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COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA
CNPJ nº 28.925.264/0001-75 - NIRE nº 42 3 0004594-2 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  DE 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhares de reais)
NOTA 8 - DEBÊNTURES
Política contábil: As debêntures são reconhecidas inicialmente pelo valor justo, líquido 
dos custos incorridos nas captações e, posteriormente, são mensuradas pelo custo amor-
tizado utilizando-se o método de taxa de juros efetiva, exceto pelas debêntures que a 
Companhia aplicou as regras de contabilidade de hedge, as quais são mensurados poste-
riormente ao valor justo por meio do resultado.
a) Composição: 31.12.2019 31.12.2018

Circu- 
lante

Não 
circulante Total

Circu- 
lante

Não  
circulante Total

Debêntures - 1ª emissão 114.710 911.652 1.026.362 104.599 1.004.860 1.109.459
Encargos 2.359 – 2.359 2.596 – 2.596
Debêntures 117.069 911.652 1.028.721 107.195 1.004.860 1.112.055
Efeitos do hedge (swap)
Posição ativa8 – – – (1.906) (5.302) (7.208)
Posição passiva9 3.510 8.791 12.301 – – –
Debêntures, 
 líquidos dos efeitos 
  do hedge 120.579 920.443 1.041.022 105.289 999.558 1.104.847
Em 26.06.2018, a Companhia emitiu debêntures, em duas séries, com esforços restritos, 
com valor nominal de R$ 1, perfazendo o montante de R$ 1.117.000. Os recursos obtidos, 
no montante de R$ 1.090.347, líquidos dos custos de captação, destinaram-se ao paga-
mento antecipado de parte do montante captado por meio de notas promissórias. A Com-
panhia contratou swap para proteger a totalidade dos fluxos de pagamentos futuros dos 
juros contra a variação da taxa DI, para a 1ª Emissão - Série 1.
8A posição ativa do hedge está apresentada como parte das rubricas “Outros ativos  
circulantes” e “Outros ativos não circulantes”
9A posição passiva do hedge está apresentada como parte das rubricas “Outros passivos 
circulantes” e “Outros passivos não circulantes”
 b) Mutação das debêntures: Circulante Não circulante Total
Saldos em 31.12.2017 1.326.232 – 1.326.232
Emissão de debêntures 53.512 1.036.835 1.090.347
Juros 93.208 – 93.208
Variações monetárias 82 10.081 10.163
Ajuste a valor justo 1.565 5.480 7.045
Transferências 47.536 (47.536) –
Amortização do principal10 (1.320.000) – (1.320.000)
Amortização de juros (94.940) – (94.940)
Saldos em 31.12.2018 107.195 1.004.860 1.112.055
Juros 74.817 – 74.817
Variações monetárias 476 24.225 24.701
Ajuste a valor justo (5.218) 1.114 (4.104)
Transferências 118.547 (118.547) –
Amortização do principal (107.286) – (107.286)
Amortização de juros (71.462) – (71.462)
Saldos em 31.12.2019 117.069 911.652 1.028.721
c) Principais condições contratadas:

Quan- 
tidade

Remune- 
ração

Condições  
de Pagamento

Venci- 
mento

Garan- 
tia

Saldos  
em  

31.12.2019
Encar- 

gos Principal

1ª Emissão
 - Série 1 483.000

107% a.a.  
sobre ∆  

Taxa DI com  
swap para  

IPCA + 4,47%

Semes- 
tral- 

mente

9 parcelas  
semestrais  
a partir de  

06.2019  06.2023
Garan- 
tia real 371.315

1ª Emissão
 - Série 2 634.000

IPCA +  
6,4962%

Semes- 
tral- 

mente

15 parcelas  
semestrais  
a partir de  

06.2020 06.2027
Garan- 
tia real 657.406

d) Vencimentos dos saldos apresentados no passivo não circulante Total
2021 179.319
2022 179.319
2023 185.912
2024 91.775
2025 91.775
2026 a 2029 183.552
Debêntures 911.652
e) Compromissos financeiros contratuais (covenants):
Dívida Covenants 31.12.2019

Debêntures - 1ª emissão
Índice de cobertura do serviço da dívida (ICSD) ≥ 

1,1 2,24
10 O valor é referente ao pagamento de notas promissórias.
Os compromissos financeiros estão sendo integralmente cumpridos pela Companhia.
NOTA 9 - IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDOS
O imposto de renda e a contribuição social diferidos, ativo e passivo, estão apresentados 
de forma líquida, como segue: 
a) Composição: 31.12.2019 31.12.2018

