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Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis de 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de maneira diferente)
O estágio atual do processo não permite avaliar o prognóstico quanto a possibilidade de 
venda da empresa, dessa forma, a Companhia concluiu que não foram atingidos os pré-re-
quisitos para reclassificação do saldo da UTE Pampa Sul para ativo não circulante mantido 
para venda. Em 28.06.2019, a Aneel autorizou o início da operação comercial da UTE 
Pampa Sul, com capacidade instalada de 345,0 MW1 e garantia física de 323,5 MW mé-
dios. A Usina utiliza o carvão mineral de jazida como combustível para geração de energia 
elétrica e sua energia está contratada pelo prazo de 25 anos no Leilão A-5, realizado em 
28.11.2014, ao preço de R$ 235,68/MWh, atualizado até 31.12.2019. A data estabelecida 
no contrato de engenharia, aquisições e construção (“Engineering, Procurement and Cons-
truction” ou “contrato EPC”) para a conclusão da obra de construção da Usina era 
31.12.2018 e, em decorrência do descumprimento desse prazo e de outras condições con-
tratadas, em 02.08.2019, a Companhia executou garantias contratuais, visando cobrir os 
danos decorrentes do atraso de conclusão da obra e seu aceite técnico e de obrigações 
materiais do contrato EPC (Notas 10 - Imobilizado e 20 - Outras receitas operacionais, lí-
quidas). O capital circulante líquido negativo apresentado no balanço de 31.12.2019, no 
montante de R$ 11.199, decorre, substancialmente, de estimativas de desembolsos futuros 
decorrentes da conclusão da Usina reconhecidos em Fornecedores (Nota 11 - Fornecedo-
res). Adicionalmente, a Companhia conta com todo o suporte necessário da sua controla-
dora ENGIE Brasil Energia na gestão de sua liquidez.
1  As informações não financeiras contidas nessas demonstrações contábeis como MW, 

MW médio, potência instalada, entre outros, não são auditadas pelos auditores 
independentes.

