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firmado. Em atendimento aos requerimentos do BNDES ou do Agente Financeiro foram 
firmados com o Unibanco S.A. (aplicável a Esmeralda S.A.), , com o Banco do Brasil S.A. 
(aplicável a Monel Monjolinho Energética S.A. e Passos Maia Energética S.A.) e com o 
Banco Santander S.A. (aplicável a Moinho S.A.), os contratos de cessão e vinculação 
de receita, administração de contas e outras avenças, como mencionados anteriormente.
Até o presente momento todas as condições restritivas aos contratos de financiamentos 
(covenants) vêm sendo atendidas. Abaixo são demonstrados os covenants financeiros 
para cada subsidiária:

Descrição do índice: Monel Moinho

Patrimônio liquido / Ativo Total
Índice do contrato 25% 25%
Índice atingido 32% 43%

Cobertura do Serviço da Dívida (“ICSD”) 
(Consolidado)

Índice do contrato 1,3 1,2
Índice atingido 2,6 1,5

b. Financiamentos para construção de usinas eólicas (BNB)

Empresas Vencimento

Encargos
financeiros
% a.a. (*) 31.12.2019 31.12.2018

Macaúbas Energética S.A. Julho de 2028 9,5 74.548 79.762
Novo Horizonte Energética S.A. Julho de 2028 9,5 65.313 69.518
Seabra Energética S.A. Julho de 2028 9,5 64.421 68.823
Total 204.282 218.103
(*) O contrato prevê Bônus de Adimplência Sobre Encargos de 25% sobre os encargos 
incidentes, desde que as prestações de juros ou de principal e juros sejam pagos até as 
datas dos respectivos vencimentos estipulados no contrato de financiamento. Uma vez 
respeitadas as condicionantes de pagamento, os encargos financeiros passarão de 9,5% 
a.a. para 7,125% a.a., cuja diferença será contabilizada como desconto financeiro.
Os contratos de financiamentos para as usinas eólicas 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 BNB 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” e “Movimento (centralizadora)”. 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) constituição da conta reserva (aplicação 
financeira restrita (Nota 9); (v) contratação de seguro garantia de conclusão de obra, na 
modalidade Completion Bond, com validade até seis meses após a entrada em operação 
comercial do empreendimento; (vi) contratação de fiança bancária, representando 50% do 
valor do saldo devedor do financiamento, com vigência mínima de dois anos, renovável 
sucessivamente e mantida por, pelo menos, 12 meses após o início do fluxo de recebíveis 
transitando pela conta centralizadora dos contratos de venda de energia. Em atendimento 
aos requerimentos do BNB foram firmados com o próprio BNB os contratos de cessão 
e vinculação de receita, administração de contas e outras avenças, como mencionados 
anteriormente.
Até o presente momento todas as condições restritivas aos contratos de financiamentos 
(covenants) com o BNB vêm sendo atendidas.
Na data deste relatório, o Grupo vem atendendo aos pré-requisitos dos contratos 
de financiamentos mencionados nos itens (a) e (b) acima, bem como acompanha 
periodicamente a evolução das cláusulas restritivas, os quais foram atendidos.
c. Empréstimo ponte - BNP
A Companhia fechou um empréstimo ponte no valor de R$30.000, com taxa fixa de 6,273% 
ao ano, na data de 20 de dezembro de 2018 junto ao o Banco BNP Paribas S.A. com 
a finalidade de financiar a compra de ações das empresas Tamar PCH e Santa Fé. O 
empréstimo foi quitado em setembro de 2019 conforme seu vencimento.
d. Debêntures 
Em 20 de dezembro de 2018, a Companhia emitiu 230.000 debêntures não conversíveis 
em ações com garantia real a ser convolada em espécie quirografária, valor nominal 
unitário de R$1 (mil reais), e prazo de vencimento de 5 anos. Conforme previsto na 
escritura de emissão, as principais características podem ser assim apresentadas: 
(i) Garantias
Cessão Fiduciária Conta Vinculada Liquidação
Deverão ser mantidos em conta vinculada o montante de R$150.000 que serão utilizados 
exclusivamente para a realização do resgate antecipado total da 1ª emissão de debêntures 
da controlada Tamar PCH, emitidas em 26 de dezembro de 2017. 
Cessão Fiduciária Direitos Creditórios
Direitos creditórios decorrentes de contratos de venda de energia da Tamar PCH, 
suficientes para cobrir o mínimo de 100% do Valor Nominal Unitário, acrescido da 
remuneração calculada pro rata temporis das debêntures desde a primeira data de 
integralização ou a data de pagamento da remuneração imediatamente anterior, conforme 
o caso, até a conclusão do processo de incorporação da Tamar PCH pela Companhia, 
sendo tais contratos e as demais características relevantes identificados e descritos no 
contrato de cessão fiduciária de direitos creditórios.
Em 28 de dezembro de 2018, o resgate antecipado de 150.000 foi realizado cumprindo o 
primeiro critério das garantias previstas. 
(ii) Juros remuneratórios
Sobre o valor nominal unitário ou o saldo do valor nominal unitário incidirão juros 
remuneratórios correspondentes a 100% da variação acumulada da taxa DI, acrescida 
de sobretaxa de 0,95% ao ano calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata 
temporis, por dias úteis decorridos, desde a primeira taxa de integralização ou a data 
de pagamento da remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do 
efetivo pagamento.
(iii) Cláusulas de Eventos de Inadimplemento
A escritura de debêntures possui cláusula que requer que, durante o período de amortização 
do contrato, a Companhia acompanhe em bases semestrais o índice financeiro calculado 
através da dívida líquida sobre EBITDA igual ou menor do que 3,5. A Companhia cumpriu 
adequadamente tal requisito tendo apurado em 30 de junho de 2019 e em 31 de dezembro 
de 2019 o referido índice em 1,0 e 1,2 respectivamente.
A movimentação dos financiamentos do Grupo pode ser assim demonstrada:

Consolidado
Em 1º de janeiro de 2018 383.701
Emissão de debêntures 230.000
Contratação de empréstimo ponte 30.000
Aquisição de controlada no exercício 155.813
Pagamento de principal (185.600)
Pagamento de encargos (35.978)
Custos e encargos apropriados no resultado 28.184 
Em 31 de dezembro de 2018 606.120
Pagamento de principal (59.841)
Pagamento de encargos (41.847)
Custos e encargos apropriados no resultado 42.668 
Em 31 de dezembro de 2019 547.100

Controladora
Em 1º de janeiro de 2018 - 
Emissão de debêntures 230.000
Contratação de empréstimo ponte 30.000
Pagamento de encargos (3.247)
Custos e encargos financeiros apropriados ao resultado 450
Em 31 de dezembro de 2018 257.203
Pagamento de principal (30.000)
Pagamento de encargos (17.573)
Custos e encargos financeiros apropriados ao resultado 18.060
Em 31 de dezembro de 2019 227.690
Abaixo é demonstrado o fluxo de vencimento das parcelas apresentadas no longo prazo:

Em 31 de dezembro de 2019 2021 2022 2023 2024
Após 
2024 Total

Monel Monjolinho Energética S.A. 12.666 12.666 12.666 12.666 22.321 72.984
Moinho S.A. 3.379 3.379 3.379 3.379 12.430 25.944
Macaúbas Energética S.A. 6.473 7.173 7.921 8.723 39.674 69.963
Novo Horizonte Energética S.A. 5.996 6.777 6.528 7.092 34.208 60.601
Seabra Energética S.A. 5.493 6.101 6.752 7.449 34.768 60.563
Statkraft Energias Renováveis S.A. 73.887 73.887 73.888 - - 221.663

