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Consolidado

Terrenos
Reservatório, 

Barragens e Adutoras
Ferramentas, Maquinas 

e Equipamentos
Linhas de 

transmissão Aerogeradores Veículos
Móveis e 
utensílios Edifícios Arrendamentos

Imobilizado em 
Andamento Total

Saldo em 1º de janeiro de 2018 10.482 293.423 151.244 6.024 407.554 4 4.809 37.145 - 16.019 926.704
Custo histórico 15.286 431.603 227.323 8.430 559.145 21 6.967 54.935 - 16.019 1.319.729
Depreciação acumulada (4.125) (138.180) (76.000) (2.158) (133.449) (17) (2.158) (17.782) - - (373.869)
Redução do valor recuperável dos ativos (*) (679) - (79) (248) (18.142) - - (8) - - (19.156)
Adições - - - - - - - - 3.725 3.725
Baixas custo - - (244) - - (8) (55) - - (1.815) (2.122)
Baixas depreciação - - 126 - - 7 25 - - - 158
Transferências Almoxarifado - - - - - - - - - 2.316 2.316
Transferências custo - 874 (3.323) 2.216 2.427 116 2.031 (287) - (4.054) -
Transferências depreciação (87) (399) 588 (332) 358 - (156) 28 - - -
Aquisição de controladas 5.380 287.894 238.498 9.086 - 777 6.002 49.919 - 3.356 600.912
Depreciação (699) (17.488) (9.983) (407) (31.364) (9) (1.102) (2.192) - - (63.244)
Saldo em 31 de dezembro de 2018 15.076 564.304 376.906 16.587 378.975 887 11.554 84.613 - 19.547 1.468.449
Custo histórico 20.666 720.371 462.254 19.732 561.574 906 14.945 104.567 - 19.547 1.924.562
Depreciação acumulada (4.911) (156.067) (85.269) (2.897) (164.457) (19) (3.391) (19.946) - - (436.957)
Redução do valor recuperável dos ativos (*) (679) - (79) (248) (18.142) - - (8) - - (19.156)
Adições 10 - 3.534 - - - 454 146 14.761 19.264 38.169
Aquisição de controladas - - 1.172 - - - - - - - 1.172
Alocação de mais valia de controladas 5.435 (60.347) (4.678) (393) - (173) 257 (9.605) - 8.434 (61.070)
Baixas custo - - (1.293) - (162) - (27) - - (5.435) (6.917)
Baixas depreciação - - 80 - 79 - 9 - - - 168
Transferências Intangível - - - - - - - - - 839 839
Transferências custo - - 2.157 1.447 - - 477 40 - (4.121) -
Amortização Mais-Valia (552) (7.966) (14.793) (257) - (11) (309) (1.417) - - (25.305)
Depreciação (533) (18.587) (14.240) (721) (31.927) (135) (1.386) (2.646) (2.003) - (72.178)
Saldo em 31 de dezembro de 2019 19.436 477.404 348.845 16.663 346.965 568 11.029 71.131 12.758 38.528 1.343.327
Custo histórico 20.702 641.568 402.143 19.760 561.410 1.271 16.271 90.980 14.761 38.528 1.807.394
Mais valia de imobilizado 5.435 73.031 114.731 2.675 - 69 2.157 14.185 - - 212.283
Depreciação acumulada (5.470) (229.229) (153.157) (5.267) (196.303) (761) (7.090) (32.609) (2.003) - (631.889)
Amortização de mais valia (552) (7.966) (14.793) (257) - (11) (309) (1.417) - - (25.305)
Redução do valor recuperável dos ativos (679) - (79) (248) (18.142) - - (8) - - (19.156)

