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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhares de reais)

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL
A Companhia Energética Jaguara (“Companhia” ou “Jaguara”) é uma concessionária de 
uso de bem público, na condição de produtor independente, e sociedade anônima, com 
sede no município de Florianópolis, estado de Santa Catarina, Brasil. A área de atuação e 
a atividade operacional da Companhia é a geração de energia elétrica, cuja regulamenta-
ção está subordinada à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), vinculada ao Minis-
tério de Minas e Energia (MME). A Companhia foi constituída em 09.10.2017, tendo início 
das atividades em 19.10.2017, com o objetivo de operar e manter a Usina Hidrelétrica Ja-
guara (“UHE Jaguara” ou “Usina”), localizada no município de Rifaina, estado de São Pau-
lo, estando sob o controle acionário da ENGIE Brasil Energia S.A. (“ENGIE Brasil Energia” 
ou “EBE”), a qual é controlada pela ENGIE Brasil Participações Ltda., ambas situadas no 
Brasil. O controle acionário da ENGIE Brasil Participações Ltda. é detido pela International 
Power S.A., cuja sede está na Bélgica. Essa, por sua vez, é controlada pela International 
Power Ltd., empresa sediada no Reino Unido, integrante do grupo econômico ENGIE, se-
diado na França. A Usina entrou em operação em 1971 e possui capacidade instalada de 
424,0 MW1 e 341,0 MW médios de garantia física. O Contrato de Concessão foi assinado 
em 10.11.2017, com prazo de 30 anos, contados a partir de 29.12.2017. Exclusivamente 
para a parcela de 70% da garantia física destinada ao Ambiente de Contratação Regulada 
(ACR), a Companhia é remunerada por meio da Receita Anual de Geração (RAG), a qual 
é composta da parcela associada ao Custo de Gestão dos Ativos de Geração (GAG), da 
parcela de Retorno da Bonificação pela Outorga (RBO), da parcela associada à GAG de-
corrente de ampliações, dos encargos de conexão, dos encargos de uso dos sistemas de 
transmissão ou de distribuição, da parcela de ajuste pela indisponibilidade e de outros en-
cargos. Em 27.04.2018, a Companhia teve deferido seu registro de emissor de que trata a 
Instrução CVM n° 480/09, na categoria “b”. O capital circulante líquido negativo apresenta-
do no balanço de 31.12.2019, no montante de R$ 73.900, decorre, substancialmente, do 
saldo de dividendos a pagar à controladora, tendo em vista a destinação de dividendos 
adicionais propostos referentes ao exercício de 2018. NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: a) Base de preparação: As demonstrações contábeis 
foram elaboradas considerando o custo histórico como base de valor, ajustado para refletir 
o valor justo de determinados instrumentos financeiros, quando aplicável. Essas demons-
trações contábeis evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstra-
ções contábeis, as quais estão consistentes com as utilizadas pela Administração na sua 
gestão. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as normas interna-
cionais de contabilidade - International Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo 
International Accounting Standards Board (IASB), e com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, que compreendem as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e os pro-
nunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). b) Moeda fun-
cional e moeda de apresentação: A moeda funcional da Companhia é o real, que é a 