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 demonstrações contábeis evidenciam todas as informações relevantes 
próprias das demonstrações contábeis, as quais estão consistentes com as utilizadas pela 
Administração na sua gestão. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo 
com as normas internacionais de contabilidade - International Financial Reporting Stan-
dards (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), e com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as normas da Comissão de Va-
lores Mobiliários (CVM) e os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC). b) Moeda funcional 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 financeiras estão apresentadas em milhares de reais, exceto 
quando indicado de outra forma. c) Continuidade operacional: A Administração avaliou a 
capacidade da Companhia em continuar operando normalmente e concluiu que possui re-
cursos para dar continuidade aos seus negócios no futuro. Adicionalmente, a Administra-
ção da Companhia não tem conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar 
dúvidas significativas sobre a sua capacidade de continuar operando. Assim, conforme o 
Pronunciamento Técnico CPC 26 (R1) - Apresentação das Demonstrações Contábeis, es-
tas demonstrações contábeis foram preparadas com base no pressuposto de continuidade.  
d) Uso de estimativas e julgamentos: A elaboração das demonstrações contábeis requer 
o uso de estimativas e julgamentos para o registro de certas transações que afetam seus 
ativos, passivos, receitas e despesas, bem como a divulgação de informações em suas 
demonstrações contábeis. As premissas utilizadas são baseadas em informações disponí-
veis na data da preparação 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 valo-
res inicialmente estimados. As estimativas e julgamentos relevantes que requerem maior 
nível de julgamento estão divulgadas na Nota 3 - Sumário das principais práticas contábeis. 
e) Lucro líquido por ação - básico e diluído: Não há diferença entre o lucro líquido por 
ação - básico e diluído - em virtude de não ter ocorrido emissão de ações com efeitos dilui-
dores nos exercícios apresentados. f) Demonstração do Valor Adicionado - DVA: A Com-
panhia elaborou essa demonstração nos termos do CPC 09 - Demonstração do Valor Adi-
cionado. As normas internacionais não requerem a apresentação dessa demonstração, 
como consequência, a mesma está apresentada como informação suplementar, sem pre-
juízo do conjunto das informações contábeis. Esta demonstração tem como objetivo apre-
sentar informações relativas à riqueza criada pela Companhia e a forma como tais riquezas 
foram distribuídas. g) Aprovação das demonstrações contábeis: As demonstrações 
contábeis ora apresentadas foram aprovadas em reunião do Conselho de Administração 
realizada em 27.02.2020. Nota 3 - Sumário das Principais Práticas Contábeis: a) Instru-
mentos financeiros: a.1) Ativos financeiros: Na análise para a classificação dos ativos 
financeiros, a Companhia avalia os seguintes aspectos: (i) o modelo de negócios para a 
gestão dos ativos financeiros; e (ii) as características de fluxo de caixa contratual do ativo 
financeiro. a.1.1) Caixa e equivalente 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 re-
sultado quando auferidas. a.1.2) Contas a receber de clientes: São registradas inicial-
mente pelo valor justo da contraprestação a ser recebida e, posteriormente, mensuradas 
pelo custo amortizado. a.1.3) Depósitos vinculados: São mantidos para atendimento às 
exigências legais e contratuais. São contabilizados inicialmente pelo valor depositado e, 
posteriormente, pelo custo amortizado. a.2) Passivos financeiros - Financiamentos: São 
reconhecidos inicialmente pelo valor justo, líquido dos custos incorridos nas captações e, 
posteriormente, são mensurados pelo custo amortizado utilizando-se o método de taxa de 
juros efetiva. a.3) Instrumentos financeiros derivativos: Os instrumentos financeiros de-
rivativos mantidos pela Companhia durante o exercício de 2019 e 2018 correspondem a 
operações contratadas para proteção de compromissos futuros em moeda estrangeira, os 
quais estavam reconhecidos de acordo com as normas estabelecidas para a contabilidade 
de hedge (hedge accounting). Em 31.12.2019, a Companhia não mantinha instrumentos 
financeiros derivativos, os quais foram realizados durante o exercício de 2019. Contabili-
dade de hedge - Hedge de fluxo de caixa: No início da operação de hedge, é elaborada 
documentação formal com a descrição dos objetivos e estratégias da gestão do risco co-
berto e da relação entre a transação objeto do hedge e o instrumento de hedge utilizado 
para a proteção esperada. Os hedges para a proteção de exposição à moeda estrangeira 
de compromissos financeiros altamente prováveis de aquisição de bens e serviços para o 
ativo imobilizado são designados como “Hedge de fluxo de caixa”. Nestas operações, para 
a parcela altamente eficaz do hedge, os ganhos e perdas decorrentes das variações do 
valor justo do instrumento são reconhecidos no patrimônio líquido, na rubrica “Outros resul-
tados abrangentes”, e transferidos para o ativo imobilizado quando o compromisso finan-
ceiro protegido for efetivamente realizado. A parcela não efetiva do hedge é registrada no 
resultado do período. b) Estoques: São avaliados pelo menor valor entre o custo médio 
ponderado de aquisição e o seu valor realizável líquido. c) Imobilizado: c.1) Mensuração: 
É registrado ao custo de aquisição ou construção. Os juros e os demais encargos financei-
ros dos financiamentos relacionados com as imobilizações em curso são computados 
como custo do respectivo imobilizado, assim como os ganhos e perdas de hedge de fluxo 
de caixa registrados no patrimônio líquido que se qualificam em relação aos imobilizados. 
Os custos dos ativos imobilizados são deduzidos das depreciações acumuladas e das 
provisões para redução ao valor recuperável do ativo (impairment), quando aplicável.  
c.2) Depreciação: A depreciação dos ativos em plena operação é calculada pelo método 
linear com base nas taxas anuais estabelecidas pela Aneel, as quais são praticadas pelas 
empresas do setor elétrico brasileiro e representam a vida útil estimada dos bens. c.3) 
Avaliação do valor de recuperação - Impairment: A Companhia avalia periodicamente 
os bens do ativo imobilizado com a finalidade de identificar evidências que possam levar a 
perdas de valores não recuperáveis, ou ainda, quando eventos ou alterações significativas 
indicarem que os seus valores contábeis possam não ser recuperáveis. De acordo com a 
avaliação da Companhia não há qualquer indicativo de que os valores contábeis de seus 
ativos não serão recuperados através de suas operações futuras. d) Demais ativos e pas-
sivos circulantes: Os demais ativos são registrados ao custo de aquisição, reduzido de 
provisão para ajuste ao valor recuperável, quando aplicável. As demais obrigações são 
registradas pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos cor-
respondentes juros e variações monetárias incorridos. e) Imposto de renda e contribui-
ção social: São segregados no balanço patrimonial e no resultado entre impostos corren-
tes e diferidos. e.1) Imposto de renda e contribuição social correntes: 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 demonstrações contábeis. e.2) Im-
posto de renda e contribuição social diferidos: O imposto de renda e a contribuição 
social diferidos são calculados aplicando-se as alíquotas efetivas previstas nos exercícios 
sociais em que se espera realizar ou exigir as diferenças temporárias. Esses tributos diferi-
dos são integralmente apresentados no grupo “não circulante”, independente da expectati-
va de realização e da exigibilidade dos valores que lhes dão origem. f) Distribuição de 
dividendos: Os dividendos são reconhecidos como passivo nos seguintes momentos: (i) 
dividendos intercalares e intermediários - quando de sua aprovação pelo Conselho de Ad-
ministração; e (ii) dividendos adicionais propostos no encerramento do exercício - quando 
de sua aprovação pela Assembleia Geral Ordinária (AGO). g) Receita de contrato com 
cliente: 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 in-
cidentes 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) identifi-
cação das obrigações de desempenho contratadas; (iii) determinação do preço da transa-
ção; (iv) alocação do preço às obrigações de desempenho; e (v) reconhecimento quando 
(ou na medida em que) as obrigações de desempenho são satisfeitas. Uma receita só é 
reconhecida quando não há incerteza significativa quanto à sua realização. A receita é re-
conhecida conforme os contratos firmados, cuja obrigação de desempenho é atendida 
mensalmente, dado que o cliente, simultaneamente, recebe e consome os benefícios for-
necidos pela Companhia. Consequentemente, o valor da contraprestação reflete o valor 
justo a receber no momento em que a energia é efetivamente entregue ao cliente. h) Apli-
cação de julgamentos e práticas contábeis críticas: Na elaboração das demonstrações 
contábeis é necessário que a Administração da Companhia se baseie em estimativas para 
o registro de certas transações que afetam seus ativos, passivos, receitas e despesas, bem 
como a divulgação de informações em suas demonstrações contábeis. Para apurar essas 
estimativas, a Administração utiliza as melhores informações disponíveis na data da prepa-
ração das demonstrações contábeis, além da experiência de eventos passados e/ou cor-
rentes, considerando ainda pressupostos relativos a eventos futuros. Em 31.12.2019, as 
demonstrações contábeis incluem, portanto, estimativas relativas, principalmente, à defini-
ção de vida útil do ativo imobilizado. h.1) Vida útil do ativo imobilizado: A Companhia 