(*) A provisão de perda ao valor recuperável da EOL Energen tem base nos seguintes 
indicativos: produção abaixo da estimada pela Administração; redução da vida útil do 
ativo imobilizado e revisão da taxa de desconto. Houve o reconhecimento da perda por 
“impairment” no ativo imobilizado desta investida no montante total de R$19.156. Em 2019 
o Grupo não identificou indícios que pudessem indicar novas perdas ao valor recuperável 
de ativos.
Em decorrência da mudança de estimativa de vida útil do ativo imobilizado e intangível 
mencionado na nota explicativa 3.1 a), o balanço patrimonial e o resultado do exercício 
estão apresentados a maior conforme quadro abaixo:

Impacto mudança estimativa
PCH Santa Rosa 1.509
PCH Santa Laura 770
UHE Monel Monjolinho 2.366
UHE Moinho 546
UHE Esmeralda 725

5.916
Abaixo é apresentada a taxa média anual de depreciação conforme alteração da estimativa 
da vida útil de ativos:

Grupo DF Taxa Média Ponderada
Aerogeradores 5,46%
Direito de Softwares 18,12%
Edifícios 2,88%
Ferramentas, Máquinas e Equipamentos 5,20%
Linhas de transmissão 3,93%
Móveis e utensílios 8,92%
Outros Intangíveis 2,31%
Reservatório, Barragens e Adutoras 2,11%
Terrenos 1,56%
Uso do bem público 3,98%
Veículos 14,04%
a) Custo de remoção de imobilizado
Os parques eólicos não estão sujeitos a devolução ao poder concedente e não há 
obrigação legal de remover os equipamentos do local onde estão instalados. Apesar disso, 
o departamento de desenvolvimento de negócios reavaliou a abordagem da Companhia, 
e a partir desta data considera que a remoção da planta de energia do local instalado 
é necessária com o objetivo de retornar a área o máximo possível ao status original. 
Os gastos de desmobilização foram mensurados com base em estimativas e tem como 
base as informações disponíveis para os custos de desmontagem dos equipamentos 
e obras civis, inflacionados e descontados à taxa média de custo de capital de cada 
empreendimento.
O saldo de provisão para remoção de imobilizado é apresentado da seguinte forma:

Consolidado
31.12.2019 31.12.2018

UEE Energen 3.227 3.129
UEE Macaúbas 2.663 2.584
UEE Novo Horizonte 2.283 2.215
UEE Seabra 2.283 2.215
Total 10.455 10.143
15. INTANGÍVEL

Controladora

Direito de 
Softwares

Mais 
valia de 

contratos

Uso do  
bem 

público

Outros 
Intan-
gíveis Total

Saldo em 1º de janeiro de 2018 654 - - 3.541 4.195
Custo histórico 1.017 - - 3.541 4.558
Amortização acumulada (363) - - - (363)
Adições 252 - - - 252
Transferências investimentos - - - (3.541) (3.541)
Baixas custo (428) - - - (428)
Baixas amortização 311 - - - 311
Transferências imobilizado (32) - - - (32)
Amortização (116) - - - (116)
Saldo em 31 de dezembro de 2018 641 - - - 641
Custo histórico 724 - - - 724
Amortização acumulada (83) - - - (83)
Adições (nota explicativa 15.1) 460 - - 129.994 130.454
Transferência Imobilizado 35 - - - 35
Transferências - - - - -
Baixas custo (839) - - - (839)
Baixas amortização 763 - - - 763
Ajuste de mais valia de 

incorporada 166
75.791

- - 75.957
Incorporação de controlada custo 2.881 - 6.020 142 9.043
Incorporação de  

controlada amort. acumulada (2.151) - (5.385) (16) (7.552)
Amortização Mais-Valia (25) (11.434) - - (11.459)
Amortização (193) - (37) - (230)
Saldo em 31 de dezembro de 2019 1.738 64.762 714 129.599 196.813
Custo histórico 3.261 - 6.020 130.136 139.417
Mais valia de intangível 166 75.791 - - 75.957
Amortização acumulada (1.664) - (5.422) (16) (7.102)
Amortização de mais valia (25) (11.434) - - (11.459)