moeda principal do ambiente econômico de operação da Companhia. As informações fi-
nanceiras estão apresentadas em milhares de reais, exceto quando indicado de outra for-
ma. c) Continuidade operacional: A Administração avaliou a capacidade da Companhia 
em continuar operando normalmente e concluiu que possui recursos para dar continuidade 
aos seus negócios no futuro. Adicionalmente, a Administração da Companhia não tem co-
nhecimento de nenhuma incerteza que possa gerar dúvidas sobre a sua capacidade de 
continuar operando. Assim, conforme o Pronunciamento Técnico CPC 26 - Apresentação 
das demonstrações contábeis, estas demonstrações contábeis foram preparadas com 
base no pressuposto de continuidade. d) Lucro líquido por ação - básico e diluído: Não 
há diferença entre o lucro líquido por ação - básico e diluído - em virtude de não ter ocorri-
do emissão de ações com efeitos diluidores nos exercícios apresentados. e) Demonstra-
ção do Valor Adicionado - DVA: A Companhia elaborou essa demonstração nos termos 
do CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. As normas internacionais não requerem 
a apresentação dessa demonstração, como consequência, a mesma está apresentada 
como informação suplementar, sem prejuízo do conjunto das informações contábeis. Esta 
demonstração tem como objetivo apresentar informações relativas à riqueza criada pela 
Companhia e a forma como tais riquezas foram distribuídas. f) Práticas contábeis: As 
práticas contábeis relevantes da Companhia estão apresentadas nas notas explicativas 
próprias aos itens a que elas se referem. g) Aplicação de julgamentos e práticas contá-
beis críticas: A elaboração das demonstrações contábeis requer o uso de estimativas e 
julgamentos para o registro de certas transações que afetam seus ativos, passivos, recei-
tas e despesas, bem como a divulgação de informações em suas demonstrações contá-
beis. As premissas utilizadas são baseadas em informações disponíveis na data da prepa-
ração das demonstrações contábeis, além da experiência de eventos passados e/ou 
correntes, considerando ainda pressupostos relativos a eventos futuros. Essas estimativas 
são revisadas periodicamente e seus resultados podem diferir dos valores inicialmente 
estimados. As demonstrações contábeis incluem, portanto, estimativas relativas, principal-
mente, à mensuração inicial do valor justo do ativo financeiro da concessão, bem como ao 
cálculo do valor justo das debêntures e do hedge contratado para proteção contra a varia-
ção dos juros sobre as mesmas. h) Teste de redução ao valor recuperável dos ativos 
de longa duração: No encerramento do exercício, a Companhia realiza uma análise para 
determinar se há evidência de que o montante dos ativos de longa duração pode não ser 
recuperável. Se tal evidência é identificada, a Companhia procede ao teste de avaliação de 
recuperação dos ativos (impairment). i) Mensuração do valor justo: A Companhia men-
sura alguns instrumentos financeiros e ativos não financeiros ao valor justo, ou seja, ao 
preço que seria recebido pela venda de um ativo ou pago pela transferência de um passivo 
em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data de mensuração. 
Para o cálculo do valor justo são utilizadas técnicas de avaliação apropriadas as circuns-
tâncias e para as quais haja dados suficientes disponíveis, de forma a minimizar o uso de 
dados não observáveis. Os ativos e passivos cujos valores justos são mensurados e divul-