Natureza dos créditos
Base de  
cálculo IR CSSL Total Total

Passivo:
Remuneração do ativo financeiro
 de concessão 478.363 119.591 43.053 162.644 81.912
Amortização da diferença entre 
 intangível fiscale contábil da 
 bonificação paga pela outorga 111.729 27.932 10.055 37.987 20.456
Outros – – – – 55

147.523 53.108 200.631 102.423
Ativo:
Receita de Retorno de Bonificação pela 
 Outorga (RBO) 364.971 91.243 32.847 124.090 66.532
Perdas não realizadas em operações de hedge 15.474 3.868 1.394 5.262 –
Outros 6.296 1.574 567 2.141 –

96.685 34.808 131.493 66.532
Valor líquido 50.838 18.300 69.138 35.891
b) Mutação do imposto de renda e da contribuição social diferidos:
Saldo em 31.12.2017 2.743
Impostos diferidos reconhecidos no resultado do exercício 33.148
Saldo em 31.12.2018 35.891
Impostos diferidos reconhecidos no resultado do exercício 33.247
Saldo em 31.12.2019 69.138

c) Expectativa de realização e exigibilidade: A Administração da Companhia elabora 
projeção de resultados tributáveis futuros, demonstrando a capacidade de realização dos 
créditos fiscais nos exercícios indicados. Com base no estudo técnico das projeções de 
resultados tributáveis, a Companhia estima recuperar o crédito tributário nos seguintes 
exercícios:

Ativo Passivo
2020 13.776 20.217
2021 12.614 18.463
2022 13.665 16.702
2023 9.946 15.110
2024 9.451 13.665
2025 a 2027 20.820 33.662
2028 a 2030 15.410 24.915
2031 a 2033 11.407 18.443
2034 em diante 24.404 39.454

131.493 200.631
NOTA 10 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO
a) Capital social subscrito e integralizado: O capital social da Companhia, em 
31.12.2019 e 31.12.2018, era de R$ 854.409, totalmente subscrito e integralizado, repre-
sentado por 854.408.805 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, das 
quais 854.408.795 pertencem à ENGIE Brasil Energia e 10 são de propriedade da ENGIE 
Brasil Energia Comercializadora Ltda. b) Reservas de lucros: b.1) Reserva legal: Do lu-
cro líquido do exercício, 5% são aplicados, antes de qualquer outra destinação, na consti-
tuição da reserva legal, que não excederá a 20% do capital social da Companhia. A referida 
reserva tem a finalidade de assegurar a integridade do capital social e somente poderá ser 
utilizada para compensar prejuízos ou aumentar o capital social. b.2) Reserva de reten-
ção de lucros: A reserva é constituída, com base em orçamento de capital, com a finalida-
de de financiar a manutenção da Usina. A Companhia encaminhou para aprovação em 
assembleia geral ordinária a constituição de reserva de retenção de lucros em 2019, no 
montante de R$ 137.458, com base no orçamento de capital.
c) Lucro por ação básico e diluído:

31.12.2019 31.12.2018
Lucro líquido do exercício 160.769 166.021
Média de ações ordinárias 854.408.805 854.408.805
Lucro por ação básico e diluído - Em reais 0,18816 0,19431
A Companhia não possui ações com efeitos diluidores nos exercícios apresentados, motivo 
pelo qual não há diferença entre o lucro por ação básico e diluído.
NOTA 11 - DIVIDENDOS
Política contábil: Os dividendos são reconhecidos como passivo nos seguintes momen-
tos: (i) dividendos intercalares e intermediários - quando de sua aprovação pelo Conselho 
de Administração; e (ii) dividendos adicionais propostos no encerramento do exercício - 
quando de sua aprovação pela Assembleia Geral Ordinária (AGO).
a) Cálculo 31.12.2019 31.12.2018
Base de cálculo dos dividendos ajustada
  Lucro líquido do exercício 160.769 166.021
  Reserva legal (8.039) (8.301)
Lucro líquido do exercício ajustado para fins de dividendos 152.730 157.720
Dividendos propostos
 Dividendos mínimos obrigatórios 15.272 15.772
 Dividendos adicionais propostos – 141.948
Total dos dividendos anuais 15.272 157.720
Percentual do lucro líquido ajustado 10% 100%
b) Composição do saldo de dividendos a pagar

