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Planta
Partici-
pação 

Statkraft

Potência 
insta-
lada 
(MW)

Potência 
instalada 
Statkraft

 (MW)
1. PCH Esmeralda 100% 22,2 22,2
2. PCH Santa Laura 100% 15,0 15,0
3. PCH Santa Rosa II 100% 30,0 30,0
4. PCH Moinho 100% 13,7 13,7
5. PCH Passos Maia 50% 25,0 12,5
6. Tamar

- PCH Viçosa 100% 4,5 4,5
- PCH São João 100% 25,0 25,0
- PCH Alegre 100% 2,1 2,1
- PCH Fruteiras 100% 8,7 8,7
- PCH Jucu 100% 4,8 4,8
- PCH Rio Bonito 100% 22,5 22,5

7. PCH Santa Fé 100% 29,0 29,0
Geração PcH 202,5 190,0
8. UEE Macaúbas 100% 35,07 35,07
9. UEE Seabra 100% 30,06 30,06
10. UEE Novo Horizonte 100% 30,06 30,06
11. UEE Barra dos 
Coqueiros 100% 34,5 34,5

Geração uEE 129,7 129,7
12. UHE Monjolinho 100% 74,0 74,0
13. Tamar – UHE Suíça 100% 33,9 33,9
14. CERAN

- UHE Monte Claro 5% 130,0 6,5
- UHE Castro Alves 5% 130,0 6,5
- UHE 14 de Julho 5% 100,0 5,0

15. UHE Dona Francisca 2,12% 125,0 2,6
Geração uHE 592,9 128,5
Geração de Energia 925,1 448,2
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Relatório da administração 2019
Statkraft anuncia EBitDa de R$ 229,1 milhões em 2019. crescimento alavancado 
pelo sólido desempenho operacional e pela contribuição dos ativos adquiridos em 
2018, apesar dos efeitos hidrológicos de 2019. 

Florianópolis, 12 março de 2020 – A Statkraft Energias Renováveis S.A. (“Statkraft” ou 
“Companhia”), listada na B3 (STKF3), no segmento Básico, geradora de energia elétrica 
através de fontes renováveis, anuncia hoje seu resultado de 2019. As informações 
financeiras e operacionais a seguir se referem aos resultados consolidados da Statkraft 
Energias Renováveis S.A. Tais informações estão apresentadas conforme as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPCs) e também estão apresentadas de acordo com os 
Padrões Internacionais de Demonstrações Financeiras (IFRS). As informações estão 
apresentadas em Reais (R$) e as comparações, exceto onde indicado, referem-se aos 
resultados de 2018.
1) Destaques do período
• Em 2019 a companhia não apresentou fatalidades ou sérios incidentes ao meio 
ambiente. A Companhia continua investindo em boas práticas de Saúde e Segurança no 
Trabalho, reforçando seu objetivo de um alto padrão de segurança para todos seus cola-
boradores e stakeholders.
• Em 2019 a receita operacional líquida somou R$ 438,1 milhões, apresentando 
aumento de 39,3% na comparação com 2018, influenciada pela contribuição da receita 
proveniente dos ativos adquiridos pela Companhia no final de 2018.
• EBitDa totalizou R$ 229,1 milhões em 2019, aumento de 22,2% na comparação com 
o ano anterior.
• a produção de energia elétrica em 2019 totalizou 1.548,5 GWh, aumento de 14,7% 
na comparação com o ano anterior. O aumento é influenciado pela contribuição dos ativos 
adquiridos pela Companhia ao final do ano de 2018.
• a dívida líquida da companhia em dezembro/19 totalizou R$ 283,8 milhões, repre-
sentando redução quando comparado à dívida líquida apurada em dezembro/18. Destaca-
se que o indicador de Dívida Líquida / EBITDA está mensurado em 1,2.
Principais indicadores 2018 2019 Var. (%)
Receita líquida (R$ mil) 314.546 438.070 39,3
EBITDA ICVM 527(R$ mil) 187.529 229.099 22,2
Margem EBITDA (%) 59,6 52,3 -7,3 p.p.
Lucro líquido (R$ mil) 74.632 45.236 -39,4
Dívida Líquida (R$ milhões) 301,9 283,8 -6,0
Preço líquido (R$/MWh) 219,94 231,55 5,3
Energia gerada (GWh) 1.350,4 1.548,5 14,7
Disponibilidade (%) 95,1 92,6 -2,5 p.p.