gados nas demonstrações contábeis são categorizados dentro da hierarquia de valor justo 
descrita a seguir: - Nível 1: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos ou passi-
vos idênticos aos que a Companhia possa ter acesso na data de mensuração; - Nível 2: 
técnicas de avaliação para as quais a informação de nível mais baixo e significativa para a 
mensuração do valor justo seja obtida direta ou indiretamente; e - Nível 3: técnicas de 
avaliação para as quais a informação de nível mais baixo e significativa para a mensuração 
do valor justo não esteja disponível. j) Novas normas, alterações e interpretações: Em 
01.01.2019 entraram em vigência os seguintes pronunciamentos, os quais não foram ado-
tados antecipadamente pela Companhia: (i) Alterações no CPC 06 (R2) - Operações de 
arrendamento mercantil (IFRS 16); (ii) Alterações no CPC 18 (R2) - Investimento em coli-
gada, em controlada e em empreendimento controlado em conjunto (IAS 28); (iii) Altera-
ções no CPC 33 (R1) - Benefícios a empregados (IAS 19) - Alterações, reduções ou liqui-
dação de planos; (iv) Alterações no CPC 48 - Instrumentos financeiros (IFRS 9) - Recursos 
de pré-pagamento com compensação negativa; (v) ICPC 22 - Incertezas sobre tratamentos 
de tributos sobre o lucro (IFRIC 23); e (vi) Revisão anual do CPC ° 13/2018 (IASB ciclo 
2015-2017). A Companhia avaliou a aplicação dessas novas normas e alterações e con-
cluiu que não há impactos em suas demonstrações contábeis pela adoção dos novos re-
querimentos. A Companhia não possui contratos que estejam enquadrados no escopo da 
nova norma de arrendamento mercantil e resultem no reconhecimento de direito de uso de 
arrendamentos em contrapartida de arrendamentos a pagar. A Companhia optou por utili-
zar as isenções de reconhecimento para contratos de arrendamento que, na data de início, 
têm um prazo de arrendamento igual ou inferior a 12 meses e para os quais o ativo subja-
cente é de baixo valor. Os contratos de arrendamento da Companhia atendem aos critérios 
de isenções em questão e, portanto, estão reconhecidos no resultado do exercício. k) No-
vas normas, alterações e interpretações com vigência a partir de 01.01.2020: A partir 
de 01.01.2020, estarão vigentes os seguintes pronunciamentos, os quais não foram adota-
dos antecipadamente pela Companhia: (i) Revisão do CPC 00 - Estrutura Conceitual para 
Relatório Financeiro; (ii) Alterações no CPC 15 (R1) - Combinação de Negócios; e (iii) Alte-
rações no CPC 26 (R1) - Apresentação das Demonstrações Contábeis e CPC 23 - Políticas 
Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro. Não é esperado que essas alte-
rações tenham um impacto significativo nas demonstrações contábeis da Companhia. 
l) Aprovação das demonstrações contábeis: As demonstrações contábeis ora apresen-
tadas foram aprovadas em reunião do Conselho de Administração realizada em 18.02.2020. 
NOTA 3 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Política contábil: Caixa e equivalentes de caixa são compostos pelos numerários em es-
pécie, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras com liquidez imediata e sem 
risco significativo de mudança de valor. Tais aplicações financeiras são mantidas com a fi-
nalidade de atender a compromissos de curto prazo, sendo mensuradas ao valor justo na 
data das demonstrações contábeis. As variações dos valores justos são registradas no 
resultado quando auferidas.