31.12.2019 31.12.2018
Dividendos mínimos obrigatórios - exercício 2017 – 1.780
Dividendos adicionais propostos referentes ao exercício de 2017 – 16.020
Dividendos mínimos obrigatórios - exercício 2018 10.572 15.772
Dividendos adicionais propostos referentes ao exercício de 2018 141.948 –
Dividendos mínimos obrigatórios - exercício 2019 15.272 –

167.792 33.572
c) Política de dividendos: A política de dividendos da Companhia estabelece que seus 
acionistas tenham direito a receber, em cada exercício social, um dividendo mínimo obriga-
tório equivalente a 10% do lucro líquido ajustado do exercício. d) Dividendos complemen-
tares relativos ao exercício de 2018: Em 29.04.2019, a Assembleia Geral Ordinária apro-
vou a destinação do lucro líquido e a proposta de distribuição de dividendos 
complementares relativos ao exercício findo em 31.12.2018, no valor de R$ 141.948. Nes-
ta data, a Companhia reconheceu a obrigação do pagamento em seu balanço patrimonial.
NOTA 12 - CONCILIAÇÃO DA RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
Política contábil: A receita é mensurada com base na contraprestação precificada no 
contrato com o cliente, pelo valor justo da contrapartida recebida ou a receber, deduzida 
dos tributos incidentes sobre ela. A receita é reconhecida de acordo com a observância das 
seguintes etapas: (i) identificação dos direitos e compromissos do contrato com o cliente; 
(ii) identificação das obrigações de desempenho contratadas; (iii) determinação do preço 
da transação; (iv) alocação do preço às obrigações de desempenho; e (v) reconhecimento 
quando (ou na medida em que) as obrigações de desempenho são satisfeitas. Uma recei-
ta só é reconhecida quando não há incerteza significativa quanto à sua realização. A recei-
ta operacional bruta é reconhecida conforme os contratos firmados, cuja obrigação de de-
sempenho é atendida mensalmente, dado que o cliente, simultaneamente, recebe e 
consome os benefícios fornecidos pela Companhia. Consequentemente, o valor da contra-
prestação reflete o valor justo a receber no momento em que a energia é efetivamente 
entregue ao cliente. A remuneração de ativo financeiro de concessão corresponde aos ju-
ros e à variação monetária apurados sobre o saldo de ativo financeiro de concessão (Nota 
5). A tabela a seguir apresenta a conciliação entre a receita operacional bruta e a receita 
operacional líquida apresentada nas demonstrações dos resultados.

31.12.2019 31.12.2018
Receita operacional bruta
 Suprimento de energia elétrica 149.352 162.547
 Receita GAG - operação e manutenção 70.573 63.919
 Transações no mercado de curto prazo 16.439 2.989
 Outras receitas 33 –

236.397 229.455
Deduções da receita operacional
PIS e Cofins (21.867) (8.375)
Pesquisa e desenvolvimento (722) (2.185)

(22.589) (10.560)
Remuneração de ativo financeiro de concessão 237.446 208.879
Receita operacional líquida 451.254 427.774

NOTA 13 - RESULTADO FINANCEIRO
31.12.2019 31.12.2018

Receitas financeiras
Renda de aplicações financeiras 2.600 7.427
Outras receitas financeiras 359 457

2.959 7.884
Despesas financeiras
Juros e variação monetária sobre
 Debêntures 99.518 103.371
 Hedge de valor justo sobre empréstimos 7.356 (391)
 Outros 34 400
Ajuste a valor justo 2.724 (228)
Outras despesas financeiras 622 457

110.254 103.609
Despesas financeiras, líquidas 107.295 95.725
NOTA 14 - CONCILIAÇÃO DOS TRIBUTOS NO RESULTADO
Política contábil: O imposto de renda e a contribuição social correntes são calculados de 
acordo com as bases tributárias e as alíquotas vigentes na data da apresentação das de-
monstrações contábeis. O imposto de renda e a contribuição social diferidos são calcula-
dos aplicando-se as alíquotas efetivas previstas para os exercícios sociais em que se es-
pera realizar ou exigir as diferenças temporárias - diferenças entre o valor contábil dos 
ativos e dos passivos e sua base fiscal.