2) Sobre a Statkraft Energias Renováveis S.a.
A Statkraft Energias Renováveis S.A., constituída em 19 de maio de 1995, tem por objeto 
(i) a participação em outras sociedades nas áreas de geração de energia elétrica originada 
de fontes renováveis e operação e manutenção de usinas de geração de energia elétrica, 
(ii) a prestação de serviços de assessoria, consultoria, administração, gerenciamento e 
supervisão, nas suas áreas de atuação; e (iii) a implementação, propriedade, financiamento 
e operação de projetos de energia renovável, com foco naqueles de geração de energia 
hidrelétrica, eólica e solar.
A Companhia atua de maneira integrada, possuindo experiência em todo o ciclo de 
negócio, desde a execução de inventários, passando pelo licenciamento, modelagem 
econômico-financeira, financiamento, acompanhamento da construção, até a operação de 
empreendimentos de geração de energia, nas fontes de energia renovável em que atua.
Além da operação e implantação de seus empreendimentos, as atividades da Statkraft 
Energias Renováveis S.A. buscam o constante desenvolvimento de novos projetos, 
visando garantir o crescimento futuro da empresa. 
Atualmente os ativos da Companhia incluem 14 usinas hidrelétricas, participações 
minoritárias em 4 usinas hidrelétricas, 1 complexo eólico no estado da Bahia formado por 
3 usinas, 1 usina eólica no estado de Sergipe, perfazendo capacidade instalada própria 
de 448 MW, além de possuir portfólio de projetos relacionados à energia hidráulica, eólica 
e solar.

3) nossos acionistas
A Statkraft Energias Renováveis S.A possui uma sólida base acionária, responsável pela 
orientação dos negócios, bem como pelo aporte de capital e investimentos necessários 
para a manutenção das atividades.

GRuPo StatKRaFt
No capital da Companhia desde Março de 2012
A Statkraft é uma empresa líder em energia hidrelétrica internacionalmente e a maior 
geradora de energia renovável da Europa. O grupo produz energia hidrelétrica, energia 
eólica, energia solar, energia a gás e fornece aquecimento urbano. A Statkraft e é uma 
empresa global em operações no mercado de energia. A Statkraft tem 4.000 funcionários 
em 16 países. 
O governo da Noruega (Rating AAA – S&P e Aaa – Moody’s) detém 100% das ações da 
Statkraft e confere ao grupo forte solidez financeira e visão de longo prazo.
FuncEF 
No capital da Companhia desde setembro de 2009
A FUNCEF - Fundação dos Economiários Federais - é o terceiro maior fundo de pensão 
do Brasil e um dos maiores da América Latina. Entidade fechada de previdência privada, 
sem fins lucrativos e com autonomia administrativa e financeira, foi criada com base na 
Lei nº 6.435, de 15 de julho de 1977, com o objetivo de administrar o plano de previdência 
complementar dos empregados da Caixa Econômica Federal. Atualmente a FUNCEF 
possui patrimônio ativo total superior a R$ 58 bilhões e aproximadamente 137 mil 
participantes.
A Fundação é regida pela legislação específica do setor, por seu Estatuto, pelos 
regulamentos dos Planos de Benefícios e por atos de gestão, a exemplo do Código de 
Conduta Corporativa e do Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa. Seus 
recursos são investidos em áreas diversas que se dividem em: renda fixa, renda variável, 
investimentos estruturados, imóveis e operações com participantes. Esses investimentos 
garantem o pagamento dos benefícios de seus participantes e, como aplica seus recursos 
no país, a FUNCEF, como investidor institucional, tem papel ativo no desenvolvimento 
nacional.
A FUNCEF foi o primeiro fundo de pensão do país a aderir ao Código Stewardship, que 
reúne um conjunto de princípios e recomendações de governança para investidores 
institucionais.
4) Estrutura Societária da Holding e suas participações
A Statkraft Energias Renováveis S.A. é uma holding de Sociedades de Propósito 
Específico (SPEs) que possui uma matriz energética com capacidade instalada de 448 
MW, compreendendo 22 ativos em operação.  