31.12.2019 31.12.2018
Caixa e depósitos bancários à vista 132 326
Aplicações financeiras
Fundo de Investimento Exclusivo
Operações compromissadas lastreadas 
 em títulos públicos federais 54.733 12.976

54.865 13.302
As aplicações financeiras da Companhia são mantidas para o pagamento dos compromis-
sos de caixa de curto prazo, estando concentradas, substancialmente, no fundo exclusivo 
Energy Renda Fixa Fundo de Investimento Exclusivo (FIE), cuja gestão é feita pelo Banco 
Santander. O fundo tem como política a alocação do seu patrimônio em ativos de baixíssi-
mo risco, tendo em 31.12.2019, 100% de sua carteira em ativos com risco do Governo 
Brasileiro, todos com liquidez diária. A rentabilidade média do fundo nos anos de 2019 e de 
2018 foi de cerca de 99,3% e 100,0% do CDI (taxa referencial dos Certificados de Depósi-
tos Interbancários), respectivamente.
NOTA 4 - CONTAS A RECEBER DE CLIENTES
Política contábil: Contas a receber de clientes são registradas inicialmente pelo valor jus-
to da contraprestação a ser recebida e, posteriormente, mensuradas pelo custo amortizado.

31.12.2019 31.12.2018
ENGIE Brasil Energia 14.926 –
Distribuidoras 9.837 9.898
Transações realizadas na CCEE 1.021 259

25.784 10.157
O prazo médio de recebimento dos valores relativos às faturas de venda de energia é de 
aproximadamente 45 dias, contados a partir do primeiro dia do mês subsequente à venda.
A composição dos valores a receber vencidos apresentados no ativo circulante era esta:

31.12.2019 31.12.2018
Vencidas até 30 dias – 314
Vencidas há mais de 30 dias 5 971

5 1.285
A Companhia não reconheceu perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa, haja 
vista sua experiência de perda de crédito histórica e sua expectativa no recebimento destes 
1 As informações não financeiras contidas nessas demonstrações contábeis como MW, 
MW médio, potência instalada, entre outros, não são auditadas pelos auditores 
independentes.

créditos. Em 2019 e 2018 não foram baixados valores de contas a receber de clientes em 
virtude de perdas verificadas.
NOTA 5 - ATIVO FINANCEIRO DE CONCESSÃO
Política contábil: O ativo financeiro de concessão corresponde ao direito incondicional de 
recebimento de caixa por meio do Retorno da Bonificação pela Outorga (RBO), para recu-
peração do investimento na aquisição de outorgas de concessão de usinas hidrelétricas 
licitadas pela União. Foi registrado inicialmente pelo valor presente dos fluxos de caixa 
futuros garantidos e, subsequentemente, pelo custo amortizado com base na taxa utilizada 
para o cálculo do valor presente. 
a) Composição: 31.12.2019 31.12.2018

Circulante
Não 

circulante Total Circulante
Não  

circulante Total
Ativo financeiro 
 de concessão 183.783 1.496.385 1.680.168 172.165 1.437.860 1.610.025
Em 27.09.2017, a Companhia foi vencedora do Leilão de Concessões não Prorrogadas, 
para a concessão da Usina Hidrelétrica Jaguara, pelo período de 30 anos, a partir de 
10.11.2017. O pagamento da bonificação pela outorga da concessão se deu em parcela 
única em 30.11.2017. Como parte do processo do Leilão, a Companhia tem assegurado 
pelo Poder Concedente o direito à venda de 70% da garantia física da usina, no Sistema 
de Cota de Garantia Física, garantindo, assim, o direito incondicional de receber caixa 
durante o período de concessão, sem riscos de demanda, de mercado e hidrológicos. 
Dessa forma, a parcela do montante pago pela outorga da concessão, correspondente ao 
valor presente dos fluxos de caixa futuros, calculado com base na taxa de desconto de 
referência na data do reconhecimento inicial (6,9%), a serem recebidos pela venda da 
energia no ACR, foi reconhecida como ativo financeiro.
A movimentação do ativo financeiro foi esta:

UHE Jaguara
Saldo em 31.12.2017 1.582.710
Recebimentos (181.564)
Juros 154.551
Variação monetária 54.328
Saldo em 31.12.2018 1.610.025
Recebimentos (167.303)
Juros 153.638
Variação monetária 83.808
Saldo em 31.12.2019 1.680.168
b) Perfil de realização do ativo financeiro de concessão apresentado no ativo não  
circulante

Total
2021 153.132
2022 138.531
2023 125.321
2024 113.343
2025 102.532
2026 a 2030 383.315
2031 a 2047 480.211
Ativo financeiro de concessão 1.496.385
NOTA 6 - INTANGÍVEL
Política contábil: Refere-se, substancialmente, ao direito de uso da infraestrutura, origina-
do pela diferença entre o valor da bonificação pela outorga e o montante alocado como 
ativo financeiro de concessão. A amortização é registrada de forma linear no prazo de vi-
gência do contrato de concessão.

31.12.2019 31.12.2018
Período de  

amorti- 
zação

Custo  
corri- 
gido

Amortização  
acumu- 

lada Total

Custo  
corri- 
gido

Amortização  
acumu- 

lada Total
Bonificação
 pela
   outorga Até 2047 620.327 (44.695) 575.632 620.327 (24.067) 596.260
Direito de
 uso de 
  ativos Até 2024 80 (1) 79 – – –

620.407 (44.696) 575.711 620.327 (24.067) 596.260
A movimentação do ativo intangível foi esta:

Bonificação  
pela outorga

Direitos de  
uso de ativos Total

Saldos em 31.12.2017 616.792 – 616.792
Ingresso – – –
Amortização (20.532) – (20.532)
Saldos em 31.12.2018 596.260 – 596.260
Ingresso – 80 80
Amortização (20.628) (1) (20.629)
Saldos em 31.12.2019 575.632 79 575.711
A Companhia avalia, no mínimo anualmente, a necessidade de provisão para redução do 
saldo contábil a seu valor de realização. Em 31.12.2019 e 31.12.2018 não foram identifica-
das evidências de ativos intangíveis com custos registrados superiores aos seus valores 
de recuperação.
NOTA 7 - GERENCIAMENTO DE RISCOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS
A Companhia, para conduzir com mais eficiência o processo de avaliação e monitoramen-
to de riscos de seus negócios, segue integralmente as regras do Comitê de Gerenciamen-
to de Riscos de sua controladora, ENGIE Brasil Energia, ao qual cabe: (i) promover inter-
namente a conscientização para o tratamento do risco; (ii) definir metas e diretrizes para o 
seu gerenciamento; (iii) promover e sugerir melhorias nos processos de sua avaliação; e 
(iv) classificar e definir os procedimentos de seu controle. Os negócios da Companhia, as 
condições financeiras e os resultados das operações podem ser afetados de forma adver-
sa por qualquer um dos fatores de risco a seguir descritos. a) Risco de mercado: O obje-
tivo da utilização de instrumentosfinanceiros pela Companhia é o de proteger seus ativos 
e passivos, minimizando a exposição a riscos de mercado, principalmente no que diz res-
peito às oscilações de índices de preços. Esses riscos são monitorados pelo Comitê Finan-
ceiro, que periodicamente avalia a exposição da Companhia e propõe estratégias opera-
cionais, sistema de controle e limites de posição e de crédito com os demais parceiros do 
mercado. A Companhia não pratica operações financeiras de caráter especulativo com 
derivativos ou relacionado a quaisquer outros instrumentos de risco. Em 2019, não houve 
qualquer mudança nos riscos aos quais a Companhia está exposta ou na sua administra-
ção e mensuração, quando comparados aos apresentados na Nota 8 - Gerenciamento de 
riscos e instrumentos financeiros das demonstrações contábeis de 31.12.2018. Os princi-
pais riscos de mercado aos quais a Companhia está exposta são estes: a.1) Risco rela-
cionado às dívidas com índices flutuantes: Esse risco está relacionado com a possibili-
dade de a Companhia vir a sofrer perdas por conta de flutuação de índices de preços 
aplicados aos seus passivos, resultando em efeitos em suas despesas financeiras. A Com-
panhia está exposta ao IPCA. A totalidade dos contratos de venda de energia em vigor 
possui cláusula de reajuste inflacionário, com a aplicação de IPCA, o que representa um 
hedge natural de longo prazo para as dívidas indexadas a índices de inflação e/ou atrela-
das à aceleração inflacionária. Operações de hedge de valor justo sobre debêntures: 
Política contábil: Os instrumentos financeiros derivativos são reconhecidos como ativo e/
ou passivo no balanço patrimonial e mensurados inicialmente e subsequentemente a valor 
justo. Os ganhos ou as perdas resultantes das variações no seu valor justo são reconheci-
dos no resultado, exceto quando o derivativo é qualificado e designado para a contabilida-
de de hedge (hedge accounting). A Companhia contratou operação de swap com o Banco 
Itaú BBA para proteger a totalidade dos fluxos de pagamentos futuros dos juros das debên-
tures contra a variação da taxa DI. Este é o único instrumento financeiro derivativo mantido 
pela Companhia, reconhecido de acordo com as normas estabelecidas para a contabilida-
de de hedge. No início da operação de hedge, elabora-se documentação formal com a 
descrição dos objetivos e as estratégias da gestão do risco coberto e da relação entre a 
transação objeto do hedge e o instrumento de hedge utilizado para a proteção esperada. A 
operação de hedge para a proteção das variações de taxas de juros flutuantes das debên-
tures da Companhia resulta de posição passiva vinculada à variação do CDI, ou seja, 
componentes não fixos, sendo, dessa forma, designados como “Hedge de valor justo”. 
Nessas transações, os ganhos ou as perdas resultantes das variações das mensurações 
ao valor justo das debêntures e das operações de hedge são reconhecidos no resultado 
financeiro, protegendo a Companhia dos efeitos financeiros da variação do CDI sobre as 
debêntures. As perdas não realizadas nas operações de hedge são estas:

31.12.2019 31.12.2018
Posição (passiva) ativa
Hedge de valor justo sobre debêntures (12.301) 7.208

(12.301) 7.208
Classificação no balanço patrimonial
(Passivo) ativo circulante2 (3.510) 1.906
(Passivo) ativo não circulante2 (8.791) 5.302
Posição líquida (passiva) ativa (12.301) 7.208
Em 31.12.2019, os valores das debêntures e dos swaps avaliados ao custo amortizado e 
ao valor justo são estes:

Instrumento
 financeiro

Valor  
de refe- 

rência

Venci- 
mento  

prin- 
cipal

Paga- 
mento  
juros Juros

Custo 
amorti- 

zado

Ajuste  
valor 
justo

Saldo  
contábil

Debêntures R$ 483.000 06.2023 Semestrais
107,0% 
do CDI 368.376 2.939 371.315

Swap R$ 483.000 06.2023 Semestrais
IPCA + 
4,47% (380.666) (2.950) (383.616)

Resultado swap3 (12.290) (11) (12.301)
2 Apresentado como parte das rubricas “Outros ativos circulantes, “Outros ativos não  
circulantes” e “Outros passios não circulantes”.
3 Apresentado nas rubricas de “Outros passivos circulantes” e “Outros passivos não circulantes”.

Mutação líquida das operações de hedge de valor justo sobre debêntures
Circulante Não circulante Total

Juros 391 – 391
Ajuste a valor justo 1.515 5.302 6.817
Ativo em 31.12.2018 1.906 5.302 7.208
Juros 4.461 (11.817) (7.356)
Ajuste a valor justo (1.517) (5.311) (6.828)
Transferências (3.035) 3.035 –
Amortização de principal 3.030 – 3.030
Amortização de juros (8.355) – (8.355)

(Passivo) em 31.12.2019 (3.510) (8.791) (12.301)
Segue abaixo a mutação do ajuste a valor justo apresentado nos quadros acima:
Ajuste a valor justo reconhecido no resultado 6.817
Saldos em 31.12.2018 6.817
Ajuste a valor justo reconhecido no resultado (6.828)
Saldos em 31.12.2019 (11)
a.2) Análise de sensibilidade para a exposição a riscos de taxas de juros e índices 
flutuantes: Em atendimento à Instrução CVM n° 475/08, e para fins de referência, está 
sendo apresentada a seguir uma análise de sensibilidade do ativo financeiro de concessão 
e das debêntures, expostos a riscos da variação de índices inflacionários.
O cenário-base provável para o ano de 2020 foi definido por meio destas premissas dispo-
níveis no mercado (Fonte: Relatório Focus do Banco Central do Brasil).

Cenário
Variação Provável Sensibilidade

Risco de variação do índice 2019 2020 Provável ∆ + 25% (*) ∆ + 50% (*)
IPCA 4,3% 3,6% -0,7 p.p. 0,9 p.p. 1,8 p.p.
(*) Variações sobre o cenário provável de 2020.
A sensibilidade provável foi calculada com base nas variações entre os índices do ano de 
2019 e os previstos no cenário provável para 2020, e demonstram os eventuais impactos 
adicionais no resultado da Companhia. As demais sensibilidades apresentadas foram apu-
radas com base na variação de 25% e 50% sobre o cenário provável para 2020. As varia-
ções que poderão impactar o resultado e, consequentemente, o patrimônio líquido de 
2020, em comparação com o ano de 2019, caso tais cenários se materializem, são estas:

Saldos em  
31.12.2019

Sensibilidade
Provável ∆ + 25% ∆ + 50%

Risco de aumento (passivo)
Debêntures
IPCA 657.406 6.316 (6.280) (12.559)
IPCA (Debêntures com swap para o IPCA) 371.315 7.433 (3.297) (6.593)

1.028.721 13.749 (9.577) (19.152)
Risco de redução (ativo)
Ativo financeiro de concessão
IPCA 1.680.168 (11.748) (14.651) (29.303)
b) Risco de gerenciamento de capital: A Companhia administra o seu capital de modo a 
maximizar o retorno dos investidores por meio da otimização do saldo das dívidas e do 
patrimônio, buscando uma estrutura de capital e mantendo índices de endividamento e 
cobertura de dívida que proporcionem o retorno de capital aos seus investidores. A estru-
tura de capital da Companhia é formada pelo endividamento líquido (debêntures, líquidas 
dos efeitos do hedge, deduzidas do caixa e equivalentes de caixa) e pelo patrimônio líqui-
do, que inclui o capital social e as reservas de lucros. A relação da dívida líquida pelo pa-
trimônio líquido foi esta:

31.12.2019 31.12.2018
Dívida4 1.041.022 1.104.847
(–) Caixa e equivalentes de caixa (54.865) (13.302)
Dívida líquida 986.157 1.091.545
Patrimônio líquido 1.008.227 1.004.678
Endividamento líquido/Patrimônio líquido 0,98 1,09
4 Líquida dos efeitos do hedge
c) Risco de aceleração do vencimento de dívidas: A Companhia possui contrato de 
debêntures com cláusulas restritivas (covenants), normalmente aplicáveis às operações 
dessa natureza, relacionadas ao atingimento de indicadores de desempenho financeiro. 
Caso a Companhia não atenda a alguma destas cláusulas, a dívida poderá ter seu venci-
mento antecipado. Em 31.12.2019, a Companhia cumpriu todas as cláusulas restritivas 
(Nota 8 - Debêntures). d) Risco de crédito: As transações relevantes para os negócios da 
Companhia em que há exposição ao risco de crédito são as vendas de energia, as aplica-
ções financeiras e as operações de hedge. A Companhia considera o risco de crédito pra-
ticamente nulo, tendo em vista os aspectos comentados a seguir: d.1) Riscos relaciona-
dos à venda de energia: Nas operações de venda de energia no mercado livre, a fim de 
mitigar o risco de crédito, a Companhia firmou contrato com a sua controladora, vigente a 
partir de 01.01.2018, até dezembro de 2028, mitigando o seu risco de crédito. Para mais 
detalhes vide Nota 15 - Transações com partes relacionadas.d.2) Riscos relacionados às 
aplicações financeiras: Os recursos disponíveis da Companhia são alocados em um 
Fundo de Investimento Exclusivo de Renda Fixa, o qual tem como política a alocação de 
seu patrimônio em ativos de baixíssimo risco. Em 31.12.2019, esse fundo possuía 100% 
de sua carteira em ativos com risco de crédito do Governo Brasileiro, todos com liquidez 
diária. De acordo com o planejamento financeiro da Companhia, os recursos desse fundo 
serão utilizados no curto prazo, reduzindo substancialmente o risco de quaisquer efeitos 
significativos nos seus rendimentos, em decorrência de eventual redução da taxa básica 
de juros da economia brasileira. d.3) Riscos relacionados às operações de hedge: A 
Política de Investimentos e Derivativos impõe fortes restrições à realização de operações 
com derivativos e determina o monitoramento contínuo das exposições no caso de contra-
tação de operação desse tipo. Conforme anteriormente mencionado, a única operação de 
hedge contratada pela Companhia é o swap para proteção da variação da taxa DI sobre 
uma das séries das debêntures emitidas. e) Risco de liquidez: A Companhia, para asse-
gurar a capacidade dos pagamentos de suas obrigações, utiliza uma política de caixa mí-
nimo, revisada com base nas projeções de caixa e monitorada mensalmente. A gestão de 
aplicações financeiras tem foco em instrumentos de curtíssimo prazo, prioritariamente com 
vencimentos diários, de modo a promover máxima liquidez e fazer frente aos desembol-
sos. A Companhia, também, conta com o suporte da sua controladora ENGIE Brasil Ener-
gia na gestão de sua liquidez. O caráter gerador de caixa da Companhia e a pouca volati-
lidade nos recebimentos e nas obrigações de pagamentos ao longo dos meses do ano, 
garantem à Companhia estabilidade nos seus fluxos, reduzindo seu risco de liquidez. No 
demonstrativo a seguir, apresenta-se o perfil previsto de liquidação dos principais passivos 
financeiros da Companhia registrados em 31.12.2019. Os valores foram determinados 
com base nos fluxos de caixa não descontados previstos, considerando a estimativa de 
amortização de principal e pagamento de juros futuros, quando aplicável. Para as dívidas 
com juros pós-fixados o valor foi obtido com base na curva de juros do encerramento do 
exercício. 