reconhece a depreciação de seus ativos imobilizados com base nas taxas anuais estabe-
lecidas pela Aneel, as quais são praticadas pelas empresas do setor elétrico brasileiro e 
representam as vidas úteis estimadas dos bens. Entretanto, as vidas úteis reais podem 
variar com base na atualização tecnológica dos ativos de cada unidade geradora. As vidas 
úteis dos ativos imobilizados também afetam os testes de recuperação (impairment) destes 
ativos, quando eles são necessários. h.2) Teste de redução ao valor recuperável dos 
ativos de longa duração: No encerramento do exercício, a Companhia realiza uma análi-
se 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). h.3) Adiantamento de clientes - Res-
sarcimentos CCEAR: Os contratos de energia elétrica firmados no ACR da Companhia 
relativos possuem mecanismo de ressarcimento previsto, calculado com base na diferença 
entre a indisponibilidade programada verificada e a indisponibilidade declarada para o cál-
culo da garantia física. Este ressarcimento é precificado considerando o valor do Índice de 
Custo Benefício (ICB) do contrato, atualizado pelo IPCA. A apuração para fins de ressarci-
mento será calculada até 2021 e a liquidação ocorrerá em 2022. A partir de 2022, quais-
quer diferenças entre geração e disponibilidade máxima contratual serão liquidadas men-
salmente na CCEE. Os montantes foram reconhecidos em contrapartida da rubrica 
“Adiantamentos de clientes - Ressarcimentos CCEAR”. i) Novas normas, alterações e 
interpretações: Em 01.01.2019 entraram em vigência os seguintes pronunciamentos, os 
quais não foram adotados antecipadamente pela Companhia: (i) Alterações no CPC 06 
(R2) - Operações de arrendamento mercantil (IFRS 16); (ii) Alterações no CPC 18 (R2) - 
Investimento em coligada, em controlada e em empreendimento controlado em conjunto 
(IAS 28); (iii) Alterações no CPC 33 (R1) - Benefícios a empregados (IAS 19) - Alterações, 
reduções ou liquidação de planos; (iv) Alterações no CPC 48 - Instrumentos financeiros 
(IFRS 9) - Recursos de pré-pagamento com compensação negativa; (v) ICPC 22 - Incerte-
zas 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 concluiu que não há impactos em suas demonstrações contábeis pela adoção 
dos novos requerimentos. A Companhia não possui contratos que resultem no reconheci-
mento de direito de uso de arrendamentos em contrapartida de arrendamentos a pagar. A 
Companhia optou por utilizar as isenções de reconhecimento para contratos de arrenda-
mento que, na data de início, têm um prazo de arrendamento igual ou inferior a 12 meses 
e para os quais o ativo subjacente 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. j) Novas normas, alterações e interpretações com vigência a 
partir de 01.01.2020: A partir de 01.01.2020, estarão vigentes os seguintes pronunciamen-
tos, os quais não foram adotados antecipadamente pela Companhia: (i) Revisão do CPC 00 
- Estrutura Conceitual para Relatório Financeiro; (ii) Alterações no CPC 15 (R1) - Combina-
ção de Negócios; e (iii) Alterações 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 alterações tenham um impacto significativo nas demonstrações 
contábeis da Companhia. 

