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Dados da firma de auditoria
1. KPMG Auditores Independentes, sociedade estabelecida na cidade de São Paulo, na Rua
Arquiteto Olavo Redig de Campos, nº105 - 6º andar, inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº. 57.755.217/0001-29, registrada no
Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo sob o nº. 2SP014428/O-6,
representada pelo seu sócio infra-assinado, Sr. Orlando Octávio de Freitas Júnior,
contador, portador do RG nº 9.128.418, inscrito no CPF sob o nº 084.911.368-78 e no
Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo sob o nº 1SP178871/O-4,
residente e domiciliado em São Paulo/SP com escritório no mesmo endereço da
representada, nomeada pela administração da Asteri Energia S.A. (“Companhia”) para
proceder à avaliação do patrimônio líquido contábil em 31 de março de 2017, de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, apresenta a seguir o resultado de seus
trabalhos.
Objetivo da avaliação
2.

A avaliação do patrimônio líquido contábil em 31 de março de 2017 da Asteri Energia S.A.
tem por objetivo exclusivo fazer parte da determinação da relação de troca de ações
preferenciais da Companhia detidas pelos acionistas BJJ Fundo de Investimento em
Participações, WP X Omega Fundo de Investimento em Participações, Antonio Augusto
Torres de Bastos Filho e Gustavo Barros Mattos com Omega Geração S.A. Por meio desta
transação a Omega Geração S.A. passará a deter a parcela das ações preferenciais da
Companhia que pertencem aos acionistas acima mencionados, e em troca a Omega
Geração S.A. emitirá novas ações ordinárias para esses acionistas que detinham as ações
preferenciais da Asteri Energia S.A.
Responsabilidade da administração sobre as informações contábeis

3.

A administração da Companhia é responsável pela escrituração dos livros e elaboração de
informações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, assim
como pelos controles internos relevantes que ela determinou como necessários para
permitir a elaboração de tais informações contábeis livres de distorção relevante,
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independentemente se causada por fraude ou erro. O resumo das principais práticas
contábeis adotadas pela Companhia está descrito no Anexo II do laudo de avaliação.
Alcance dos trabalhos e responsabilidade do auditor independente
4.

Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre o valor contábil do
patrimônio líquido da Companhia em 31 de março de 2017, com base nos trabalhos
conduzidos de acordo com a Norma Brasileira de Contabilidade - Comunicado Técnico
CTA 20, aprovado pelo CFC, que prevê a aplicação de procedimentos de exame de
auditoria no balanço patrimonial. Assim, efetuamos o exame do referido balanço
patrimonial da Companhia de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria, que requerem o cumprimento de exigências éticas pelo auditor e que a auditoria
seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que o
patrimônio líquido contábil apurado para a elaboração de nosso laudo de avaliação está
livre de distorção relevante.

5.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de
evidência a respeito dos valores contabilizados. Os procedimentos selecionados
dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção
relevante no patrimônio líquido, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa
avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração
do balanço patrimonial da Companhia para planejar os procedimentos de auditoria que são
apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a
efetividade desses controles internos da Companhia. Uma auditoria inclui, também, a
avaliação da adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das
estimativas contábeis feitas pela administração. Acreditamos que a evidência de auditoria
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa conclusão.
Conclusão

6.

Com base nos trabalhos efetuados, concluímos que o valor de R$ 153.981.491,97 (cento e
cinquenta e três milhões, novencentos e oitenta e um mil, quatrocentos e noventa e um
reais e noventa e sete centavos), conforme balanço patrimonial em 31 de março de 2017,
registrado nos livros contábeis e resumido no Anexo I, representa, em todos os aspectos
relevantes, o patrimônio líquido contábil da Asteri Energia S.A., avaliado de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil.
São Paulo, 25 de abril de 2017
KPMG Auditores Independentes
CRC 2SP014428/O-6

Orlando Octávio de Freitas Júnior
Contador CRC 1SP178871/O-4
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Anexo I - ao laudo de avaliação
patrimonial da Asteri Energia S.A.
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Asteri Energia S.A
Balanço patrimonial de 31 de março de 2017
ATIVO
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações Financeiras
Outros créditos
Dividendos a receber
Tributos a recuperar CP
Total do ativo circulante