Até 1  
ano

De 2 a 3  
anos

De 4 a 5  
anos

Mais de 5  
anos Total

Fornecedores 11.185 – – – 11.185
Debêntures5 181.677 381.370 370.874 384.039 1.317.960

192.862 381.370 370.874 384.039 1.329.145
O ativo financeiro de concessão não possui risco de liquidez, uma vez que está relaciona-
do à parcela de energia destinada ao ACR, no Sistema de Cota de Garantia Física, cujo 
pagamento é garantido pelo Poder Concedente.
5 Líquidas das operações de hedge
f) Categoria e valor justo dos instrumentos financeiros: 31.12.2019 31.12.2018
Ativos financeiros
Valor justo por meio do resultado
 Aplicações financeiras 54.733 12.976
 Ganhos não realizados em operações de hedge sobre debêntures6 – 7.208
Custo amortizado
 Caixa e depósitos bancários à vista 132 326
 Contas a receber de clientes 25.784 10.157
 Ativo financeiro de concessão 1.680.168 1.610.025

1.760.817 1.640.692
Passivos financeiros
Valor justo por meio do resultado
Debêntures 371.315 480.872
Perdas não realizadas em operações de hedge sobre debêntures7 12.301 –
Custo amortizado
Fornecedores 11.185 8.834
Debêntures 657.406 631.183

1.052.207 1.120.889
Os ativos e os passivos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado estão 
avaliados por meio de outros dados observáveis (Nível 2), exceto as aplicações financei-
ras, as quais estão avaliadas pelos preços cotados em mercado ativo (Nível 1). g) Valor de 
mercado dos instrumentos financeiros: Nas operações envolvendo instrumentos finan-
ceiros somente foram identificadas diferenças entre os valores apresentados no balanço 
patrimonial e os respectivos valores de mercado no ativo financeiro de concessão e na 
parcela das debêntures que não estão sob o escopo da contabilidade de hedge. Essas 
diferenças ocorrem principalmente em virtude desses instrumentos apresentarem prazos 
de liquidação longos e custos diferenciados em relação às taxas de juros praticadas atual-
mente para contratos similares. Na determinação dos valores de mercado foram utilizados 
os fluxos de caixa futuros, descontados a taxas julgadas adequadas para operações
semelhantes. 31.12.2019 31.12.2018

Contábil Mercado Contábil Mercado
Ativo financeiro de concessão 1.680.168 1.621.822 1.610.025 1.607.729

Debêntures 1.028.721 1.042.281 1.112.055 1.127.322
2.708.889 2.664.103 2.722.080 2.735.051

6 Apresentado como parte das rubricas: Outros ativos circulantes” e “Outros ativos não 
circulantes”.
7 Apresentado como parte das rubricas “Outros passivos circulantes” e “Outros passivos 
não circulantes”.
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