conhecimento (NBC TA 550).

Boucinhas Ca
~UdjtO(eS "hj';penrn(j pos & C~~hAAI

o entes Sl~~GDIÁS
TRANSMISSÃO S.A.

Goiás Transmissão S.A.
Praça Floriano, 19/301- Cinelândia - 20.031-924 - Rio de Janeiro - RI
Te!' 55 213923-2050/2220-2203/ email: contato@goias-mge.com.br

~'~"t_

Maria Goretti Bizzo Maturana
Contadora - CRC 083315/0
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