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quando: (i) o Grupo tem uma obrigação presente ou não formalizada (constructive 
obligation) como resultado de eventos já ocorridos; (ii) é provável que uma saída de 
recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e (iii) o valor puder ser estimado com 
segurança. As provisões não incluem as perdas operacionais futuras.
As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários 
para liquidar a obrigação, usando uma taxa antes dos efeitos tributários, a qual reflita as 
avaliações atuais de mercado do valor do dinheiro no tempo e dos riscos específicos da 
obrigação. O aumento da obrigação em decorrência da passagem do tempo é reconhecido 
como despesa financeira.
O Grupo é parte em processos judiciais e administrativos envolvendo questões cíveis, 
fiscais, trabalhistas e ambientais decorrente do curso normal de suas operações, cujas 
estimativas para determinar os valores das obrigações e a probabilidade de saída de 
recursos são realizadas pela Statkraft Energias Renováveis S.A., com base em opinião 
de seus assessores jurídicos, quando necessário, e nos julgamentos da Administração.
2.16. Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos
Imposto de renda e contribuição social correntes 
O imposto de renda e a contribuição social corrente são apresentados líquidos,  
no passivo quando houver montantes a pagar, ou no ativo quando os montantes 
antecipadamente pagos excedem o total devido na data do relatório. As despesas  
de imposto de renda e contribuição social do período compreendem os impostos correntes 
e diferidos.
Os impostos sobre a renda são reconhecidos na demonstração do resultado, exceto 
na proporção em que estiverem relacionados com itens reconhecidos diretamente no 
patrimônio líquido ou no resultado abrangente. 
O imposto de renda e a contribuição social correntes são calculados com base no lucro 
tributável aplicando-se alíquotas vigentes no final do período que está sendo reportado.
O imposto de renda e a contribuição social correntes são apresentados líquidos, por 
contribuinte, quando existe direito à compensação dos valores reconhecidos e quando 
há intenção de liquidar em bases líquidas, ou realizar o ativo e liquidar o passivo 
simultaneamente.
(a) Lucro real
O imposto de renda e a contribuição social, via de regra são calculados pelas alíquotas 
regulares de 15% (acrescida de adicional de 10% para o imposto de renda se ultrapassado 
o limite tributável) e de 9% para a contribuição social.
(b) Lucro presumido
Conforme facultado pela legislação fiscal vigente, a base de cálculo do imposto de renda é 
calculada à razão de 8% e a da contribuição social à razão de 12% sobre as receitas brutas 
(32% quando a receita for proveniente de prestação de serviços) e 100% das demais 
receitas, inclusive as financeiras, sobre as quais se aplicam as alíquotas regulares do 
respectivo imposto e contribuição.
Os regimes aplicados a cada empresa do grupo podem ser verificados conforme 
detalhamento abaixo: 
Lucro Presumido: Lucro Real:
Energen Energias Renováveis S.A. Monel Monjolinho Energética S.A.
Macaúbas Energética S.A. Statkraft Energias Renováveis S.A.
Novo Horizonte Energética S.A.
Seabra Energética S.A.
Esmeralda S.A.
Santa Laura S.A.
Santa Rosa S.A.
Moinho S.A.
Passos Maia Energética S.A.
Santa Fé Energia S.A
Ventos de Santa Eugênia Energias Renováveis S.A.
Ventos de São Vitorino Energias Renováveis S.A.
Oslo I S.A.
Oslo II S.A.
Oslo III S.A.
Oslo IV S.A.
Oslo V S.A.
Oslo VI S.A.
Oslo VII S.A.
Oslo VIII S.A.
Oslo IX S.A.
Oslo X S.A.
Imposto de renda e contribuição social diferidos
O imposto de renda e a contribuição social diferidos ativos são reconhecidos somente na 
proporção da probabilidade de que lucro tributável futuro esteja disponível e contra o qual 
as diferenças temporárias possam ser usadas.
O imposto de renda e a contribuição social diferidos ativos e passivos são apresentados 
pelo líquido no balanço quando há o direito legal e a intenção de compensá-los quando 
da apuração dos tributos correntes, em geral relacionado com a mesma entidade legal e 
mesma autoridade fiscal.
2.17. Demais passivos circulantes e não circulantes
São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, 
dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas.
2.18. Capital Social
A companhia somente possui ações ordinárias, que são classificadas integralmente no 
patrimônio líquido. 
2.19. Reconhecimento da receita
(a) Venda de energia elétrica
Estas receitas são reconhecidas quando o controle do bem é transferido para o comprador, 
que para este caso se refere a disponibilização da energia elétrica gerada no SIN - sistema 
integrado nacional. Para aquelas usinas hídricas que fazem parte do MRE - Mecanismo 
de Realocação de Energia - a receita é reconhecida conforme sua garantia física mensal 
alocada, independente da disponibilização de energia elétrica gerada no SIN. Contudo, 
caso os participantes do MRE não entreguem o volume de energia elétrica necessária 
para manutenção da garantia física de cada usina, há a aplicação do GSF (Generation 
Scalling Factor), que reduz a garantia física das usinas, e por consequência suas receitas.
(b) Venda da prestação de serviços de O&M - Operação e Manutenção
São reconhecidas quando ocorre a entrega da prestação de serviços de O&M verificando 
se os benefícios econômicos derivados desta operação fluirão para entidade. A 
mensuração ocorre tanto pelo método linear quanto por medição de estágio de execução, 
à depender da natureza de cada serviço prestado.
2.20. Benefícios a empregados 
(a) Participação nos lucros e bônus
O grupo reconhece um passivo e uma despesa de participação nos resultados com base 
em metodologia própria, que leva em conta o resultado obtido no período.
O pagamento de participação nos lucros e bônus constitui a remuneração variável e são 
embasados no alcance das metas individuais e objetivos empresariais.
2.21. Adoção de pronunciamentos contábeis orientações e interpretações novos e/ou 
revisados
• CPC 06 (R2) (IFRS 16) - Operações de Arrendamento Mercantil: Conforme emissão 
dessa norma, os arrendatários passam a ter que reconhecer o passivo dos pagamentos 
futuros e o direito de uso do ativo arrendado para praticamente todos os contratos de 
arrendamento mercantil, incluindo os operacionais, podendo ficar fora do escopo 
determinados contratos de curto prazo ou de pequenos montantes. Os critérios de 
reconhecimento e mensuração dos arrendamentos nas demonstrações financeiras dos 
arrendadores ficam substancialmente mantidos. A Companhia concluiu a avaliação inicial 
do impacto em suas demonstrações financeiras e, considerando a abordagem consolidada, 
os contratos que se enquadram no escopo da revisão desta norma compreendem 
contratos de locação de veículos, arrendamentos de terras e locação de salas comerciais, 
destinados a viabilizar as atividades das plantas e demais atividades administrativas. 
Tais contratos têm prazos de duração entre 2 e 10 anos, exceto para os arrendamentos 
de terras onde o prazo se estende para mais de 5 anos, contêm cláusulas de revisão 
anual do valor de mercado do aluguel e a companhia não tem a opção de adquirir os 
ativos arrendados depois de expirado o prazo de duração do arrendamento. Os ativos 
decorrentes do direito de uso de tais contratos, bem como os passivos relacionados estão 
apresentados nas rubricas de Imobilizado e Arrendamentos, conforme notas explicativas 
de nº 14 e 27, respectivamente.
• IFRIC 23/ICPC 22 - Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre a Renda: essa 
interpretação esclarece como mensurar e reconhecer ativos e passivos de tributos sobre o 
lucro (IR/CS) correntes e diferidos, à luz do IAS 12/CPC 32, nos casos em que há incerteza 
sobre tratamentos aplicados nos cálculos dos respectivos tributos. A administração avaliou 
os principais tratamentos fiscais adotados pelo Grupo nos períodos em aberto sujeitos a 
questionamento pelas autoridades tributárias e concluiu que não há impacto significativo a 
ser registrado nas demonstrações financeiras. 
Não há outras normas IFRS ou interpretações IFRIC que ainda não entraram em vigor que 
poderiam ter impacto significativo sobre o Grupo.
3. ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁBEIS CRÍTICOS
As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se 
na experiência da Administração e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos 

futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias.
3.1. Estimativas e premissas contábeis críticas
Com base em premissas, o Grupo faz estimativas contábeis das informações trimestrais. 
Por definição, as estimativas contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos 
resultados reais. As estimativas e premissas que apresentam um risco significativo, com 
probabilidade de causar um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos, 
estão contempladas abaixo.
a) Vida útil do ativo imobilizado
Até setembro de 2019, o Grupo reconhecia a despesa de depreciação com base não 
método linear, considerando seus custos e seus valores residuais durante a vida 
útil técnica estimada para cada grupo de ativos imobilizados, limitados ao prazo de 
autorização/concessão. 
A partir de outubro de 2019, o Grupo realizou mudanças nas estimativas de vida útil do 
ativo imobilizado das usinas hídricas onde a depreciação passou a ser calculada utilizando 
as taxas de depreciação que representam o valor residual do imobilizado ao fim da 
concessão, de acordo com as taxas de depreciação doManual de Contabilidade do Setor 
Elétrico (MCSE), em função do entendimento da Administração da Companhia no sentido 
de haver direito à indenização dos valores residuais ao final da concessão/autorização. 
Caso haja alteração no cenário regulatório ou à medida que fatos novos relacionados 
ao tema ocorram, referidas taxas poderão ser revistas, para refletir a adequada vida útil 
econômica dos bens integrantes do ativo imobilizado.
Anualmente o grupo avalia se há indícios de mudança da vida útil técnica esperada 
para os grupos de ativos, e a cada três anos é formalizado um novo estudo técnico, 
independentemente da existência de evidências de mudança da expectativa adotada de 
vida útil.
b) Teste de redução do valor de recuperação dos ativos de longa duração
Existem regras específicas para avaliar o valor recuperável dos ativos de vida longa, 
especialmente imobilizado. O Grupo realiza a cada emissão de demonstrações financeiras, 
ou sempre que houver indicativos, uma análise para determinar se existe evidência de que 
o montante dos ativos de vida longa não será recuperável. Se tal evidência é identificada, 
o montante recuperável dos ativos é estimado pelo Grupo.
O montante recuperável de um ativo é determinado pelo maior valor entre:  
(i) seu valor justo menos custos estimados de venda; e (ii) seu valor em uso. O valor em 
uso é mensurado com base nos fluxos de caixa descontados derivados pelo contínuo uso 
de um ativo até o fim de sua vida útil. Quando o valor contábil de um ativo excede o seu 
montante recuperável, o Grupo reconhece uma redução no saldo contábil desses ativos, 
quando aplicável. 
O processo de revisão do valor recuperável de ativos é subjetivo e requer julgamentos 
significativos através da realização de análises. 
Os saldos de imobilizado e intangível de longa duração estão nas rúbricas “Imobilizado”, 
“Intangível” e “Propriedades para investimento”. O Grupo não encontrou indicativos de 
perda de recuperabilidade nos ativos para o exercício de 2019.
c) Valor justo de instrumentos financeiros 
O valor justo de instrumentos financeiros que não são negociados em mercados ativos é 
determinado mediante o uso de técnicas de avaliação. Essas técnicas incluem o uso de 
operações recentes contratadas com terceiros e análise de fluxos de caixa descontados.
O Grupo usa seu julgamento para escolher diversos métodos e definir premissas que se 
baseiam principalmente nas condições de mercado existentes na data do balanço.
d) Custos de desmobilização dos parques eólicos
As principais atividades a serem concluídas no processo de desmontagem são a remoção 
de: (i) pás; (ii) eixo; (iii) motor; (iv) seções de torre de aço; e (v) painéis elétricos e outros.
Devido à falta de custos históricos de desmobilização no mercado (o segmento eólico 
no Brasil é bastante novo), bem como da própria empresa, foi necessário considerar os 
custos dos serviços de instalação para avaliar o custo do desmantelamento de usinas 
eólicas.
Para o custo de montagem de um parque eólico foi considerado o custo de mobilização de 
guindaste e mão de obra, além do custo diário para executar o serviço.
e) Provisões para riscos cíveis, tributários e trabalhistas 
Estas estimativas são mensuradas com base em avaliação e qualificação dos riscos 
com probabilidade de perda provável. Estas avaliações são suportadas pelo julgamento 
dos seus assessores jurídicos e da administração, considerando as jurisprudências e o 
histórico de eventuais acordos e decisões, bem como outros aspectos aplicáveis.
f) Imposto de renda e contribuição social diferidos sobre prejuízos fiscais 
Os ativos diferidos de imposto de renda e contribuição social diferidos sobre prejuízos 
fiscais são reconhecidos com base na expectativa de lucro futuro das companhias que tais 
prejuízos. As expectativas são realizadas pela administração, e os tributos diferidos desta 
natureza recuperáveis em até 10 anos são reconhecidos. 
g) Alocação de preço de compra advindo de combinações de negócios
Em uma transação de combinação de negócios é requerido que os ativos e passivos dos 
negócios adquiridos sejam registrados pelo seu valor justo. Para alguns ativos e passivos 
é necessário fazer o uso de técnicas de mensuração que envolvem o uso de julgamento 
e estimativas. As técnicas utilizadas e ajustes a  valor justo são apresentados em nota 
explicativa específica quando uma combinação de negócios é realizada. 
4. GESTÃO DE CAPITAL
Os objetivos do Grupo ao administrar seu capital são os de salvaguardar a capacidade 
de continuidade das empresas para oferecer retorno aos seus acionistas e outras partes 
interessadas, além de manter uma estrutura de capital ideal, adequada para tal fim.
Os índices de alavancagem podem ser verificados conforme seguem:

Controladora
31.12.2019 31.12.2018

Total dos financiamentos 227.690 257.203
(-)Caixa e equivalentes de caixa (85.992) (73.546)
Dívida líquida 141.698 183.657
Total do patrimônio líquido 1.277.849 1.225.805
Índice de alavancagem financeira - % 11,09 14,98

Consolidado
31.12.2019 31.12.2018

Total dos financiamentos 547.100 606.120
(-)Caixa e equivalentes de caixa (219.702) (261.171)
(-)Aplicação financeira restrita (43.818) (43.021)
Dívida líquida 283.580 301.928
Total do patrimônio líquido 1.277.856 1.225.812
Índice de alavancagem financeira - % 22,19 24,63
5. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Controladora Consolidado
31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

Contas bancárias em 
moeda funcional 948 31 7.789 63.426

Aplicações financeiras com 
liquidez imediata 85.044 73.515 211.913 197.745

  85.992 73.546 219.702 261.171
As aplicações financeiras estão representadas por Certificados de Depósito Bancário 
- CDBs e Operações Compromissadas, com rentabilidade referenciada no CDI em 
condições competitivas de mercado, emitidos por instituições financeiras no Brasil. 
Estas aplicações financeiras podem ser resgatadas a qualquer momento sem quaisquer 
restrições.
6. CONTAS A RECEBER

Controladora Consolidado
31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

Fornecimento de energia elétrica (i) 10.566 - 46.955 50.762
Saldo de mercado de curto prazo (ii) - - - 62.545
Geração  
excedente aos contratos CER (iii) - - 42.349 43.112
Contas a  
receber partes relacionadas (iv) 5.559 30.292 883 5.070
Outras contas a receber (v) 300 300 300 300
Total 16.425 30.592 90.487 161.789
Apresentados como: 
Ativo Circulante 16.425 30.592 62.415 128.725
Ativo não circulante - - 28.072 33.064
(i) Saldo de recebíveis de clientes pelo fornecimento de energia elétrica em contratos 
firmados no âmbito do Programa de Incentivo às Fontes alternativas de Energia Elétrica - 
PROINFA, da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE e outros terceiros, 
com prazo médio de vencimento de 35 dias.
(ii) Saldo de recebíveis de fornecimento de energia elétrica liquidado no mercado de 
curto prazo. Em 2019, os valores estão apresentados líquidos na rubrica de fornecedores  
(nota explicativa nº 17).
(iii) Saldo mantido no ativo não circulante do excedente de geração de energia entre 100% 
e 130% ao montante contratado pelo Contrato de Energia de Reserva - CER mantido 