34.005 36.095 37.246 39.308 143.401 511.718

Em 31 de dezembro de 2018 2020 2021 2022 2023
Após 
2023 Total

Monel Monjolinho Energética S.A. 12.665 12.665 12.665 12.665 34.689 85.349
Moinho S.A. 3.378 3.378 3.378 3.378 15.710 29.222
Macaúbas Energética S.A. 8.323 8.323 8.323 8.323 41.879 75.171
Novo Horizonte Energética S.A. 7.254 7.254 7.254 7.254 35.785 64.801
Seabra Energética S.A. 7.182 7.182 7.182 7.182 36.233 64.961
Statkraft Energias Renováveis S.A. - 75.770 75.770 75.863 - 227.403

38.802 114.572 114.572 114.665 164.296 546.907
19. CONCESSÕES A PAGAR
Refere-se integralmente à obrigação a pagar decorrente do contrato de concessão firmado 
com a ANEEL para exploração do potencial hidrelétrico da UHE Monel, ajustado a valor 
presente, considerando a taxa de juros de 9,50% ao ano. A correspondente obrigação 
é paga em parcelas mensais, atualizadas anualmente com base na variação do IGPM, 
calculado pela Fundação Getúlio Vargas. A primeira parcela teve seu vencimento em 
setembro de 2009, data de início da operação comercial da usina, e a última terá seu 
vencimento em abril de 2037. 
O saldo proveniente da aquisição de controladas compreende a outorga concedida às 
PCHs Alegre, Fruteiras, Jucu e Rio Bonito, pelo prazo de cinco anos contados a partir de  
17 de julho de 2014, valores anuais, em parcelas mensais, correspondente a 1/12 (um 
doze avos) do valor de R$647. Em relação ao potencial hidrelétrico da UHE Suiça, a 
Companhia
recolhe à União, pelo prazo de cinco anos contados a partir de 09 de julho de 2014, valores 
anuais, em parcelas mensais, correspondente a 1/12 (um doze avos) do valor de R$675. 
Ambos são corrigidos anualmente pela variação do Índice de Preços ao Consumidor 
Amplo - IPCA.

Consolidado
Em 1º de janeiro de 2018 72.808
Pagamentos realizados (8.035)
Encargos financeiros apropriados ao resultado 13.508
Aquisição de controlada no exercício 1.033
Em 31 de dezembro de 2018 79.314
Pagamentos realizados (9.755)
Encargos financeiros apropriados ao resultado 10.726
Em 31 de dezembro de 2019 80.285
Apresentados como:
Passivo circulante 9.897
Passivo não circulante 70.388
20. TRIBUTOS A RECOLHER

Controladora Consolidado
31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

PIS a recolher 149 330 869 1.371
COFINS a recolher 692 1.529 4.009 6.349
ISS a recolher - 495 - 495
Tributos retidos a recolher 250 37 499 626
Tributos sobre importação 122 38 122 38
Outros tributos a recolher 36 11 200 168
Total 1.249 2.440 5.699 9.047
Apresentados como: 

Passivo circulante 1.249 2.440 4.674 7.840
Passivo não circulante - - 1.025 1.207

21. OUTROS PASSIVOS
Controladora Consolidado

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018
Provisão para compensação ambiental - - 1.149 3.117
P&D (ANEEL) a pagar 1.179 - 3.212 2.481
Arrendamento de terras - - - 8.182
Outras contas a pagar 1.804 145 5.078 7.681
Total 2.983 145 9.439 21.461
Apresentados como: 

Passivo circulante 2.360 145 6.744 11.819
Passivo não circulante 623 - 2.695 9.642

22. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
a) Capital social
Em 31 de dezembro de 2019 o capital social da Companhia subscrito e integralizado 
está representado por 218.370.694 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal 
(218.370.694 em 31 de dezembro de 2018) e distribuído conforme quadro de acionistas 
a seguir: 

Acionistas
Quantidade de 

ações ordinárias
% do Capital 

Social
Statkraft Investimentos Ltda. 177.552.601 81,31
FUNCEF - Fundação dos Economiários Federais 40.818.093 18,69

