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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

dos fatores e das premissas por parte da Administração, atreladas ao processo de mensu-
ração do ativo financeiro de concessão, assim como a relevância dos valores envolvidos. 
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: (i) avaliação das políticas con-
tábeis aplicadas pela Companhia relacionados aos cálculos do ativo financeiro de conces-
são; (ii) discussão das premissas, incluindo a taxa de desconto utilizada no cálculo do ativo 
financeiro de concessão com a Administração da Companhia; (iii) obtenção das planilhas 
de cálculo preparadas pela Companhia para confronto com os registros efetuados no sis-
tema contábil, com a adequada classificação do ativo financeiro de concessão (contas a 
receber) e ativo intangível; (iv) recálculo do ativo financeiro de concessão; e (v) avaliação 
se as divulgações efetuadas pela Administração estão apropriadas. Com base nos proce-
dimentos de auditoria acima descritos, consideramos que a mensuração do ativo financei-
ro de concessão e a consequente segregação entre ativo financeiro de concessão e ativo 
intangível, realizados pela Companhia, assim como as respectivas divulgações, estão 
adequadas no contexto das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Reconheci-
mento de receita: Conforme descrito na nota explicativa nº 12 às demonstrações contá-
beis, a receita da Companhia decorre substancialmente da remuneração e da variação 
monetária do ativo financeiro de concessão e do fornecimento e do suprimento de energia 
elétrica. Esse assunto foi considerado como significativo para a nossa auditoria, em função 
da complexidade no processamento, no registro das transações e no reconhecimento da 
receita.Nossos procedimentos de auditoria sobre o reconhecimento de receita incluíram, 
entre outros: (i) avaliação das políticas contábeis aplicadas pela Companhia relacionados 
aos cálculos utilizados para mensurar a receita; (ii) exame das planilhas de controle da 
receita; (iii) recálculo da receita considerando o contrato de concessão e contratos de ven-
da de energia; (iv) confronto das informações com os extratos da Câmara de Comerciali-
zação de Energia Elétrica - CCEE; e (v) avaliação se as divulgações efetuadas pela Admi-
nistração estão apropriadas. Com base nos procedimentos de auditoria acima descritos, 
consideramos que o processamento, o registro e o reconhecimento da receita realizados 
pela Companhia, assim como as respectivas divulgações, estão adequados no contexto 
das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Outros assuntos: Demonstração do 
valor adicionado: A demonstração do valor adicionado (DVA), referente ao exercício findo 
em 31 de dezembro de 2019, elaborada sob a responsabilidade da Administração da Com-
panhia, e apresentada como informação suplementar para fins de IFRS, foi submetida a 
procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações 
contábeis da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essa 
 demonstração está conciliada com as demonstrações contábeis e registros contábeis, con-
forme aplicável, e se a sua forma e o seu conteúdo estão de acordo com os critérios defi-
nidos no pronunciamento técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa 
opinião, essa demonstração do valor adicionado foi adequadamente elaborada, em todos 
os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse pronunciamento técnico e é 
consistente em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Outras infor-
mações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor: 

A  Administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compre-
endem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis 
não abrange o Relatório da Administração e, não expressamos qualquer forma de conclu-
são de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações 
contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, 
considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações 
contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta 
estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que 
há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse 
fato. Não temos nada a relatar a esse respeito. Responsabilidades da Administração e 
da governança pelas demonstrações contábeis: A Administração é responsável pela 
elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil e de acordo com as normas internacionais de relató-
rio financeiro (IFRS), emitidas pelo IASB, e pelos controles internos que ela determinou 
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distor-
ção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das de-
monstrações contábeis, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a 
Companhia continuar operando e divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados 
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das de-
monstrações contábeis, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou 
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerra-
mento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com 
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contá-
beis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, toma-
das em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável 
é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais dis-
torções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e 
são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, 
dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com 
base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte de uma auditoria realizada de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento 
profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identifi-
camos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, inde-
pendentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos 
de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropria-
da e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção re-
levante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode 
envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou 

 representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos rele-
vantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às cir-
cunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos contro-
les internos da Companhia.• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a 
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administra-
ção. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de 
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incer-
teza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa 
em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que 
existe incerteza relevante, devemos chamar a atenção em nosso relatório de auditoria para 
as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa 
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas 
nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou 
condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade ope-
racional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações 
contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as cor-
respondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresen-
tação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre 
outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significa-
tivas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos 
que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis pela 
governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo 
os requisitos aplicáveis de independência e comunicamos todos os eventuais relaciona-
mentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, in-
cluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto de 
comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram 
considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações contábeis do exer-
cício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Des-
crevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento 
tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamen-
te raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório por-
que as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva 
razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.
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Os líderes do G20 se re-
uniram ontem, por vi-
deoconferência, para 

discutir as ações para atenuar 
os impactos sociais e econômi-
cos da pandemia de covid-19. 
De acordo com comunicado 
conjunto, os países estão inje-
tando mais de US$ 5 trilhões na 
economia global, em políticas 
fiscais direcionadas, medidas 
econômicas e esquemas de ga-
rantia. A reunião foi organizada 
pela Arábia Saudita, que está 
na presidência rotativa do gru-
po dos 20 países mais ricos do 
mundo. O presidente Bolsonaro 
participou da videoconferência.

