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Produção de Energia Elétrica (GWh)

7)	 Desempenho	econômico-financeiro
PREÇo LÍQuiDo MÉDio Da EnERGia coMERciaLiZaDa
Em 2019 o preço líquido (após deduções de impostos do preço bruto) médio da energia 
comercializada foi de R$ 231,55/MWh, aumento de 5,3% na comparação com o ano 
de 2018, quando o preço líquido médio foi de R$ 219,94/MWh. O aumento no preço 
líquido médio da energia comercializada reflete os reajustes contratuais vinculados aos 
índices de inflação, conforme Contratos de Compra e Venda de Energia dos nossos 
empreendimentos, os quais são basicamente IPCA e IGP-M.
Preço Líquido Médio da Energia comercializada* (R$/MWh)

     

*ponderado pela energia comercializada do período. 
REcEita oPERacionaL LÍQuiDa
Em 2019 a receita operacional líquida somou R$ 438,1 milhões, 39,3% maior do que 
a receita líquida apurada no ano de 2018, quando o valor foi de R$ 314,5 milhões. Tal 
variação justifica-se, principalmente, pela maior receita decorrente dos ativos adquiridos 
em dezembro/18 (R$ 141,0 milhões), tendo sido parcialmente compensado pelo efeito do 
Mercado de Curto Prazo.
Ressaltamos que o resultado líquido do efeito do MCP (Mercado de Curto Prazo) é 
conjunto com a linha de “Compra de Energia”, classificada no custo da energia vendida 
(abaixo demonstrada). A variação líquida no resultado do MCP deve-se, essencialmente, 
às variações nos custos com compra de energia, razão pela qual estão apresentadas 
abaixo, no grupo de custo.
Os componentes da receita operacional líquida e suas variações são tratados a seguir:
Receita operacional Líquida (R$ mil) 2018 2019 Var %
Receita Líquida total 314.546 438.070 39,3
Fornecimento de energia 313.516 437.244 39,5
 - Contrato de energia de reserva – CER 101.371 98.446 -2,9
 - Contrato de compra de energia regulada (CCEAR) 97.650 136.835 40,1
 - Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de 
Energia Elétrica (PROINFA) 113.186 97.133 -14,2

 - Contrato ambiente de contratação livre (ACL) 19.809 52.071 162,9
 - Contrato Bilateral Regulado (CBR) - 82.783 -
 - Tributos sobre a venda de energia elétrica (18.500) (30.024) 62,3
outros serviços 1.030 826 -19,8
contrato de Energia de Reserva (cER)
A redução de R$ 3,0 milhões em 2019, equivalentes a 2,9%, comparados ao ano de 
2018, é decorrente da menor geração advinda dos parques eólicos da Bahia e Barra dos 
Coqueiros, parcialmente compensado pela correção contratual dos preços.
As receitas decorrentes do contrato de energia de reserva (CER) são provenientes das 
usinas Eólicas: Energen, Macaúbas, Novo Horizonte e Seabra.
contrato de compra de Energia Regulada (ccEaR)
Os aumentos de R$ 39,2 milhões em 2019, comparado ao ano de 2018, é decorrente das 
receitas apuradas nos ativos adquiridos em 2018.
As receitas decorrentes do CCEAR são provenientes da UHE Monjolinho, PCH Santa Fé 
e Tamar PCH.
Programa de incentivos às Fontes alternativas de Energia Elétrica (PRoinFa)
A redução de R$ 16,1 milhões em 2019, comparado ao ano de 2018, deve-se à variação 
no impacto do Mercado de Curto Prazo, em adição à correção dos preços do PPA.
As receitas decorrentes do PROINFA são provenientes das PCH Esmeralda, Santa Laura 
e Santa Rosa.
contrato ambiente de contratação Livre (acL)
O aumento observado em 2019, equivalente a R$ 32,3 milhões, quando comparado ao 
ano anterior, deve-se, essencialmente, à contribuição da receita registrada nos ativos 
adquiridos pela Companhia, tendo esse sido parcialmente compensado pelo menor efeito 
positivo do Mercado de Curto Prazo na PCH Moinho.
As receitas decorrentes do ACL são provenientes da PCH Moinho e Tamar PCH.
contrato Bilateral Regulado (cBR)
O aumento observado em 2019, equivalente a R$ 82,8 milhões, quando comparado 
ao ano anterior, deve-se à contribuição da receita registrada nos ativos adquiridos pela 
Companhia (Tamar PCH).
As receitas decorrentes do CBR são provenientes da Tamar PCH.