Nota 4 - Caixa e Equivalentes de Caixa:
31.12.2019 31.12.2018

Caixa e depósitos bancários à vista 20.754 393
Aplicações financeiras
Fundo de Investimento Exclusivo
Operações compromissadas lastreadas
 em títulos públicos federais 80.253 294.003

101.007 294.396
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 5 - Contas a Receber de Clientes: 31.12.2019
Distribuidoras 56.703
Transações realizadas na CCEE 3.760

60.463
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. 
Não há valores vencidos em 31.12.2019. 
Nota 6 - Crédito de Impostos de Renda e Contribuição

31.12.2019 31.12.2018
Imposto de renda 24.809 1.425
Contribuição social 7.844 220

32.653 1.645
Classificação no balanço patrimonial
Ativo circulante 31.199 8
Ativo não circulante 1.454 1.637

32.653 1.645
No terceiro trimestre de 2019, a Companhia reconheceu receita oriunda de indenizações 
recebidas pelo atraso na conclusão da obra da Usina, conforme divulgado na Nota 20 - 
Outras receitas operacionais, líquidas, e recolheu os valores de imposto de renda e contri-
buição social referentes ao lucro tributável apurado naquele momento. No quarto trimestre 
de 2019, no entanto, a Companhia apurou prejuízo fiscal e, com base na apuração fiscal 
anual, constatou que realizou recolhimentos acima dos valores efetivamente apurados para 
recolhimento ao Fisco, sendo estes valores adicionais reconhecidos como créditos de im-
postos de renda e contribuição social. A expectativa da Companhia é de que a recuperação 
ocorra em 2020. 
Nota 7 - Outros Créditos Fiscais a Recuperar:

31.12.2019 31.12.2018
Cofins2 61.376 –
PIS3 13.328 –
ICMS4 404 438

75.108 438
Classificação no balanço patrimonial
Ativo circulante 48.178 34
Ativo não circulante 26.930 404

75.108 438
2 Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social.
3 Programa de Integração Social.
4  Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Prestação de Serviços de Comunicação e 

Transporte.
Os créditos de Cofins e PIS a compensar referem-se a créditos decorrentes das aquisições 
de máquinas e equipamentos e de gastos com a construção de edificações para a implan-
tação da UTE Pampa Sul. 
Nota 8 - Estoques: 31.12.2019
Adiantamento a fornecedores 38.949
Insumos para produção de energia 18.129
Almoxarifado 390
Outros 12

57.480
No ano de 2019, a Companhia adiantou o montante de R$ 65.932 a fornecedor de carvão. 
O saldo remanescente, em 31.12.2019, era de R$ 38.949, sendo que a realização se dá 
quando a compra de carvão ultrapassa a cota mensal mínima estabelecida no contrato, de 
106.000 ton. A Companhia espera realizar integralmente o adiantamento até o final de 
2020. Nota 9 - Depósitos Vinculados: Em 31.12.2019, a Companhia mantinha R$ 74.841 
relativo a garantias vinculadas ao contrato de financiamento. Essas garantias visam asse-
gurar o pagamento dos serviços de dívida com o Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) e são constituídas pelo montante equivalente a 3 meses do 
serviço da dívida e às despesas contratuais de operação e de manutenção para as usinas 
que contratam serviços de terceiros para a execução dessas atividades. A mutação do 
saldo é a seguinte:
Ingressos 73.363
Juros 1.478
Saldos em 31.12.2019 74.841
Nota 10 - Imobilizado: a) Composição:

31.12.2019

31.12.2018
Taxa média de 

depreciação Custo
Depreciação  

acumulada
Valor  

líquido
Em serviço
Reservatórios,
 barragens e adutoras 2,0% 189.095 (1.870) 187.225 –
Edificações
 e benfeitorias 3,3% 276.711 (3.474) 273.237 –
Máquinas
 e equipamentos 4,0% 2.460.524 (50.374) 2.410.150 –
Móveis e utensílios 6,3% 852 (27) 825 –
Veículos 14,3% 18 (1) 17 –

2.927.200 (55.746) 2.871.454 –
Em curso
Reservatórios,
 barragens e adutoras – – – 113.412
Edificações
 e benfeitorias – – – 288.704
Máquinas
 e equipamentos 264 – 264 1.352.691
Adiantamentos
 a fornecedores – – – 449.163
Aquisições a ratear – – – 273.940

264 – 264 2.477.910
2.927.464 (55.746) 2.871.718 2.477.910

Em 31.12.2018 o ativo imobilizado da Companhia estava integralmente em curso, desta 
forma, não havia saldo de depreciação acumulada no exercício de 2018.
b) Mutação do ativo imobilizado:

Reserva- 
tórios,  

barragens 
e adutoras

Edifica- 
ções e  
benfei- 
torias

Máquinas 
e equipa- 

mentos Outros

Imobili- 
zado em 

curso Total
Saldos em 31.12.2017 – – – – 1.665.245 1.665.245
Ingressos – – – – 800.714 800.714
Juros capitalizados – – – – 11.951 11.951
Saldos em 31.12.2018 – – – – 2.477.910 2.477.910
Ingressos – – – – 489.302 489.302
Indenizações por 
 descumprimentos
  contratuais – – – – (71.886) (71.886)
Juros capitalizados – – – – 32.138 32.138
Transferências 189.095 276.711 2.460.524 870 (2.927.200) –
Depreciação (1.870) (3.474) (50.374) (28) – (55.746)
Saldos em 31.12.2019 187.225 273.237 2.410.150 842 264 2.871.718
Em 02.08.2019, a Pampa Sul executou garantia no montante de R$ 71.886, com o objetivo 
de cobrir danos decorrentes do não atingimento de obrigações materiais do contrato EPC. 
Este montante foi reconhecido como redução do ativo imobilizado em curso. No 2° semes-
tre de 2019, foram transferidos e colocados em serviço os ativos relacionados à Usina 
Termelétrica Pampa Sul, no montante de R$ 2.927.200, devido ao início da operação co-
mercial da Usina em 28.06.2019. c) Autorização do Órgão Regulador: A Sociedade é 
detentora de concessão para exploração de energia elétrica de Pampa Sul, com capacida-
de instalada de 345,0 MW e garantia física de 323,5 MW médios, e a respectiva autoriza-
ção para funcionamento tem vigência até março de 2050.
Nota 11 - Fornecedores:

31.12.2019 31.12.2018
Fornecedores de imobilizado5 202.147 31.976
Fornecedores de materiais e serviços 14.754 85
Combustíveis fósseis e biomassa 9.244 –
Encargos de uso rede elétrica 2.597 –
Energia elétrica comprada 1.599 –

230.341 32.061
5  Em 31.12.2019 estão contemplados no saldo de fornecedores de imobilizado estimativas 

de desembolso futuro decorrentes da conclusão da construção da Usina, dos quais  
R$ 27.578 referem-se aos compromissos socioambientais.