Consolidado
Direito 

de 
Soft-
wares Ágio

Mais 
valia  
de 

contratos

Uso do  
bem 

público

Outros 
Intan-
gíveis Total

Saldo em  
1º de janeiro de 2018 4.186 3.541 - 35.212 9.500 52.439
Custo histórico 4.536 3.541 - 50.990 33.668 92.735
Amortização acumulada (350) - - (15.778) (24.168) (40.296)
Adições 4.908 - - - 24 4.932
Baixas custo (3.179) - - - (4.212) (7.391)
Baixas amortização 250 - - - 4.212 4.462
Amortização (543) - - (1.798) (588) (2.929)
Aquisição de controladas 945 42.773 76.419 702 1.879 122.718
Saldo em 31 de dezembro de 
2018 6.567 46.314 76.419 34.116 10.815 174.231
Custo histórico 10.740 3.541 - 57.010 33.719 105.010
Mais valia de intangível 283 42.773 76.419 - (1.029) 118.446
Amortização acumulada (4.456) - - (22.894) (21.875) (49.225)
Adições 1.396 - - - 129.994 131.390
Aquisição de controladas - - - - 207 207
Ajuste mais valia de controladas (123) 281 74.918 - 1.463 76.539
Transferência Imobilizado 147 - - - (986) (839)
Baixas custo (3.012) - - - (29.471) (32.483)
Baixas amortização 2.480 - - - 21.554 24.034
Amortização Mais-Valia (25) - (17.270) - (46) (17.341)
Amortização (1.473) - - (1.918) (334) (3.725)
Saldo em 31 de dezembro de 
2019 5.957 46.595 134.067 32.198 133.196 352.013
Custo histórico 9.271 3.541 - 57.010 133.463 203.285
Mais valia de intangível 160 43.054 151.337 - 434 194.985
Amortização acumulada (3.449) - - (24.812) (655) (28.916)
Amortização de mais valia (25) - (17.270) - (46) (17.341)
15.1 Aquisições do ativo intangível
Em decorrência da aquisição de participação nas empresas Ventos de Santa Eugênia 
Energias Renováveis S.A. e Ventos de São Vitorino Energias Renováveis S.A., cujo 
tratamento contábil foi considerado como aquisição de ativo, foi registrado como 
intangível o valor justo pago na transação considerando os projetos eólicos vigentes em 
desenvolvimento pertencentes às investidas (vide nota explicativa nº 1). Abaixo estão 
representados os valores incorporados no intangível na data da transação:

Valor 
justo

Patrimônio 
Líquido

Aquisição 
intangível

Ventos de Santa Eugênia Energias Renováveis S.A. 83.914 1.054 82.860
Ventos de São Vitorino Energias Renováveis S.A. 47.951 817 47.134

131.865 1.871 129.994
15.2 Testes de impairment para ágio 
No cenário do teste de impairment realizado, o Grupo considerou como unidades 
geradoras de caixa suas controladas e coligadas, tendo em vista que estas geram fluxos 
de caixa que podem ser identificados separadamente.
O ágio registrado contabilmente no montante de R$46.595 (R$46.314 em 2018) é alocado 
às Unidade Geradora de Caixa (UGC) Passos Maia Energética S.A. e Santa Fé Energia 
S.A, conforme quadro abaixo: 

2019 2018
Passos Maia S.A. 3.541 3.541 
Santa Fé Energia S.A. 43.054 42.773 

46.595 46.314 
O valor recuperável das UGC’s foi determinado com base em cálculos do valor em 
uso. Esses cálculos usam projeções de fluxo de caixa, antes do imposto de renda e da 
contribuição social, baseadas em orçamentos financeiros aprovados pela administração 
até o período de vigência de cada concessão ou autorização. Os fluxos de caixa foram 
projetados com base numa taxa de crescimento estipulada conforme previsão dos 
contratos de compra de energia. A taxa de crescimento não excede a taxa de crescimento 
média de longo prazo do mercado.
Para a UGC Passos Maia, foram consideradas como premissas-chave aplicadas para 
cálculo do valor em uso a estimativa de geração para os períodos futuros, as previsões de 
custos operacionais, dispêndio anual para aquisição de imobilizado e a taxa de desconto. 
Segue resumo das premissas adotadas:

2020 2019
Volume de geração anual (GW/h) 108 99
Custos operacionais - R$ 4.049 4.471
Dispêndio anual para aquisição de imobilizado - R$ 322 288
O volume de geração é a média anual da geração no período previsto dos próximos 5 
anos. Ele se baseia no desempenho passado e nas expectativas da administração para o 
desenvolvimento do mercado.
Custos operacionais são os custos fixos e de manutenção das UGCs, que não variam de 
maneira significativa com os volumes de geração ou os preços. A administração estimou 
esses custos com base na estrutura atual dos negócios, ajustando-os aos aumentos 
inflacionários, e estes não refletem quaisquer reestruturações futuras ou medidas de 
economias de custo. Os valores divulgados acima são os custos operacionais médios 
para o período previsto de cinco anos.
O dispêndio anual para aquisição de imobilizado diz respeito à média de desembolsos 
de caixa esperados para manutenção da estrutura das usinas nos próximos 5 anos e 
se baseia na experiência histórica da administração. Nenhuma receita incremental ou 
economia de custo foi considerada no modelo de valor em uso como resultado desse 
dispêndio. 
O ágio da PCH Passos Maia foi testado para os exercícios de 2019 e 2018, não havendo 
necessidade de contabilização de provisão para perda ao valor recuperável. 
Para Santa Fé Energia S.A. foi considerado como teste de impairment a valorização 

realizada por consultores independentes para fins de alocação do preço de compra, qual 
demonstrou um valor superior aos valores justos dos ativos e passivos adquiridos e ágio 
demonstrados na nota 13.3 destas demonstrações financeiras. 
16. PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS
A Companhia possui terras adquiridas com o intuito de investimento, que podem 
futuramente fazer parte de projetos de usinas hidrelétricas (ou pequenas centrais 
hidrelétricas) quais são parte de desenvolvimentos de estudos e projetos básicos, ou ainda 
serem negociadas com outras partes. 
As movimentações nesta rubrica podem ser verificadas conforme abaixo: 

Controladora e Consolidado
Saldo em 1º de janeiro de 2018 16.177
Custo da venda de propriedade para investimento (680)
Saldo em 31 de dezembro de 2018 15.497
Custo da venda de propriedade para investimento (374)
Saldo em 31 de dezembro de 2019 15.123
17. FORNECEDORES

Controladora Consolidado
31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

Fornecedores de materiais e serviços 9.124 4.931 10.715 7.224
Mercado de curto prazo a pagar 869 - 1.707 621
Mercado de curto prazo a pagar 
protegido por liminares - - 90.688 74.994
Saldo a liquidar referente contratos do 
PROINFA - - 872 47.833

9.993 4.931 103.982 130.672
Conforme mencionado no contexto operacional (nota explicativa nº 1.1), as usinas 
hidrelétricas PCH Moinho e UHE Monel Monjolinho perderam a proteção pelas liminares 
do GSF, tendo os saldos devidos de fevereiro de 2018 em diante liquidados em  
11 de dezembro de 2018.
18. FINANCIAMENTOS E DEBÊNTURES
Os financiamentos mantidos pelo Grupo são em sua totalidade oriundos dos financiamentos 
de construção das suas SPE’s ou parta aquisição de ativos, e têm sua composição assim 
demonstrada:

Controladora Consolidado
31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

Financiamento de obras - BNDES (a) - - 115.128 130.814
Financiamento de obras - BNB (b) - - 204.282 218.103
Empréstimo - BNP (c) - 29.800 - 29.800
Debêntures (d) 227.690 227.403 227.690 227.403
Total 227.690 257.203 547.100 606.120
Apresentados como: 

Passivo circulante 6.027 29.800 35.382 59.213
Passivo não circulante 221.663 227.403 511.718 546.907

a. Financiamentos para construção de usinas hidroelétricas (BNDES) 

Empresas Vencimento

Encargos

31.12.2019 31.12.2018
financeiros 

% a.a.