com a CCEE nas subsidiárias que compõem os parques eólicos do Grupo Statkraft, que 
é recebido ao final da apuração de cada quadriênio, quando os saldos são transferidos 
gradativamente para o curto prazo, conforme expectativa de realização de caixa e 
atualizados pelo índice IPCA. Já a geração acima de 130% é classificada no curto prazo, 
conforme expectativa de realização nos próximos 12 meses;
(iv) Saldos de contas a receber com partes relacionadas, serviço de administração do 
proprietário e serviços de O&M (operação e manutenção) das controladas e controlada em 
conjunto com vencimento médio de 28 dias; e
(v) Outros saldos de contas a receber oriundos da venda de propriedade para 
investimentos.
7. REPACTUAÇÃO DO RISCO HIDROLÓGICO (CONSOLIDADO)
Por conta do período de hidrologia adverso de 2015, em 11 de dezembro de 2015 a 
ANEEL publicou a Resolução Normativa nº 684, que estabelece os critérios para anuência 
e demais condições para repactuação do risco hidrológico de geração hidrelétrica 
por agentes participantes do Mecanismo de Realocação de Energia - MRE. Em 17 de 
Dezembro de 2015, o Conselho de Administração da Companhia decidiu pela adesão à 
proposta para as PCHs Esmeralda, Santa Laura e Santa Rosa II, todas contratadas no 
âmbito do PROINFA. A classe de produto optado foi o SP100 o qual transfere 100% do 
risco hidrológico à distribuidora.
As empresas Tamar PCH e Santa Fé também aderiram às condições de repactuação do 
risco hidrológico protegendo-se de 94% e 92% respectivamente da exposição ao risco 
do GSF. 
8. OPERAÇÕES DESCONTINUADAS
O Grupo Statkraft não possui como core business a prestação de serviços a terceiros, 
sendo o foco deste apenas geração de energia elétrica através de fontes renováveis. Neste 
sentido, a Companhia entendeu por bem realizar a cessão dos contratos de Operação e 
Manutenção da subsidiária Enex a terceiros (sob anuência de seus clientes), a fim de que 
as atividades de operação e manutenção passassem a ser realizadas exclusivamente para 
as usinas deste Grupo Econômico. Desta forma, após processo seletivo, foi firmado em  
20 de dezembro de 2016 contrato com empresa do setor, contemplando a: (i) transferência 
de contratos de O&M firmados com terceiros; (ii) a transferência de empregados da 
Sociedade para a cessionária; e (iii) a venda dos bens e equipamentos alocados nas 
usinas para a prestação de serviços à terceiros, passando a Enex a não mais deter 
qualquer relação comercial com terceiros. 
As análises do resultado de operações descontinuadas, representadas unicamente pelos 
resultados da subsidiária Enex O&M de Sistemas Elétricos Ltda., são apresentadas a 
seguir:

31.12.2019 31.12.2018
Receita líquida - - 
Custo do serviço prestados - - 
Despesas gerais e administrativas (255)  (1.053)
Outros resultados 377  1.211 
Resultado financeiro 154 42 
Imposto de renda e contribuição social - - 
Lucro (prejuízo) líquido do exercício 276 200 
O saldo de valor justo destas operações está apresentado no balanço patrimonial na 
rubrica “Operações descontinuadas” no valor de R$2.173 (em 31 de dezembro de 2018, 
R$1.896).
9. APLICAÇÕES FINANCEIRAS RESTRITAS (CONSOLIDADO)
Por força dos contratos de financiamentos firmados com o BNDES para custeio das obras 
das PCHs Esmeralda, Moinho e da UHE Monel, bem como com o Banco do Nordeste 
do Brasil S.A. (“BNB”) para o custeio das obras das Usinas Eólicas Novo Horizonte, 
Seabra e Macaúbas, tais empresas devem manter saldos em conta corrente remunerada, 
ou de aplicação financeira, denominada “conta reserva”, com recursos suficientes para 
o pagamento, a qualquer momento, do equivalente à soma das últimas três parcelas 
mensais, no mínimo, de principal, juros e demais despesas acessórias, valor esse que 
permanecerá bloqueado durante todo o prazo de amortização do referido contrato de 
financiamento (nota explicativa nº 18).
As aplicações financeiras restritas estão basicamente com os seguintes bancos: Banco 
Itaú S.A., Bradesco S.A., Banco do Nordeste do Brasil S.A. e Banco do Brasil S.A., com 
rentabilidade referenciada no CDI. As movimentações das aplicações financeiras restritas 
do ativo não circulante podem ser assim demonstradas:

Consolidado
31.12.2019 31.12.2018

No início do exercício 43.021 42.914
Aplicações 30 -
Rendimentos líquidos de impostos 2.286 2.374
Resgates (1.519) (2.267)
No final do exercício 43.818 43.021
10. PARTES RELACIONADAS
As operações são prestadas em condições específicas acordadas entre as partes. Os 
saldos patrimoniais são demonstrados ao final dos exercícios conforme abaixo:

Controladora Consolidado
31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

Ativo circulante
Contas a receber
Energen S.A. (i) 53 2.398 - -
Enex O&M de Sistemas 

Elétricos Ltda. (i) 300 300 300 300
Esmeralda S.A. (i) 77 2.846 - -
Macaúbas Energética 

S.A. (i) 955 2.382 - -
Moinho S.A. (i) 1320 3.558 - -
Monel Monjolinho 

Energética S.A. (i) 116 4.134 - -
Novo Horizonte 

Energética S.A. (i) 844 1.901 - -
Passos Maia Energética 

S.A. (i) 132 2.929 131 2.929
Santa Laura S.A. (i) 65 2.445 - -
Santa Rosa S.A. (i) 100 3.499 - -
Seabra Energética S.A. (i) 860 2.061 - -
Santa Fé Energia S.A. (i) 285 - -
Statkraft Investimentos 

ltda (ii) 5 278 5 278
Statkraft Chile Ltda. (ii) 77 - 77 -
Statkraft Energia do 

Brasil Ltda. (ii) 257 1.224 257 1.224
Statkraft AS (ii) 103 238 103 240
NSL Tidong Power 

Generation (ii) 10 99 10 99
5.559 30.292 883 5.070

Dividendos a receber
Esmeralda S.A. 4.809 5.400 - -
Macaúbas Energética 

S.A. 1.184 1.246 - -
Moinho S.A. - 46 - -
Monel Monjolinho 

Energética S.A. 1.635 615 - -
Novo Horizonte 

Energética S.A. 1.555 1.919 - -
Passos Maia Energética 

S.A. 1.494 1.350 1.494 1.350
Seabra Energética S.A. 1.712 1.865 - -
Santa Laura S.A. 2.720 2.834 - -
Santa Rosa S.A. 7.030 6.010 - -
Santa Fé Energia S.A. 5.173 4.876 - -

27.312 33.257 1.494 1.350
Ativo não circulante
Mútuos
Energen Energias 
Renováveis S.A (iii) 180 180 - -
FUNCEF (v) - 2.352 - 2.352
Água Quente Ltda. (iv) 4.421 3.956 4.421 3.955
Bom Retiro S.A. (iv) 2.401 2.175 2.401 2.175
Provisão para perdas 
estimadas com créditos (vi) (6.822) (6.130) (6.822) (6.130)

  180 2.533 - 2.352
Total do Ativo 33.051 66.082 2.377 8.772
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