cuStoS oPERacionaiS
Em 2019 os custos operacionais somaram R$ 218,8 milhões, aumento de 54%, 
equivalentes a R$ 77,2 milhões, na comparação com o ano de 2018, quando o valor foi 
de R$ 141,6 milhões.
Os componentes do custo dos serviços prestados e suas variações são apresentados na 
tabela abaixo:

custos operacionais (R$ mil) 2018 2019 Var %
custo total 141.655 218.842 54,5
 custo do fornecimento de energia elétrica 137.346 213.625 55,5
   - Depreciação e amortização 64.243 114.364 78,0
   - Encargos setoriais 9.465 13.702 44,8
   - Custo com compra de energia elétrica 48.977 66.344 35,5
   - Seguro regulatório 3.719 5.376 44,6
   - Outros custos de fornecimento de energia elétrica 10.942 13.839 26,5
 custo dos serviços prestados 4.309 5.217 21,1
   - Outros serviços 4.309 5.217 21,1
Depreciação e amortização
A variação de 78%, equivalente a R$ 50 milhões, na comparação entre os anos de 2019 
e 2018, deve-se ao resultado dos ativos adquiridos pela Companhia (Tamar e Santa Fé) 
e à amortização dos valores de mais valia de ativos identificados na aquisição de ativos 
realizada pela Companhia (Tamar e Santa Fé). Considerando que a operação de aquisição 
foi realizada em 21 de dezembro de 2018, o resultado do ano de 2018 não está composto 
por essa contabilização.