Em 21 de dezembro de 2018 foi concluída operação de compra e venda de ações com a 
EDP - Energias do Brasil S.A. resultando na aquisição de 100% das ações detidas pela 
EDP – Energias do Brasil S.A. na EDP Pequenas Centrais Hidroelétricas S.A., composta 
por sete usinas hidrelétricas, e na Santa Fé Energia S.A., totalizando 131,9 MW de 
capacidade instalada e 68,8 MW médios de garantia física, com prazo final de concessão 
entre 2025 e 2031, que correspondem à integralidade do capital social das companhias.
A transação está alinhada com a estratégia da Statkraft de desenvolver portfólios flexíveis 
de geração com aquisições seletivas em mercados priorizados. No Brasil, a ambição é 
crescer adquirindo e melhorando ativos em operação ou desenvolvendo nova capacidade 
de geração em energia hidrelétrica, eólica e solar.
Destaca-se que no exercício findo de 31 de dezembro de 2018, o lucro líquido consolidado 
da Companhia não foi impactado pelos resultados das empresas adquiridas. A Companhia 
avaliou o resultado compreendido pelo período de 21 a 31 de dezembro de 2018 e não 
forma identificados impactos relevantes.
Em 16 de agosto foi concluído processo de incorporação da Tamar PCH pela Statkraft 
Energias Renováveis, passando essas duas a constituírem apenas uma Entidade Legal.
Destaca-se, ainda, que a Companhia participou do leilão A-6 promovido pela Agência 
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), ocorrido em 18 de outubro de 2019, com seus 
projetos eólicos Ventos de Santa Eugênia, cuja capacidade instalada estimada total é de 
420 MW e Serra de Mangabeira, com capacidade instalada estimada total de 75,6 MW. 
Ventos de Santa Eugênia teve 300 MW da sua capacidade instalada vendidos no leilão, 
ao assegurar a comercialização de 75,30 MW médios, o que representa 55% da garantia 
física, com preço de venda de 97,90 por MWh. Serra da Mangabeira cadastrou no leilão 
toda a sua capacidade instalada e teve 12,1 MW médios vendidos, o que representa 30% 
da sua garantia física, com preço de venda de R$ 99,88 por MWh.
Os projetos vencedores tiveram parte da energia vendida às distribuidoras de energia 
elétrica, por meio de Contratos de Comercialização de Energia Elétrica no Ambiente 
Regulado (CCEARs), com início de suprimento em 1º de janeiro de 2025, conforme as 
diretrizes do Ministério de Minas e Energia MME. Como estratégia comercial, a Statkraft 
comercializará o saldo remanescente da garantia física dos projetos vendidos no leilão, no 
mercado livre e leilões futuros.
O resultado está alinhado com a estratégia da Statkraft de ser detentora de portfólios 
flexíveis de geração renovável por meio do desenvolvimento dos seus próprios projetos, 
bem como via aquisições seletivas em mercados priorizados.
5) Governança corporativa
A Companhia adota elevado padrão de governança corporativa, em consonância com 
Companhias abertas e listadas, contando com Conselho de Administração, Conselho 
Fiscal, Comitês de Assessoramento, Auditoria Externa, Área de Relações com Investidores 
e Área de Compliance com linha de reporte para a Matriz.
A governança corporativa da Statkraft Energias Renováveis S.A. está refletida nas suas 
práticas de gestão e em seu Estatuto Social, que tem como principais destaques a vedação 
ao registro de voto de representantes de partes relacionadas em reuniões de Conselho 
ou em Assembleias, sempre que a deliberação envolver potencial conflito de interesses, 
a adoção de Conselho Fiscal permanente e o capital Social composto exclusivamente 
por Ações Ordinárias. A Companhia também está vinculada à arbitragem na Câmara de 
Arbitragem do Mercado, conforme cláusula Compromissória constante no Estatuto Social.
Adicionalmente, através da celebração de Acordo de Acionistas, foram constituídos 
comitês de assessoramento à Administração. O objetivo dos comitês é auxiliar o Diretor 
Presidente e o Conselho de Administração, de forma a conferir rapidez, transparência e 
exatidão às decisões do Conselho de Administração. Os comitês também fornecem uma 
análise prévia dos assuntos relevantes para deliberação do Conselho de Administração.
Os comitês se reúnem periodicamente para discutir assuntos financeiros, estratégicos e 
operacionais levantados pelo Conselho de Administração, pela Administração Executiva 
ou por seus membros. Tais discussões resultam em recomendações formais para suportar 
as decisões, políticas e estratégias.
O organograma a seguir mostra a estrutura de governança da Statkraft Energias 
Renováveis S.A.:

Comitê Auditoria, Tributos, 
Riscos e Finanças (FRAC)

Acionistas

Conselho Fiscal Conselho de Administração

Comitê Recursos Humanos
& Remuneração Comitê de Investimentos

aÇÕES DE coMPLiancE
Nos últimos anos, esforços significativos têm sido feitos para construir um programa 
de compliance global forte, visando promover uma cultura ética e assegurar controles 
internos efetivos. O nosso Programa de Compliance é adaptado ao perfil de risco do Grupo 
Statkraft, orientado por padrões internacionais (incluindo o UK Bribery Act) e aplicado na 
Statkraft Energias Renováveis S.A. O Programa de Compliance abrange as seguintes 
áreas: Anticorrupção e Fraude, Lavagem de Dinheiro, Sanções Econômicas e Controle de 
Exportação, Proteção de Dados Pessoais e Direito da Concorrência.
A atuação de Compliance é a força condutora para uma entrega de excelência e 
conformidades no Grupo Statkraft. O Programa de Compliance garante um constante 
desenvolvimento, implementação e melhoria de políticas e procedimento, assessorando 
e apoiando a sua implementação, com um amplo e robusto framework de Compliance, 
contendo entre outro – análise de riscos de Compliance, avaliações de integridade de 
terceiros, treinamentos e comunicação, e monitoramento e avaliação contínuos. Esta 
unidade atua de maneira independente das áreas de negócio e seu reporte é direto para 
a Matriz Global. No Brasil, a Statkraft Energias Renováveis S.A. conta com uma Gerência 
Regional de Compliance baseado no escritório de Florianópolis, responsável pelas 
atividades de Compliance também na região da América Latina.
O nosso Código de Conduta e o Manual de Anticorrupção são um dos documentos 
mais importantes da área de Compliance. Eles não só estabelecem nosso compromisso 
fundamental com a integridade empresarial e as expectativas da gestão sobre os 
empregados da Statkraft, como também encoraja a discussão ativa e aberta sobre os 
desafios éticos. Estabelecem a nossa prioridade à integridade empresarial e dão suporte 
aos empregados. No último ano esforços importantes foram implementados na área de 
Compliance com treinamentos anticorrupção obrigatórios anuais que atingiram a marca de 
100% dos empregados da Statkraft Energias Renováveis S.A. Os esforços de treinamento 
e comunicação são atividades contínuas do Programa de Compliance da Statkraft.
RiScoS cÍVEiS, tRaBaLHiStaS E tRiButÁRioS
Os processos judiciais que constituem obrigações presentes cuja saída de recursos não é 
provável ou para os quais não seja possível fazer uma estimativa suficientemente confiável 
do valor da obrigação, bem como aqueles que não constituem obrigações presentes, não 
são reconhecidos, mas são divulgados, a menos que seja remota a possibilidade de saída 
de recursos.
Como parte do processo de integração ao Grupo Statkraft, após a aquisição pelo Grupo 
do controle majoritário da Companhia SKER, em 13 de julho de 2015, o Grupo realizou 
uma investigação interna relacionada a esta subsidiária, sendo que o verificado durante a 
mesma foi informado às autoridades competentes durante o exercício de 2016 e e nesse 
estágio não é possível prever o resultado final.
A Companhia e diversos outros réus são Parte em ação civil pública ajuizada pela 
Associação Nacional Independente dos Participantes e Assistidos da FUNCEF (“ANIPA”) 
que tem por objetivo reconhecer supostos prejuízos causados aos participantes da citada 
Associação por má administração dos recursos pela FUNCEF. O montante requerido na 
ação é de R$ 8,2 bilhões, inexistindo individualização de valores por réu. Neste momento, 
fase inicial de instrução processual, não é possível estimar se haverá qualquer impacto 
para a Companhia, tampouco o valor aproximado de condenação, caso haja. Desta forma 
o processo remanesce classificado com a avaliação de risco possível, e ilíquida.
RELacionaMEnto coM oS auDitoRES inDEPEnDEntES
Em conformidade com a Instrução CVM nº 381/03, informamos que a Companhia e suas 
controladas adotam como procedimento formal consultar os auditores independentes 
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, no sentido de assegurar-se de que 
a realização da prestação de outros serviços não venha a afetar sua independência e 
objetividade necessária ao desempenho dos serviços de auditoria independente. As 
práticas da Companhia na contratação de serviços de auditores independentes asseguram 
que não haja conflito de interesses, perda de independência ou objetividade.
No exercício de 2019, a Deloitte prestou serviços de diligência financeira, fiscal e 