31/03/2017
361.873,59
1.043,08
1.464.424,94
159.790,87
1.987.132,48

Investimentos
Total do ativo não circulante

151.999.268,05
151.999.268,05

Total do ativo

153.986.400,53
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
31/03/2017

Passivo circulante
Provisões diversas
Total do passivo circulante

4.908,56
4.908,56

Total do passivo

4.908,56

Patrimônio líquido
Capital social
Reserva Legal
Reservas de capital
Prejuízos acumulados
Total do patrimônio líquido

15.154.276,10
2.216.282,17
131.055.530,84
5.555.402,86
153.981.491,97

Total do passivo e patrimônio líquido

153.986.400,53
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Anexo II
Resumo das principais práticas contábeis adotadas
a.

Base de consolidação

(i)

Controladas
A Companhia controla uma entidade quando está exposto a, ou tem direito sobre, os retornos
variáveis advindos de seu envolvimento com a entidade e tem a habilidade de afetar esses
retornos exercendo seu poder sobre a entidade.
Nas demonstrações financeiras individuais da Companhia, as informações financeiras das suas
controladas são reconhecidas através do método de equivalência patrimonial.

(ii)

Perda de controle
Quando da perda de controle, a Companhia desreconhece os ativos e passivos da controlada,
qualquer participação de não-controladores e outros componentes registrados no patrimônio
líquido referentes a essa controlada. Qualquer ganho ou perda originado pela perda de controle é
reconhecido no resultado. Se a Companhia retém qualquer participação na antiga controlada,
então essa participação é mensurada pelo seu valor justo na data em que há a perda de controle.

b.

Moeda estrangeira
Ativos e passivos monetários denominados e apurados em moedas estrangeiras na data do
balanço são reconvertidos para a moeda funcional à taxa de câmbio naquela data. Itens não
monetários que são mensurados com base no custo histórico em moeda estrangeira são
convertidos pela taxa de câmbio na data da transação. As diferenças de moedas estrangeiras
resultantes da conversão são geralmente reconhecidas no resultado.

c.

Instrumentos financeiros
A Companhia classifica ativos financeiros não derivativos nas seguintes categorias: Ativos
financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado e empréstimos e recebíveis.
A Companhia classifica passivos financeiros não derivativos na categoria de outros passivos
financeiros ao custo amortizado.

(i)

Ativos e passivos financeiros não derivativos - reconhecimento e desreconhecimento
A Companhia reconhece os empréstimos e recebíveis e instrumentos de dívida inicialmente na
data em que foram originados. Todos os outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos
na data da negociação quando a entidade se tornar 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 transferem 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. Qualquer participação que seja
criada ou retida nos ativos financeiros são reconhecidos como um ativo ou passivo separado.
A Companhia desreconhece um passivo financeiro quando sua obrigação contratual é retirada,
cancelada ou expirada.
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Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço
patrimonial quando, e somente quando, a Companhia tem o direito legal de compensar os
valores e tenha a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o
passivo simultaneamente.

(ii)

Ativos financeiros não derivativos - mensuração
Ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado
Um ativo financeiro é classificado como mensurado pelo valor justo caso seja classificado como
mantido para negociação ou designado como tal no momento do reconhecimento inicial. Os
custos da transação são reconhecidos no resultado conforme incorridos. São mensurados pelo
valor justo e mudanças no valor justo, incluindo ganhos com juros e dividendos, são
reconhecidos no resultado do exercício.

Empréstimos e recebíveis
Esses 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 utilizando do método dos juros efetivos.

(iii)

Passivos financeiros não derivativos - mensuração
Outros passivos financeiros ao custo amortizado
Passivos financeiros não derivativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo deduzidos
de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos
financeiros são mensurados pelo custo amortizado utilizando o método dos juros efetivos.

d.

Redução ao valor recuperável (impairment)

(i)

Ativos financeiros não derivativos
Ativos financeiros não classificados como ativos financeiros ao valor justo por meio do
resultado, incluindo investimentos contabilizados pelo método de equivalência patrimonial e são
avaliados a cada data de balanço para determinar se há evidência objetiva de impairment.
A evidência objetiva de que os ativos financeiros perderam valor pode incluir o não pagamento
ou atraso no pagamento por parte do devedor, a reestruturação do valor devido à Companhia
sobre condições de que a Companhia não consideraria em outras transações, indicações de que o
devedor ou emissor entrará em processo de falência, ou o desaparecimento de um mercado ativo
para um título.