Encargos Setoriais
A variação de 44,8%, equivalente a R$ 4,2 milhões, na comparação entre os anos de 
2019 e 2018, deve-se ao resultado dos ativos adquiridos pela Companhia (Tamar e Santa 
Fé) que não integram o resultado consolidado da Companhia nos períodos comparativos 
(3T18 e 9M18).
custo com compra de Energia Elétrica
O cenário brasileiro de geração hidrelétrica nos últimos anos tem exigido atenção aos 
efeitos que afetam significativamente os pagamentos dos geradores hidrelétricos em 
relação ao GSF. O ano de 2019, da mesma forma, tem exigido da Companhia iniciativas 
para mitigar o efeito hidrológico. Segundo dados da CCEE (Câmara de Comercialização 
de Energia Elétrica), o Brasil teve o sétimo pior ciclo hidrológico da história neste ano. A 
baixa hidrologia, por sua vez, impacta os custos de operação o sistema e o consumidor 
de energia elétrica. Com menos chuvas, as hidrelétricas produzem menos, exigindo que 
o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) utilize as térmicas para atender a caga.
Iniciativas como estratégia de sazonalização, análise de participação ao MRE, para as 
usinas elegíveis, e adesão à repactuação do risco hidrológico (MP 688) foram adotadas 
como medida de redução da exposição da Companhia aos riscos de GSF/MRE.
No ano de 2019 o valor gasto com compra de energia elétrica somou R$ 66,3 milhões, 
comparado ao valor de R$ 49,0 milhões no ano de 2018. Quando observamos o custo 
com a compra de energia do Mercado de Curto Prazo, líquido das receitas advindas do 
Mercado de Curto Prazo, o resultado de 2019 representou um custo líquido de R$ 48,1 
milhões.
Tais variações são decorrentes das alterações no cenário hidrológico e as ações acima 
descritas.
Seguro Regulatório
A variação de 44,6%, na comparação entre os anos de 2019 e 2018, deve-se ao resultado 
dos ativos adquiridos pela Companhia (Tamar e Santa Fé) que não integram o resultado 
consolidado da Companhia nos períodos comparativos (3T18 e 9M18).
outros custos de fornecimento de energia elétrica
Os outros custos de fornecimento de energia são compostos, essencialmente, por serviços 
contratados para as atividades de manutenção e operação dos ativos da Statkraft, bem 
como os seguros contra risco operacional e responsabilidade civil. Em adição, a partir do 
3T19, passou a ser apresentado neste grupo créditos de PIS/Cofins sobre depreciação/
amortização.
No ano de 2019 esta rubrica somou R$ 13,8 milhões, representando aumento de R$ 2,9 
milhões na comparação com o ano de 2018, equivalentes a 26,5%. A variação observada 
deve-se aos ativos adquiridos pela Companhia (Tamar e Santa Fé) que não compunham 
a base comparativa.
outros Serviços
Neste grupo são apresentados os gastos relacionados aos serviços administrativos e O&M 
prestados pela Controladora para suas subsidiárias. Em 2019 foi realizada melhoria na 
classificação dos gastos, motivo pelo qual o efeito reconhecido é positivo.
DESPESaS (REcEitaS) GERaiS
Em 2019 as despesas gerais somaram R$ 117,2 milhões, representando aumento de R$ 
56,8 milhões na comparação com o ano de 2018.
Os componentes das despesas (receitas) operacionais e suas variações são tratados a 
seguir:
Despesas Gerais (R$ mil) 2018 2019 Var %
Despesas totais 60.376 117.155 94,0
- Gerais e administrativas totais 62.707 94.785 51,2
  - Gerais e administrativas 40.569 61.999 52,8
  - Remuneração dos administradores 6.524 7.770 19,1
  - Encargos setoriais 4.901 7.819 59,5
  - Depreciação e amortização 517 2.057 297,9
  - Com estudos em desenvolvimento 10.196 15.140 48,5
- outras despesas (receitas) (1.971) 22.370 -1235,0
Remuneração dos administradores
Nesta rubrica estão contabilizadas as despesas relativas à remuneração dos 
Administradores da Companhia, Conselheiros de Administração e Conselheiros Fiscais. 
Em 2019 os valores apurados foram de R$ 7,8 milhões, representando aumento de 19,1% 
na comparação com o ano anterior. A variação deu-se, essencialmente, pelo aumento de 
posições de Diretoria na Companhia.
Encargos Setoriais
A variação observada nessa rubrica deve-se, essencialmente, à contribuição dos ativos 
adquiridos pela Companhia em 2018, bem como reclassificação no tratamento contábil de 
alguns encargos setoriais.
Estudos e Desenvolvimento
Em 2019 a Companhia incorreu em gastos com o desenvolvimento de negócios, em linha 
com o plano estratégico da Companhia.
outras Despesas (Receitas)
Em 2019 estão reconhecidas nesta rubrica: (i) o recebimento de indenização por lucros 
cessantes e danos materiais (R$ 2,6 milhões), (ii) provisões para riscos cíveis, trabalhistas 
e tributários (-R$ 22,7 milhões) e (iii) perdas com baixa de imobilizado (-R$ 2,4 milhões). 
A variação, na comparação com o ano de 2018, deve-se a eventos não recorrentes 
registrados no período anterior.
RESuLtaDo DE PaRticiPaÇÕES SociEtÁRiaS
Em 2019 o resultado de participação societárias totalizou ganho de R$ 10,6 milhões. Os 
componentes do resultado de participações societárias e suas variações são tratados a 
seguir:
Ganho (perda) provenientes participações 
societárias (R$ mil) 2018 2019 Var %