2019 2018
IR CSLL Total IR CSLL Total

Resultado antes dos tributos 243.592 243.592 243.592 215.200 215.200 215.200
Alíquota nominal 25% 9% 34% 25% 9% 34%
Despesa às alíquotas nominais (60.898) (21.923) (82.821) (53.800) (19.368) (73.168)
Variação entre bases do lucro real 
 e presumido – – – 18.790 5.200 23.990
Outros 5 (7) (2) (1) – (1)

(60.893) (21.930) (82.823) (35.011) (14.168) (49.179)
Composição dos tributos no resultado
Corrente (36.447) (13.129) (49.576) (10.638) (5.393) (16.031)
Diferido (24.446) (8.801) (33.247) (24.373) (8.775) (33.148)

(60.893) (21.930) (82.823) (35.011) (14.168) (49.179)
Alíquota efetiva 25,0% 9,0% 34,0% 16,3% 6,6% 22,9%
Em 2019, a Companhia alterou seu regime de tributação para o lucro real (2018 - lucro 
presumido).
NOTA 15 - TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
a) Remuneração dos administradores: Nos exercícios findos em 31.12.2019 e 
31.12.2018, os administradores não receberam remuneração nem benefícios, em razão de 
renúncia a esse direito. Os administradores da Companhia são remunerados pela contro-
ladora ENGIE Brasil Energia. b) Venda de energia: A Companhia possui contrato de ven-
da de energia com a sua controladora, ENGIE Brasil Energia, no montante de 98,4 MW 
médios, ao preço deR$ 134,87/MWh, sendo reajustado anualmente pelo IPCA, cuja vigên-
cia é de 01.01.2018 até 31.12.2028. O compromisso futuro do contrato atualizado para 
31.12.2019 é de R$ 1.345.239. Adicionalmente, em novembro de 2018, a Companhia re-
cebeu como adiantamento do contrato de energia firmado com a controladora, o montante 
de R$ 75.000, realizado em 2019 e 2018. O contrato de venda à controladora prevê que 
esta assuma os impactos decorrentes do Mecanismo de Realocação de Energia (MRE), 
incluindo a sazonalização da garantia física para fins de alocação de energia e o Fator de 
Ajuste de Garantia Física (Energia Secundária ou GSF). Assim, os montantes relativos a 
transações com partes relacionadas que afetaram o resultado da Companhia no exercício 
findo em 31.12.2019 foram:

Receita -  
Suprimento de energia

Custo -  
Compra de energia

Despesas gerais e 
administrativas

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018
EBE 31.591 54.968 135.537 147.572 204 132
c) Valores reconhecidos em contas patrimoniais

Ativo Passivo
Contas a Receber Fornecedores

Energia Energia Outros Dividendos
EBE
31.12.2019 14.926 5.412 591 167.792
31.12.2018 – 53.10011 635 33.571
11Está contemplado no saldo de contas a receber de energia o montante de R$ 51.494 re-
lativo a adiantamento à parte relacionada decorrente do contrato de compra de energia.
d) Acordo operativo: Em 01.07.2019, a Companhia e a controladora celebraram um con-
trato de compartilhamento de operação e manutenção e recursos humanos, no qual a 
controladora garante o atendimento dos procedimentos internos da Companhia quando da 
execução de atividades operacionais na UHE Jaguara. O contrato possui vigência de 60 
meses, podendo ser prorrogado por igual período, e foi anuído pela Aneel em 10.07.2019. 
O montante máximoanual do contrato é de R$ 13.684. 
NOTA 16 - SEGUROS
a) Riscos operacionais e lucros cessantes: A Companhia é participante da apólice de 
seguro internacional de danos à propriedade e interrupção de negócios - Property Damage 
andBusiness Interruption (PDBI) - do programa de seguros de sua controladora ENGIE.  
A vigência do seguro vai até 31.05.2020 e o valor da cobertura é R$ 1.495.100, sendo 
 R$ 1.338.215 referente a danos materiais e R$ 156.885 a lucros cessantes. b) Sinistro: 
Em abril de 2018, ocorreu um sinistro na unidade geradora da Usina Hidrelétrica Jaguara, 
gerando exposição de lucros cessantes de longo prazo e danos materiais. A unidade sinis-
trada ficou indisponível até dezembro de 2018. As estimativas de indenizações relativas a 
danos materiais e lucros cessantes são de R$ 17 milhões e R$ 24 milhões, respectivamen-
te. Desse montante, foi recebido como adiantamento, em março de 2019, o valor relativo 
aos lucros cessantes. O reconhecimento deste montante no resultado ocorrerá simultane-
amente aos efeitos de frustração de receita decorrentes do sinistro. Em 31.12.2019, a 
Companhia apresenta o saldo de R$ 18.293 registrado na rubrica de “Adiantamento de 
indenização de lucros cessantes”. Adicionalmente, a Companhia possui em 31.12.2019, 
como indenização de seguros a receber, o montante de R$ 9.663 (31.12.2018 -  
R$ 14.590). 
NOTA 17 - COMPROMISSOS DE LONGO PRAZO
A Companhia mantém contrato de uso do sistema de transmissão com o Operador Nacio-
nal do Sistema Elétrico (ONS), o qual tem vigência até a data de término da concessão.  
Os compromissos futuros correspondentes a este contrato, em 31.12.2019, são de  
R$ 1.175.634.
NOTA 18 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO FLUXO DE CAIXA
Em 2019, houve compensação de imposto de renda e contribuição social no montante de 
R$ 1.657. Em 2018, houve aumento de capital social por meio da capitalização do adian-
tamento para futuro aumento de capital realizado em 2017, no montante de R$ 854.309.
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores da
Companhia Energética Jaguara
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da Companhia Energética Jaguara 
(“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as 
respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patri-
mônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as corres-
pondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em 
nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia Ener-
gética Jaguara em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus 
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (“International 

