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Controladora Consolidado
31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

Lucro (prejuízo) antes dos tributos 39.152 79.440 73.119 96.563
Resultado de operações 
descontinuadas (276) 909 (276) -
Adições ao lucro líquido para apuração 
do Lucro Real 1.788 - 18.821 918
Exclusões do lucro líquido para 
apuração do Lucro Real - - (13.987) -
Receita de dividendos não tributáveis (4.314) (4.932) (4.314) (4.932)
Equivalência patrimonial (137.267) (100.739) (6.291) (5.682)

(100.917) (25.322) 67.072 86.867
Alíquota nominal combinada do IR e 
CSLL % 34% 34% 34% 34%
Imposto de renda e contribuição social 
às alíquotas da legislação 34.312 8.610 (22.804) (29.535)
Resultado da diferença da tributação 
pelo lucro presumido para controladas - - 28.731 25.333
Exclusão dos tributos diferidos sem 
perspectiva de realização (21.245) (15.555) (21.245) (15.555)
Tributos diferidos sobre diferenças 
temporárias não reconhecidos (11.387) 1.913 (16.987) (2.422)
Reconhecimento de tributos diferidos 
sobre prejuízo fiscal de períodos 
anteriores 4.128 - 4.128 -
Outros - 24 18 48
Encargo no resultado do exercício 5.808 (5.008) (28.159) (22.131)

Controladora Consolidado
 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018
Imposto de renda e contribuição social
Corrente (772) - (34.739) (17.123)
Diferido 6.580 (5.008) 6.580 (5.008)

  5.808 (5.008) (28.159) (22.131)
b) Saldos patrimoniais de imposto de renda e contribuição social diferidos
O imposto de renda e a contribuição social diferidos são calculados sobre as diferenças 
temporárias para fins fiscais, prejuízos fiscais, dos ajustes de custo atribuído e de variação 
do valor justo financeiros, e podem ser demonstrados da seguinte forma:

Controladora Consolidado
31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

Diferenças temporárias  
advindas de combinação de negócios (40.601) (42.773) (40.601) (42.773)
Diferenças temporárias  
sobre ajuste ao valor justo de 
investimentos (18.330) (14.202) (18.330) (14.202)
Diferenças temporárias  
sobre depreciação, amortização e 
provisões 950 - 13.726 13.726
Prejuízos fiscais recuperáveis 18.330 14.202 18.330 14.202
Saldos tributos diferidos ativo (passivo) (39.651) (42.773) (26.875) (29.047)
A Companhia realizou estudo de recuperabilidade de impostos diferidos sobre prejuízos 
fiscais em 2019, constituindo ativos diferidos no montante de R$18.330, com base na 
expectativa de lucros tributáveis futuros. A expectativa de realização dos impostos diferidos 
ativos da controladora compreende o período de 2020 a 2026.
Além dos tributos apresentados para controladora, o grupo constituiu impostos diferidos 
sobre diferenças temporárias referentes a diferenças de taxas de depreciação, amortização 
e provisões. A expectativa de realização do total de impostos diferidos se estende até o 
prazo de concessão de cada concessão ou autorização das companhias cujas diferenças 
temporárias são registradas. 
27. ARRENDAMENTOS MERCANTIS
A Companhia e suas controladas possuem contratos de locação de salas comerciais, 
veículos e terras. Esses contratos são classificados como arrendamento mercantil 
operacional e seus valores mínimos são reajustados anualmente, conforme índices de 
inflação previstos em contrato.
Em 1º de janeiro de 2019, conforme levantamento e análise dos contratos considerados 
no escopo da norma, a Companhia considerou o valor do aluguel mínimo fixo para fins 
de avaliação do passivo de arrendamento. A mensuração dos passivos de arrendamento 
compreende o fluxo futuro dos pagamentos mínimos de aluguel trazidos a valor presente 
pela taxa real de desconto. Tal taxa de desconto corresponde à taxa incremental sobre os 
empréstimos de cada empresa do Grupo com base no prazo médio de cada contrato de 
arrendamento.
Em 31 de Dezembro de 2019, os passivos de arrendamentos estão representados na 
rubrica de “Arrendamentos” do balanço patrimonial e são devidos como segue:

Controladora Consolidado
Menos de 1 ano 1.848 2.819
Mais de 1 ano e menos de 5 anos 8.761 10.861
Mais de 5 anos 4.557 8.031
Total dos pagamentos mínimos 15.166 21.711
Encargos financeiros futuros (4.085) (7.179)
Valor presente dos pagamentos mínimos 11.081 14.532
Apresentados como:
Circulante 1.848 2.819
Não circulante 9.233 11.713
A mensuração inicial do ativo de direito de uso, corresponde ao mesmo valor do passivo 
de arrendamento e é reconhecido ao valor presente. Os saldos estão representados na 
rubrica de imobilizado do balanço patrimonial e em nota explicativa nº 14 e podem ser 
apresentados conforme classes abaixo:

Controladora Consolidado

Terras

Salas 
Comer-

ciais Total Terras

Salas 
Comer-

ciais Veículos Total
Saldo em 1º de janeiro 
de 2019 40 1.106 1.146 2.747 1.106 1.092 4.945
Adições - 10.179 10.179 - 10.179 - 10.179
Amortização (2) (1.459) (1.461) (174) (1.459) (370) (2.003)
Remensuração de ativos - (389) (389) 14 (389) 13 (362)
Saldo em 31 de dezembro 
de 2019 38 9.437 9.475 2.586 9.437 735 12.758
28. SEGUROS 
a) Seguros de responsabilidade dos administradores (D&O)
A Companhia é segurada na responsabilidade de seus administradores em apólice com 
vigência até 31 de dezembro de 2019. 
b) Seguros de riscos operacionais 
A Companhia também possui seguro contratado para os riscos operacionais de suas 
usinas, visando a cobertura para eventuais danos materiais e lucros cessantes, conforme 
valores de indenização apresentados abaixo: 

Lucros cessantes 478.788
Danos Materiais 2.462.941

2.941.729
c) Seguro de responsabilidade civil
Adicionalmente, a companhia possui seguro de responsabilidade civil tendo suas usinas 
como cosseguradas. A cobertura do seguro compreende o reembolso dos dispêndios 
incorridos na reparação de danos materiais causados a terceiros, ações emergenciais 
empreendidas com o objetivo de minorar ou evitar tais danos, assim como os prejuízos 
financeiros causados, inclusive lucros cessantes. Os danos materiais são indenizáveis 
no limite de R$18.608. Neste montante é incluída a garantia para indenizações sobre 
prejuízos financeiros e lucros cessantes limitada ao valor de R$3.722.
29. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
A Companhia e suas controladas não possuem quaisquer outras operações com 
instrumentos financeiros que não estejam refletidos nas demonstrações financeiras de  
31 de dezembro de 2019.
A Companhia e suas controladas operam com diversos instrumentos financeiros, com 
destaque para caixa e equivalentes de caixa, contas a receber de clientes, aplicações 