- Equivalência patrimonial 5.682 6.291 10,7
- Dividendos auferidos 4.932 4.314 -12,5
Resultado de participações 10.614 10.605 -0,1
Equivalência Patrimonial
Composto pelo resultado da subsidiária Passos Maia Energética S.A. (50%), que foi 
afetado positivamente pela estratégia adotada pela Companhia no intuito de mitigar os 
riscos advindos do cenário hidrológico.
Dividendos auferidos
Composto pelos dividendos recebidos de CERAN (5%) e Donas Francisca (2,12%).
RESuLtaDo FinancEiRo
Em 2019 o resultado financeiro correspondeu a uma despesa líquida de R$ 39,6 milhões, 
aumento de 13,3 milhões na comparação com o ano de 2018, quando o resultado 
financeiro correspondeu a uma despesa líquida de R$ 26,2 milhões.
Os componentes do resultado financeiro e suas variações são tratados a seguir:
Resultado Financeiro (R$ mil) 2018 2019 Var %
Receitas	financeiras 21.069 23.046 9,4
- Com aplicações financeiras (i) 18.137 23.205 27,9
- Variação monetária ativa 571 - -100,0
- Outras receitas financeiras (ii) 2.361 (159) -106,7
Despesas	financeiras (47.275) (62.605) -32,4
- Com financiamentos (iii) (28.178) (42.668) -51,4
- Comissão de fiança e garantias (103) (14) 86,4
- IOF, multa e juros sobre tributos (iv) (1.622) (875) 46,1
- Variação monetária passiva (233) (116) 50,2
- Concessões a pagar e outras despesas (v) (13.601) (10.726) 21,1
- Juros sobre contrato de mútuo (1.658) (1.577) 4,9
- Juros sobre arrendamento mercantil - (1.196) -
- Provisão para perda ao valor recuperável de ativos 
financeiros (1.017) (692) 32,0

- Outras despesas financeiras (863) (4.741) 449,4
Resultado Financeiro (26.206) (39.559) -51,0
Receitas Financeiras
Em 2019 as receitas financeiras atingiram R$ 23,0 milhões, representando aumento de 
R$ 2,0 milhões, equivalente a 9,4% na comparação com o ano de 2018, quando atingiram 
R$ 21,1 milhões. Tal variação é decorrente, principalmente, do maior rendimento sobre 
aplicações financeiras, parcialmente compensado pela (ii) reversão de juros sobre mútuo 
ocorrida em 2018.
Despesas Financeiras
Em 2019 as despesas financeiras atingiram R$ 62,5 milhões, apresentando aumento 
de R$ 15,3 milhões, equivalente a 32,4% na comparação com o ano de 2018, quando 
atingiram R$ 47,3 milhões. O aumento deve-se a (iii) maior capitalização de juros por conta 

