1. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
Em 30 de junho de 2015, a Light S.A. tinha como grupo controlador a Companhia
Energética de Minas Gerais – CEMIG, Luce Empreendimentos e Participações S.A. e Rio
Minas Energia Participações S.A. (RME) - Sociedade controlada pela Redentor Energia
S.A.
As participações em controladas e controladas em conjunto estão descritas na nota
explicativa 2.

Segue resumo das transações com partes relacionadas ocorridas nos períodos
apresentados:
a.1) Ativos e receitas
Ativo

Contratos com o mesmo grupo
(Grupo do balanço, características do contrato e
vínculo)

Valor original

Cliente - Cobrança do encargo de uso de sistema de
distribuição da Light SESA com a CEMIG - Participa
do grupo controlador

Saldo
remanescente

Período de vigência

Condições contratuais

Condições de rescisão
ou término

N/A

57

A partir de nov/2003.
Vencimento
indeterminado

Preço praticado no
mercado regulado

N/A

57

Cliente - Cobrança do encargo de uso da rede básica
da Light SESA com a Lightger - Está sob controle
comum

N/A

27

A partir de dez/2010.
Vencimento
indeterminado

Preço praticado no
mercado regulado

N/A

Cliente - Cobrança do encargo de uso da rede básica
da Light Energia com a CEMIG - Participa do grupo
controlador

N/A

13

A partir de dez/2002

Preço praticado no
mercado regulado

Cliente - Cobrança referente a prestação de serviços
da Light Energia com a Lightger - Está sob controle
comum

N/A

214

dez/2012 a jun/2014

Termos e condições
acordados entre as
partes

Receita
01.01.2015 a
30.06.2015

01.01.2014 a
30.06.2014

54

337

356

27

26

162

152

N/A

13

13

77

62

N/A

186

186

745

1.204

30.06.2015

31.12.2014

a.2) Fundo de renda fixa – Pampulha
A Companhia é cotista do Fundo Pampulha, que se constitui em um fundo exclusivo
entre a Companhia e outras partes relacionadas. A Companhia, por meio do Fundo,
realiza algumas aplicações em títulos emitidos por entidades relacionadas, conforme
detalhado a seguir:

b) Passivos e despesas
Contratos com o mesmo grupo
(Grupo do balanço, características do
contrato e vínculo)

Passivo
Valor original

Saldo
remanescente

Período de vigência

Condições contratuais

Condições de rescisão
ou término

30.06.2015

Despesa
31.12.2014

01.01.2015 a
30.06.2015

01.01.2014 a
30.06.2014

Fornecedor - Compromisso de compra de
energia elétrica da Light SESA com a CEMIG Participa do grupo controlador

614.049

297.184

jan/2006 a dez/2038

Preço praticado no mercado
regulado

30% do saldo
remanescente

1.906

758

(22.177)

(6.752)

Fornecedor - Compromisso de compra de
energia elétrica da Light SESA com a CEMIG Participa do grupo controlador

37.600

61.830

jan/2010 a dez/2039

Preço praticado no mercado
regulado

30% do saldo
remanescente

235

291

(1.233)

(1.178)

762

A partir de dez/2002.
Vencimento
indeterminado

Preço praticado no mercado
regulado

N/A

762

686

(2.988)

(1.823)

-

-

(9.800)

(8.126)

268

407

(669)

(3.031)

Fornecedor - Compromisso com encargos de
uso da Rede Básica da Light SESA com a CEMIG Participa do grupo controlador

N/A

Fornecedor - Compromisso de compra de
energia elétrica da da Light Energia com a
Lightger - Está sob controle comum

217.213

158.658

dez/2010 a jun/2028

Termos e condições
acordados entre as partes

N/A

Fornecedor - Compromisso com prestação de
serviços da Ativa Data Center com a Light SESA
e Light Energia - Participa do grupo controlador

16.393

268

Ago/2011 a Jan/2016

Termos e condições
acordados entre as partes

Não atendimento de
algum índice
contratual por 3 meses
consecutivos

17.261

A partir de dez/2010.
Vencimento
indeterminado

IGP-M

N/A

17.261

21.650

(14.120)

(2.256)

35.086

A partir de jun/2001.
Vencimento
indeterminado

IPCA+ 6% a.a

N/A

35.086

32.099

(2.954)

(3.539)

Outros débitos - Compromisso com serviços de
consultoria da Light SESA com a Axxiom - Está
sob controle comum

N/A

Plano Previdenciário - Compromisso da Light
S.A, Light SESA, Light Energia, Light Esco e
Lightcom com a Fundação de Seguridade Social
Braslight - Patrocinadora da fundação

535.052

A controlada Lightcom possui contratos de compra e venda de energia incentivada de
66,8 MW médios com início do suprimento, de forma escalonada, de julho de 2014 a
agosto de 2035. A energia será proveniente de projetos do portfólio da controlada em
conjunto Renova Energia S.A.
As transações com partes relacionadas foram efetuadas de acordo com os contratos
entres as partes.
i. Remuneração dos administradores
Os montantes apresentados se referem à remuneração do Conselho de Administração,
Diretoria e Conselho Fiscal (consolidado), reconhecidos pelo regime de competência,
em cada um dos períodos apresentados.
Remuneração do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria relativa aos
períodos de 2015 e 2014:
Acumulado 6 meses
Controladora
2015

Consolidado

2014

2015

2014

Honorários e benefícios de curto prazo

781

690

4.335

3.710

Bônus

252

292

2.698

2.780

Encargos Sociais

242

164

1.806

979

Benefícios pós-emprego

14

15

177

150

Benefícios assistenciais

22

28

845

241

Benefícios motivados pela cessação do exercício do cargo
VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO

223
1.534

-

2.225

-

1.189

12.086

7.860