compliance, com honorários totais de R$ 173 mil, excluindo despesas e impostos, 
representando 14% do valor da remuneração dos auditores para os trabalhos de auditoria 
independente da Companhia.
Na contratação destes serviços, as práticas adotadas pela Companhia se fundamentam 
nos princípios que preservam a independência do auditor. Esses princípios consistem, de 
acordo com os padrões internacionalmente aceitos, em: (a) o auditor não deve auditar o 
seu próprio trabalho; (b) o auditor não deve exercer função de gerência no seu cliente, e (c) 
o auditor não deve representar legalmente os interesses de seus clientes.
A Deloitte declarou que a prestação dos serviços foi feita em estrita observância das 
normas contábeis que tratam da independência dos auditores independentes em trabalhos 
de auditoria e não representaram situações que poderiam afetar a independência e a 
objetividade ao desempenho de seus serviços de auditoria externa.
6) Empreendimentos em operação
Conforme quadro abaixo, a Companhia possui atualmente 22 empreendimentos em 
operação, com uma capacidade instalada própria de 448 MW.

coMERciaLiZaÇÃo DE EnERGia
Comercializamos energia através de Contratos de Compra e Venda de Energia (PPA) de 
longo prazo. Esses PPAs são reajustados anualmente por inflação e firmados com clientes 
com sólida classificação de crédito, proporcionando fluxo de caixa previsível e crescente.
Parte relevante da garantia física dos nossos empreendimentos em operação está 
comercializada.
A figura a seguir demonstra a energia contratada pelas subsidiárias da Statkraft Energias 
Renováveis S.A. por concessão / autorização:

Em sinergia com a empresa comercializadora do Grupo Statkraft no Brasil, a Companhia 
desenvolve estratégias comerciais visando capturar as oportunidades de curto prazo com 
base no perfil do fornecimento da energia contratada, hidrologia e os preços do mercado.
DiSPoniBiLiDaDE MÉDia GERaL no SiStEMa intEGRaDo nacionaL
As usinas controladas e operadas integralmente pela Statkraft alcançaram índice de 
disponibilidade de 92,6% em 2019, redução de 2,5 p.p., em comparação com o ano de 
2018.
A redução observada na comparação entre os períodos deve-se, essencialmente, a 
(i) à menor disponibilidade dos parques eólicos da Bahia e Barra dos Coqueiros e (ii) 
necessidade de manutenção não programada na PCH Passos Maia.
Disponibilidade Média Geral no Sistema Integrado Nacional (%)

PRoDuÇÃo DE EnERGia ELÉtRica
A produção de energia elétrica das usinas controladas e operadas integralmente pela 
Statkraft foi de 1.548,5 GWh em 2019, apresentando aumento de 14,7%, na comparação 
com o ano de 2018.
O aumento observado entre os períodos deve-se, principalmente, pela contribuição 
das usinas adquiridas em dezembro/2018 que, a partir deste ano, compõem a base de 
geração. A geração advinda dos ativos adquiridos totalizou 286,2 MWh em 2019.
Por outro lado, na comparação entre os períodos, o aumento acima mencionado foi 
parcialmente compensado pela (i) menor afluência nas PCH e UHE, (ii) necessidade 
de manutenção não programada na PCH Passos Maia e (iii) menor disponibilidade dos 
Parques Eólicos da Bahia e Barra dos Coqueiros.
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