Monel Monjolinho Energética S.A.
Setembro 
de 2026

TJLP 
+ 2,1 85.758 98.156

Moinho S.A.
Agosto de 

2028
TJLP 

+ 2,0 29.370 32.658
Total 115.128 130.814
(*) O financiamento da subsidiária Esmeralda S.A. foi quitado em sua totalidade na data de 
10 de Agosto de 2018.
Os contratos de financiamentos para construção das usinas hidroelétricas possuem 
cláusulas que requerem que as empresas mantenham durante o período de amortização 
do contrato, entre outras obrigações: (i) seguro do projeto em termos satisfatórios 
para o BNDES ou o Agente Financeiro, consignando cláusula especial em seu favor 
estabelecendo que a apólice não poderá ser cancelada ou sofrer alterações sem sua 
prévia e expressa anuência, sendo o credor de eventual indenização devida; (ii) manter em 
situação regular suas obrigações junto aos órgãos do meio ambiente, adotando medidas e 
ações destinadas a evitar e corrigir danos ao meio ambiente decorrentes do projeto; e (iii) 
firmar os contratos de cessão e vinculação da receita, administração de contas e outras 
avenças, o qual regula a cessão e vinculação (penhor dos direitos creditórios decorrentes 
dos contratos de compra e venda de energia), assim como o funcionamento das contas 
“Reserva (Nota 9)” e “Movimento (centralizadora)”. Adicionalmente, as referidas cláusulas 
estabelecem que as empresas: (i) não poderão distribuir dividendos ou pagar juros sobre 
o capital próprio cujo valor, isolada ou conjuntamente, exceda o valor do dividendo mínimo 
obrigatório, sem a prévia autorização do BNDES ou do Agente Financeiro; (ii) não poderão 
constituir, sem prévia autorização do BNDES ou do Agente Financeiro, qualquer gravame 
sobre os direitos creditórios dados em garantia; (iii) não poderão ceder nem vincular em 
favor de outro credor, sem prévia anuência do BNDES ou do Agente Financeiro, a receita 
cedida e vinculada; e (iv) não emitir debêntures ou partes beneficiárias, nem assumir 
novas dívidas, sem a prévia autorização do BNDES ou do Agente Financeiro. Em garantia 
dos contratos firmados foram oferecidas: (i) penhor das ações das sociedades detidas 
por todos os acionistas; (ii) penhor do direito de gerar energia elétrica, assim como de 
todos os demais direitos corpóreos ou incorpóreos, potenciais ou não, que possam ser 
objeto de penhor de acordo com as normas legais e regulamentares aplicáveis; (iii) 
penhor dos direitos creditórios decorrentes dos contratos de compra e venda de energia 
elétrica firmados com a Eletrobrás ou com terceiros; (iv) fiança prestada pela Statkraft 
Investimentos Ltda. e Statkraft Energias Renováveis S.A. (aplicável para a Esmeralda S.A.); 
(v) constituição da conta reserva (aplicação financeira restrita (Nota 9); (vi) contratação de 
carta de fiança bancária, no montante de R$126.000, com vigência até 2027 (aplicável a 
Monel Monjolinho Energética S.A.) a qual foi retirada ainda no primeiro semestre de 2012, 
uma vez que o seu ICD exigido foi atingido em 31 de dezembro de 2011;; e (vii) penhor dos 
contratos do projeto, especificamente EPC e O&M ou qualquer outro que outorgue direitos 
creditórios ao Projeto, que venha a ser firmado entre a Monel Monjolinho Energética S.A. e 
terceiros até a quitação integral das obrigações decorrentes do contrato de financiamento 
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