do maior endividamento, tendo esse aumento sido parcialmente compensado pela (iv) pela 
menor incidência de IOF, multa e juros sobre tributos e pela (v) redução das despesas 
financeiras sobre concessão a pagar (UBP) em função da menor curva de IGP-M apurado 
no período.
iMPoSto DE REnDa E contRiBuiÇÃo SociaL
A Statkraft, assim como a controlada Monjolinho optou pela apuração do resultado 
tributável observando a sistemática do lucro real. As demais empresas controladas 
optaram pelo regime de lucro presumido para apuração do IRPJ e da CSLL incidente 
sobre o resultado tributável.
Em 2019 o imposto de renda e a contribuição social somaram saldo negativo de R$ 
28,2 milhões, compostos por IRPJ e CSLL no valor de R$ 34,7 milhões, parcialmente 
compensados por IR e CS diferidos no valor de R$ 6,6 milhões.
A variação equivalente a R$ 6,0 milhões, na comparação com o ano de 2018, deve-se às 
variações no resultado mencionadas no corpo deste relatório, principalmente o resultado 
atribuível aos ativos adquiridos em dezembro/2018.
oPERaÇÕES DEScontinuaDaS
Em 2019 as operações descontinuadas somaram ganho de R$ 0,2 milhão, representando 
o resultado da subsidiária Enex.
LucRo LÍQuiDo Do PERÍoDo
Em 2019 foi registrado resultado líquido de R$ 45,2 milhões, enquanto que em 2018 
apuramos lucro de R$ 74,6 milhões, em linha com os efeitos mencionados anteriormente.
EBitDa E MaRGEM EBitDa – conforme instrução cVM 527
O EBITDA alcançou R$ 229,1 milhões em 2019, apresentando um aumento de R$ 41,6 
milhões em relação a 2018, quando alcançou R$ 187,5 milhões, em função dos efeitos 
apresentados anteriormente. A margem EBITDA apresentou redução de 7,3 p.p. na 
comparação entre os períodos, passando de 59,6% para 52,3% da receita operacional 
líquida em 2018 e 2019.
EBitDa (R$ mil) 2018 2019 Var %
Lucro (prejuízo) líquido do período 74.632 45.236 -39,4
(+) Tributos sobre o lucro (IR/CSLL) 22.131 28.159 27,2
(+) Despesas financeiras líquidas 26.206 39.559 50,9
(+) Depreciação, amortização 64.760 116.421 79,8
(+) Operação descontinuada (200) (276) 38,0
EBitDa – icVM nº 527 187.529 229.099 22,2
Receita Líquida 314.546 438.070 39,6
Margem EBitDa (%) 59,6 52,3 -7,3 p.p.
A Administração da Companhia entende que o acompanhamento do EBITDA e da margem 
EBITDA, é uma das métricas adequadas para análise do desempenho da Companhia, 
pois, ao excluir despesa financeira e depreciação de seus resultados, permitem a 
comparação da Companhia com outras empresas do mesmo setor de atuação.
8)	 Perfil	do	endividamento
A Companhia prioriza financiamentos de longo prazo, em moeda nacional, com custos 
competitivos, com o objetivo de fazer frente aos elevados investimentos requeridos na 
implantação dos seus projetos de geração de energia, na categoria project finance com 
receita e estrutura de garantias atreladas ao período da sua amortização.
Para suportar aquisições de ativos já em operação, a Companhia também poderá optar 
por financiamentos de médio prazo.
Em agosto de 2018 a Companhia realizou a liquidação antecipada do financiamento 
da subsidiária PCH Esmeralda. Tal iniciativa concluiu a sequência de eventos de 
desalavancagem, iniciados em dezembro de 2017 com a liquidação antecipada dos 
financiamentos das subsidiárias Santa Laura e Santa Rosa, todos utilizando-se de recursos 
próprios de caixa. Estas ações foram parte do plano de otimização da estrutura da capital 
da Companhia, que se refletiu na melhora dos principais indicadores da Companhia, 
conforme observa-se abaixo.
Em dezembro de 2018, em linha com a aquisição da participação societária nos ativos 
Tamar e Santa Fé, a Companhia emitiu 230.000 debêntures não conversíveis em ações 
com garantia real a ser convolada em espécie quirografária, valor nominal de R$ 1 mil 
e prazo de vencimento de 5 anos. Ainda, também em dezembro de 2018, a Companhia 
contratou um empréstimo ponte no valor de R$ 30 milhões. Esse empréstimo de curto 
prazo foi liquidado em 20 de setembro de 2019.
Em 31 de dezembro de 2019 a dívida líquida somava R$ 283,8 milhões, cuja abertura é 
demonstrada na tabela abaixo.

Dívida Líquida (R$ mil)
31 de 

dezembro 
2018

30 de 
dezembro 
de 2019

Diferença 
nominal Var. %

Endividamento 606.120 547.100 -59.020 -9,7
   - Financiamento de obras - BNDES 130.814 115.128 -15.686 -12,0
   - Financiamento de obras – BNB 218.103 204.281 -13.822 -6,3
   - Debêntures 476 e outros 257.203 227.690 -29.513 -11,5
Caixa	e	aplicações	financeiras 304.192 263.250 -40.942 -13,5
Dívida líquida 301.928 283.850 -18.078 -6,0
EBitDa (últimos 12 meses) 187.529 229.099 38.655 22,2
Dívida líquida / EBitDa 1,6 1,2 -0,4 -25,0
Alguns destaques do comportamento do endividamento a seguir:
Endividamento: entre os períodos em análise o endividamento bancário apresentou 
redução de 9,7% ou R$ 59,0 milhões.
As movimentações que contribuíram para redução do saldo foram (i) a amortização de R$ 
60,0 milhões de principal e (ii) pagamento de R$ 41,8 milhões de juros.
Por outro lado, a movimentação que contribuiu para o aumento foi a (iii) apropriação de 
encargos financeiros das parcelas a vencer no curto prazo dos empréstimos, no valor de 
R$ 42,7 milhões.

O cronograma de amortização do endividamento, conforme saldo de R$ 547,1 milhões de 
31 de dezembro de 2019, é apresentado a seguir (em R$ milhões):

Em dezembro de 2019, a participação do dívida atrelada à TJLP era de 27%, representada 
pelos empréstimos do BNDES, ante a 34% da pré fixada, representada pela dívida junto 
ao BNB, e 38% atrelada ao CDI, representada pelas debêntures.
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