218.370.694 100,00
Em 14 de dezembro de 2018 foi deliberada a subscrição de 75.023.470 ações ordinárias 
nominativas compondo um aumento de capital de R$420.545,integralizada em 20 de 
dezembro de 2018 por meio de caixa, sendo R$341.936 pela Statkraft Investimentos 
Ltda. e R$78.709 pela FUNCEF. A integralização dos acionistas ocorreu na proporção 
da participação no capital social na data da integralização. O capital autorizado em 
31.12.2018 é de R$1.133.384.
b) Dividendos
O lucro líquido de cada exercício social, após as compensações e deduções previstas em 
lei e consoante previsão estatutária, terá a seguinte destinação:
• 5% para a reserva legal, até atingir 20% do capital social integralizado.
• 5% do saldo, após a apropriação da reserva legal, serão destinados para pagamento 
de dividendo mínimo obrigatório a todos os acionistas.
O cálculo dos dividendos mínimos obrigatórios pode ser assim demonstrado:

31.12.2019 31.12.2018
Lucro líquido do exercício 45.236 74.632
Constituição da reserva legal (2.261) (3.732)
Base de cálculo 42.975 70.900
Dividendo mínimo - % 5 25
Dividendos mínimos obrigatórios destinados 2.149 17.725
Dividendos propostos por ação - em R$ 9,84 120,708
A movimentação do saldo de dividendos no passivo e patrimônio líquido da conta de 
Dividendos a pagar pode ser assim demonstrada:

Controladora e consolidado
31.12.2019

Em 1º de janeiro de 2018 1.996
Dividendos adicionais distribuídos 21.316
Pagamento de dividendos (23.312)
Dividendos mínimos obrigatórios distribuídos 17.725
Em 31 de dezembro de 2018 17.725
Pagamento de dividendos (17.725)
Dividendos mínimos obrigatórios distribuídos 2.149
Em 31 de dezembro de 2019 2.149
c) Reservas de lucros
Abaixo é demonstrado o detalhamento do saldo da reserva de lucros em  
31 de dezembro de 2019: 

Controladora e Consolidado
Reserva legal (i) 6.413
Reserva de retenção de lucros (ii) 86.351
Total 92.764

(i) Reserva legal
A reserva legal é constituída anualmente como destinação de 5% do lucro líquido do 
exercício e não poderá exceder a 20% do capital social. A reserva legal tem por fim 
assegurar a integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para compensar 
prejuízo e aumentar o capital.
(ii) Reserva de retenção de lucros
Constitui a reserva de lucros com o saldo de lucros remanescentes não distribuídos no 
exercício para suportar investimentos futuros.
d) Ajuste de avaliação patrimonial
O saldo apresentado na rubrica “Ajuste de avaliação patrimonial” refere-se aos ganhos ou 
perdas não realizados dos instrumentos financeiros patrimoniais mantidos ao valor justo, 
e mensurados por meio de outros resultados abrangentes, e representam a diferença 
entre o custo de aquisição e o valor justo mensurado para a data de cada demonstração 
financeira, líquido de imposto de renda e contribuição social diferidos. 
23. RECEITA LÍQUIDA
Abaixo a apresentação das receitas de acordo com CPC 47 - “Receita de Contrato” com 
cliente, desagregadas de acordo com o tipo de contrato.

Controladora Consolidado
31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

Prestação de serviços 8.646 10.207 936 1.167
Tributos sobre a prestação de serviços (1.016) (1.199) (110) (137)

7.630 9.008 826 1.030
Contrato de Energia de Reserva (CER) - - 98.446 101.371
Contrato de Compra de Energia 
Regulada (CCEAR) 791 - 136.835 97.650
Programa de Incentivo às Fontes 
Alternativas de Energia Elétrica 
(PROINFA) - - 97.133 113.186
Contrato Bilateral Regulado (CBR) 26.925 82.783
Contrato Ambiente de Contratação 
Livre (ACL) 11.855 - 52.071 19.809
Tributos sobre a venda de energia 
elétrica (4.099) - (30.024) (18.500)

35.472 - 437.244 313.516
Receita líquida 43.102 9.008 438.070 314.546
Outras informações contratuais são apresentadas no contexto operacional deste relatório.
24. CUSTOS E DESPESAS
a) Custos do fornecimento de energia e serviços prestados