Nota 12 - Gerenciamento de Riscos e Instrumentos Financeiros: Para conduzir com 
mais eficiência o processo de avaliação de riscos de seus negócios, a Companhia segue 
integralmente as regras do Comitê de Gerenciamento de Riscos de sua controladora, 
ENGIE Brasil Energia, ao qual cabe: (i) promover internamente 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 adversa por qualquer um dos 
fatores de risco a seguir descritos: a) Risco de mercado: O objetivo da utilização de 
instrumentos financeiros pela Companhia é o de proteger seus ativos e passivos, 
minimizando a exposição a riscos de mercado, principalmente no que diz respeito às 
oscilações de taxas de juros. Esses riscos são monitorados pelo Comitê Financeiro, que 
periodicamente avalia a exposição da Companhia e propõe estratégias operacionais, 
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 administração e 
mensuração, quando comparados aos apresentados na Nota 8 - Gerenciamento de riscos 
e instrumentos financeiros das demonstrações contábeis de 31.12.2018. Os principais 
riscos de mercado aos quais a Companhia está exposta são estes: a.1) Risco relacionado 
às dívidas com taxas de juros: Esse risco está relacionado com a possibilidade 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 Companhia está 
exposta às variações da TJLP, em decorrência do financiamento contratado em 2018. A 
variação da TJLP tende a acompanhar as flutuações das taxas de juros e efeitos 
inflacionários. Dessa forma, o financiamento contratado, vinculado à TJLP, tende a ser 
protegido pelos contratos de venda de energia, os quais possuem cláusula de reajuste 
inflacionário. Ressalta-se que o montante correspondente à parcela da TJLP que excede 
6% a.a. é incorporado ao principal da dívida, fator que mitiga o impacto imediato no fluxo 
de caixa da Companhia, em caso de aceleração da TJLP. a.2) Análise de sensibilidade 
para a exposição a riscos de taxas de juros: Em atendimento à Instrução CVM n° 
475/08, e para fins de referência, está sendo apresentada a seguir uma análise de 
sensibilidade do financiamento mantido pela Companhia, exposto a riscos da variação da 
TJLP. O cenário-base provável para o ano de 2020 foi definido por meio destas premissas 
disponíveis no mercado (Fonte: Relatório Focus do Banco Central do Brasil).

Cenário Sensibilidade

Risco de variação do índice
Variação  

2019
Provável 

2020
Pro- 

vável
∆ +  

25% (*)
∆ + 

 50% (*)
TJLP 6,2% 5,6% -0,6 p.p. 1,4 p.p. 2,8 p.p.

(*) Variações sobre o cenário provável de 2020.
A sensibilidade provável foi calculada com base na variação entre a taxa de juros do ano de 
2019 e a prevista no cenário provável para 2020, e demonstra os eventuais impactos 
adicionais no resultado da Companhia. As demais sensibilidades apresentadas foram 
apuradas com base na variação de 25% e 50% sobre o cenário provável para 2020. As 
variações 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)
 Financiamentos
  TJLP 793.716 4.806 (10.780) (22.086)
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 (financiamentos, dedu-
zidos do caixa e equivalentes de caixa e dos depósitos em garantia vinculados às dívidas) 
e pelo patrimônio líquido, que inclui o capital social e as reservas de lucros. A relação da 
dívida líquida pelo patrimônio líquido foi esta:

31.12.2019 31.12.2018
Dívida 793.716 627.601
(–) Depósitos vinculados (74.841) –
(–) Caixa e equivalentes de caixa (101.007) (294.396)
Dívida líquida 617.868 333.205
Patrimônio líquido 2.105.346 2.133.206
Endividamento líquido 0,29 0,16
c) Risco de aceleração do vencimento de dívidas: A Companhia possui contrato de 
financiamento 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 
vencimento antecipado. A apuração dos covenants iniciará a partir de 2020 (Nota 13 - 
Financiamentos). 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 e as 
aplicações financeiras. O histórico de perdas na Companhia em decorrência de dificuldade 
apresentada por bancos e clientes em honrar os seus compromissos é praticamente nulo. 
d.1) Riscos relacionados à venda de energia: Nos contratos de longo prazo firmados 
com distribuidoras, inclusive os relativos ao mercado regulado (CCEAR), a Companhia 
minimiza o seu risco de crédito por meio da utilização de um mecanismo de constituição de 
garantias envolvendo os recebíveis de seus clientes. Os créditos de todos os clientes são 
revisados anualmente e a sua exposição aos diversos setores da economia é avaliada 
periodicamente, de modo a manter a diversificação de sua carteira e a diminuir a exposição 
ao risco específico setorial. 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. e) Risco de liquidez: A Companhia, para assegurar a capacidade dos 
pagamentos de suas obrigações, utiliza uma política de caixa mínimo, 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 desembolsos. A Companhia, também, 
conta com o suporte da sua controladora ENGIE Brasil Energia na gestão de sua liquidez. 
O caráter gerador de caixa da Companhia e a pouca volatilidade 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.

Até 1  ano De 2 a 3 anos De 4 a 5 anos Mais de 5 anos Total
Fornecedores 230.341 – – – 230.341
Financiamentos 91.022 222.577 205.699 827.606 1.346.904

321.363 222.577 205.699 827.606 1.577.245
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