(ii)

Ativos não financeiros
Os valores contábeis dos ativos não financeiros da Companhia são revistos a cada data de
apresentação para apurar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal
indicação, então o valor recuperável do ativo é estimado.
Para testes de redução ao valor recuperável, os ativos são agrupados em Unidades Geradoras de
Caixa (UGC), ou seja, no menor grupo possível de ativos que gera entradas de caixa pelo seu
uso contínuo, entradas essas que são em grande parte independentes das entradas de caixa de
outros ativos ou UGCs.
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O valor recuperável de um ativo ou UGC é o maior entre o valor em uso e o valor justo menos
custos para vender. O valor em uso é baseado em fluxos de caixa futuros estimados, descontado
a valor presente usando uma taxa de desconto, antes de impostos, que reflita as avaliações atuais
de mercado do valor do dinheiro no tempo e os riscos específicos do ativo ou da UGC.
Uma perda por redução no valor recuperável é reconhecida se o valor contábil do ativo ou UGC
exceder o seu valor recuperável. Perdas por redução ao valor recuperável são reconhecidas no
resultado.

e.

Benefícios a empregados

(i)

Benefícios de curto prazo a empregados
As obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são reconhecidas como despesas de
pessoal conforme o serviço correspondente seja prestado. O passivo é reconhecido pelo
montante que se espera que será pago se a Companhia e suas controladas têm uma obrigação
legal ou construtiva presente de pagar esse montante em função de serviço passado prestado
pelo empregado, e a obrigação possa ser estimada de maneira confiável.

f.

Provisões
Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se a Companhia tem uma
obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que
um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação.
A Companhia é parte de processos judiciais e administrativos. Provisões são constituídas para
todas as contingências referentes a processos judiciais para os quais é provável que uma saída
de recursos seja feita para liquidar a contingência ou obrigação, e uma estimativa razoável do
valor possa ser feita.
A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a
hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua
relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As
provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, como
prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais
identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais.

g.

Imposto de renda e contribuição social

(i)

Despesas de imposto de renda e contribuição social corrente
O imposto de renda corrente é calculado com base nos resultados tributáveis (lucro ajustado), às
alíquotas aplicáveis segundo a legislação vigente de 15%, acrescida de 10% sobre o resultado
tributável que exceder R$240 anuais e a contribuição social registrada no resultado é calculada
com base nos resultados tributáveis, por meio da aplicação da alíquota de 9%. Ambos
consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitados
a 30% do lucro real, quando aplicável.
A despesa de imposto corrente é o imposto a pagar ou a recuperar estimado sobre o lucro ou
prejuízo tributável do exercício e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos
exercícios anteriores. O montante dos impostos correntes a pagar ou a recuperar é reconhecido
no balanço patrimonial como ativo ou passivo fiscal pela melhor estimativa do valor esperado
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dos impostos a serem pagos ou recebidos que reflete as incertezas relacionadas a sua apuração,
se houver. Ele é mensurado com base nas taxas de impostos decretadas na data do balanço.
Os ativos e passivos fiscais correntes são compensados somente se certos critérios forem
atendidos.

(ii)

Imposto de renda e contribuição social diferido
Ativos e passivos fiscais diferidos são reconhecidos com relação às diferenças temporárias entre
os valores contábeis de ativos e passivos para fins de demonstrações financeiras e os usados
para fins de tributação. As mudanças dos ativos e passivos fiscais diferidos no exercício são
reconhecidas como despesa de imposto de renda e contribuição social diferida.
Um ativo fiscal diferido é reconhecido em relação aos prejuízos fiscais e diferenças temporárias
dedutíveis não utilizados, na extensão em que seja provável que lucros tributáveis futuros
estarão disponíveis, contra os quais serão utilizados. Ativos fiscais diferidos são revisados a
cada data de balanço e são reduzidos na extensão em que sua realização não seja mais provável.
Ativos e passivos fiscais diferidos são mensurados com base nas alíquotas que se espera aplicar
às diferenças temporárias quando elas forem revertidas, baseando-se nas alíquotas que foram
decretadas até a data do balanço.
Ativos e passivos fiscais diferidos são compensados somente se certos critérios forem atendidos.