Entre outras ações, os paí-
ses do G20 vão acompanhar os 
riscos de dívida em países de 
baixa renda devido à pandemia 
e pedir que seus ministros de 
Finanças e os bancos centrais 
trabalhem com as organizações 
internacionais para fornecer a 
assistência financeira interna-
cional apropriada. “Apoiamos 
as medidas extraordinárias 
adotadas pelos bancos centrais. 
Os bancos centrais agiram para 
apoiar o fluxo de crédito para as 
famílias e empresas, promover 
a estabilidade financeira e au-
mentar a liquidez nos merca-
dos globais”, diz o comunicado.

Os líderes do G20 lamen-
taram as mortes ocorridas, 
expressaram sua gratidão aos 
profissionais de saúde e se 

comprometeram coletiva-
mente no esforço de proteger 
vidas, os empregos e a renda 
das pessoas; restaurar a con-
fiança, preservar a estabilidade 
do mercado e retomar o cres-
cimento; minimizar as inter-
rupções no comércio e nas ca-
deias de suprimentos globais; 
prestar ajuda a todos os países 
que precisam de assistência, e 
coordenar medidas financeiras 
e de saúde pública.

“A pandemia sem prece-
dentes de covid-19 é um lem-
brete poderoso de interconec-
tividade e vulnerabilidades dos 
países”, diz o comunicado.
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 Estamos adotando 
medidas imediatas 
e vigorosas para 
apoiar nossas 
economias; proteger 
trabalhadores, empresas 
- especialmente micro, 
pequenas e médias 
empresas - e os setores 
mais afetados; e amparar 
os vulneráveis por 
meio de uma proteção 
social adequada”

Comunicado do G20

Estados Unidos
76.514 infectados
1.093 mortos

O número de norte-
americanos que solicitaram 
auxílio-desemprego saltou para 
um recorde de mais de 3 milhões 
na última semana. As medidas 
severas para conter a pandemia 
de coronavírus paralisaram 
repentinamente o país, 
desencadeando uma onda de 
dispensas que, provavelmente, 
pôs fim ao mais longo boom de 
emprego na história dos EUA.

Itália
80.539 infectados
8.165 mortos

Uma cidade da região da 
Lombardia, no norte da Itália, é 
o pesadelo dos que defendem 
relaxar a quarentena contra 
a covid-19 em benefício da 
economia. Trata-se de Bérgamo, 
a Wuhan italiana, de onde, ontem, 
o Exército retirou em comboio, 
dezenas de caixões com corpos 
para serem cremados em outros 
lugares, pois a cidade - cujo 
sistema de saúde entrou em 
colapso - não consegue lidar mais 
nem com seus mortos. E no meio 
de tanta tristeza, a Itália comemora 
momentos de solidariedade. A 
China enviou ontem 14 dos seus 
melhores especialistas em relação 
à pandemia, além de equipamentos 
e suplementos médicos, para 
ajudar o país europeu. 

Japão
1.399 infectados
47 mortos

O Ministério dos Negócios Estrangeiros do 
Japão elevou o nível de alerta de viagens para o 
mundo inteiro para nível 2, em uma escala de 4 níveis, 
devido à disseminação global do novo coronavírus, 
pedindo que os japoneses evitem realizar viagens não 
essenciais ao exterior. Esta foi a primeira vez que esse 
tipo de alerta para o mundo inteiro foi declarado.

Espanha
56.197 infectados
4.145 mortos

A Espanha superou a China no número de mortos 
pelo coronavírus e agora é o segundo país com o 
maior número de fatalidades causadas pela doença, 
atrás apenas da Itália. O Ministério da Saúde espanhol 
confirmou ontem a morte de 738 pessoas em 24 
horas, e o número de mortos  já chegou em 4.145. 
A China tem 81.782 infectados, e 3.291 mortos. 

G20 promete injetar US$ 5 trilhões na economia

Prefeito de Nova York, Bill de Blasio (à esq.), confere carga de 
400 aparelhos respiratórios enviados pelo governo americano
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