Controladora Consolidado
31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

Compra de energia elétrica no 
mercado de curto prazo (6.224) - (66.344) (48.977)
Depreciação e amortização (31.652) - (114.364) (64.243)
Salários e encargos sociais (4.113) (3.765) (4.867) (3.801)
Encargos setoriais - - (13.702) (9.465)
Seguros fianças e comissões (1.212) - (9.629) (6.410)
Serviços de terceiros (220) - (8.523) (7.698)
Outros (2) - (1.413) (1.061)

(43.423) (3.765) (218.842) (141.655)
b) Gerais e administrativas

Controladora Consolidado
31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

Serviços de terceiros (10.055) (5.982) (21.327) (12.865)
Serviços de partes relacionadas - (161) - (141)
Salários e encargos sociais (13.742) (8.157) (24.468) (15.201)
Remuneração dos administradores (7.770) (5.437) (7.770) (6.524)
Encargos setoriais (1.472) (26) (7.819) (4.901)
Viagens e estadias (2.950) (2.399) (3.474) (2.992)
Aluguel (1.132) (503) (1.333) (1.500)
Impostos e taxas (1.660) (456) (2.036) (1.550)
Participação nos Resultados (2.357) (285) (1.958) (551)
Propaganda e publicidade (571) (174) (1.056) (489)
Seguros fianças e comissões - (37) - (37)
Depreciação e amortização (2.057) (517) (2.057) (517)
Estudos em desenvolvimento (14.413) (10.196) (15.140) (10.196)
Materiais (678) - (1.233) (1.236)
Outros (2.296) (1.136) (5.114) (4.007)
  (61.153) (35.466) (94.785) (62.707)
c) Outras (Despesas) Receitas

Controladora Consolidado
 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018
Provisão para perda ao valor 
recuperável de ativos - - - -
Lucros cessantes e danos materiais - - 2.611 2.620
Perdas com baixa no imobilizado (188) - (2.368)
Provisões para riscos cíveis, 
trabalhistas e tributários (21.966) (567) (22.695) (1.887)
Provisões pré-operacionais - - - 1.409
Outras receitas e despesas 
operacionais 10 3 82 (171)

(22.144) (564) (22.370) 1.971
25. RESULTADO FINANCEIRO

Controladora Consolidado
Despesas financeiras 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018
Com financiamentos (18.060) (449) (42.668) (28.178)
Comissão de fiança e garantias (10) (59) (14) (103)
IOF, multas e juros sobre tributos (828) (1.588) (875) (1.622)
Variação cambial passiva (11) (9) (116) (233)
Despesas financeiras sobre 
concessões a pagar - - (10.726) (13.601)
Juros sobre contrato de mutuo (1.577) (1.658) (1.577) (1.658)
Juros sobre arrendamento mercantil (808) (1.196)
Provisão para perda ao valor 
recuperável de ativos financeiros (692) (1.017) (692) (1.017)
Outras despesas financeiras (3.897) (73) (4.741) (863)
 (25.883) (4.853) (62.605) (47.275)

Controladora Consolidado
Receitas financeiras 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018
Rendimentos de aplicações 
financeiras 7.010 6.825 23.205 18.137
Variação cambial ativa - 231 - 571
Juros sobre contrato de mutuo 11 671 11 272
Outras receitas financeiras 51 1.682 (170) 2.089
 7.072 9.409 23.046 21.069

(18.811) 4.556 (39.559) (26.206)

26. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 
a) Para o exercício 
Para fins de apuração de impostos, a controladora SKER, assim como suas controladas 
Monel Monjolinho Energética S.A. e Tamar Pequenas Centrais Hidroelétricas S.A. até 
a data de sua incorporação, optaram pela apuração do resultado tributável observando 
o regime do lucro real. As demais empresas controladas optaram pelo regime de lucro 
presumido para apuração do IRPJ e da CSLL incidentes sobre o resultado tributável.
A reconciliação da despesa de imposto de renda e contribuição social pode ser 
demonstrada conforme quadro abaixo:
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