Financial Reporting Standards - IFRS”), emitidas pelo “International Accounting Standards 
Board - IASB”. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as nor-
mas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade 
com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do audi-
tor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à 
Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade - CFC, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com 
essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada 
para fundamentar nossa opinião. Principais assuntos de auditoria: Principais assuntos 
de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significati-
vos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto 

de nossa auditoria das demonstrações contábeis como um todo e na formação de nossa 
opinião sobre essas demonstrações contábeis e, portanto, não expressamos uma opinião 
separada sobre esses assuntos. Ativo financeiro de concessão: Conforme descrito na 
nota explicativa nº 5 às demonstrações contábeis, o ativo financeiro de concessão é men-
surado no início da concessão pelo valor presente dos fluxos de caixa futuros decorrentes 
das parcelas a serem liquidadas e, posteriormente, mantido ao custo amortizado com base 
na taxa de juros utilizada para o cálculo do valor presente. O contrato de concessão esta-
belece uma divisão para a destinação de utilização da capacidade instalada da usina de 
Jaguara de 70% ao Ambiente de Contratação Regulada - ACR e 30% ao Ambiente de 
Contratação Livre - ACL. A parcela destinada ao ACR é garantida pelo Poder Concedente 
e não possui risco de demanda. Esse assunto foi considerado como significativo para a 
nossa auditoria, tendo em vista o alto grau de julgamento e complexidade na determinação 

ORÇAMENTO DE CAPITAL
A Companhia preparou seu orçamento de capital considerando os investimentos previstos na modernização da UHE Jaguara, cuja vigência da concessão é de 30 anos. Em função disto e considerando o § 1° do Artigo 196 da Lei n° 6.404/76, que dispõe: “O orçamento, submetido 
pelos órgãos da administração com a justificação da retenção de lucros proposta, deverá compreender todas as fontes de recursos e aplicações de capital, fixo ou circulante, e poderá ter a duração de até 5 (cinco) exercícios, salvo no caso de execução, por prazo maior, 
de projeto de investimento”, a Companhia preparou orçamento de capital considerando prazo superior a 5 exercícios.

Em milhares de reais
A realizar

TotalFontes de recursos 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Retenção de lucros do exercício de 2019 (Artigo 196 da Lei das S.A.) 137.458 – – – – – – – – 137.458
Capital de terceiros e geração interna de caixa – – – – – – 29.655 75.162 75.121 179.938
Total das fontes 137.458 – – – – – 29.655 75.162 75.121 317.396
Aplicações de recursos
Modernização da Usina 4.970 5.640 1.640 4.240 18.855 75.672 56.096 75.162 75.121 317.396
Total das aplicações 4.970 5.640 1.640 4.240 18.855 75.672 56.096 75.162 75.121 317.396
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