financeiras, contas a pagar a fornecedores, financiamentos, debêntures, concessões a 
pagar e mútuos com partes relacionadas.
29.1 Fatores de risco financeiro
As atividades da Companhia a expõe a diversos riscos financeiros: risco de mercado 
(incluindo risco de taxa de juros de valor justo, risco de taxa de juros de fluxo de caixa 
e risco de preço), risco de crédito e risco de liquidez. O programa de gestão de risco da 
Companhia se concentra na imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca minimizar 
potenciais efeitos adversos no desempenho financeiro da Companhia.
A gestão de risco é realizada pela tesouraria do Grupo Statkraft, segundo ainda as políticas 
aprovadas pelo Conselho de Administração. A tesouraria da Companhia identifica, avalia e 
protege a Companhia contra eventuais riscos financeiros em cooperação com as unidades 
operacionais da mesma. O Conselho de Administração estabelece princípios para a 
gestão de risco global bem como para áreas específicas como risco de taxa de juros, risco 
de crédito, uso de instrumentos financeiros derivativos e não derivativos, e investimento 
de excedentes de caixa.
a) Risco de mercado
Considerando que o Grupo não tem ativos significativos em que incidam juros, o resultado 
e os fluxos de caixa operacionais da Companhia não são, substancialmente, afetados 
pelas mudanças nas taxas de juros do mercado.
O risco associado é oriundo apenas da possibilidade de o Grupo incorrer em perdas por 
causa de flutuações nas taxas de juros que venham aumentar as despesas financeiras 
relativas a empréstimos e financiamentos captados no mercado. 
b) Risco de liquidez
O risco de liquidez e o risco de o Grupo não vir a dispor de recursos líquidos suficientes 
para honrar seus compromissos financeiros, em decorrência de descasamento de prazo 
ou de volume entre os recebimentos e pagamentos previstos.
Para administrar a liquidez do caixa são estabelecidas premissas de desembolsos e 
recebimentos futuros, sendo monitoradas periodicamente pela área de Tesouraria.
c) Risco de crédito
O risco de crédito da Companhia está atualmente concentrado nos contratos de venda de 
energia no mercado regulado (ACR), cabendo uma pequena parcela da energia vendida no 
mercado livre (ACL). Os contratos regulados são padronizados, incluindo os mecanismos 
de garantia neles previsto. Por outro lado, as contrapartes no mercado livre passam por 
criteriosa avaliação de crédito feita pela Companhia onde é definida a classificação de 
risco, garantias requeridas e limites para operação. Atualmente a Companhia possui em 
sua carteira no mercado livre somente contrapartes com excelente avaliação de crédito.
A tabela a seguir analisa os passivos financeiros (não derivativos) do Grupo, por faixas 
de vencimento, correspondentes ao período remanescente no balanço patrimonial até a 
data contratual do vencimento. Os valores divulgados na tabela são os fluxos de caixa 
não descontados.

Controladora Consolidado

Menos de 
um ano

Menos 
de 

um ano

Entre um 
e três 
anos

Entre três 
e cinco 
anos

Mais de 
cinco 
anos

Em 31 de dezembro de 2019
Fornecedores nacionais 9.993 103.982 - - -
Financiamentos e debêntures 6.027 35.382 225.380 151.491 134.847
Partes relacionadas 54.378 54.376 - - -

Concessões a pagar - 9.897 18.777 21.575 30.036
Dividendos a pagar 15.825 15.825 - - -
Provisão para remoção de 

imobilizado - - - - 10.455
Em 31 de dezembro de 2018

Fornecedores nacionais 4.931 130.672 - - -
Financiamentos 29.800 68.802 154.241 230.969 154.906
Partes relacionadas 52.893 52.909 - - -
Concessões a pagar - 9.388 17.787 20.350 30.755
Dividendos a pagar 17.725 17.725 - - -
Provisão para remoção de 

imobilizado - - - - 10.143
A Companhia entende não haver riscos significativos de liquidez.
d) Risco de vencimento antecipado do financiamento
Risco proveniente do descumprimento de cláusulas contratuais restritiva, presentes nos 
contratos de financiamento firmados com o BNDES e BNB (nota explicativa nº 18), as quais, 
em geral, requerem a manutenção de índices econômico-financeiros em determinados 
níveis. A administração monitora regularmente estes índices financeiros, com o objetivo de 
tomar as ações necessárias para garantir que os contratos de financiamentos não tenham 
seu vencimento antecipado.
e) Análise de sensibilidade adicional requerida pela CVM
Nos termos determinados pela CVM, por meio da Instrução nº 475/08, demonstramos, 
a seguir, quadro ilustrativo da análise de sensibilidade dos instrumentos financeiros, 
que descreve os efeitos sobre as variações monetárias, bem como sobre as despesas 
financeiras apuradas sobre o cenário projetado para 31 de dezembro de 2019 e 31 
de dezembro de 2018, caso tais variações nos componentes dos riscos identificados 
ocorressem.
Simplificações financeiras foram efetuadas no isolamento da variabilidade do fator de 
risco em análise. Como consequência, as estimativas apresentadas a seguir não indicam, 
necessariamente, os montantes que poderão ser apurados nas próximas informações 
financeiras intermediárias. O uso de diferentes hipóteses e/ou metodologias pode gerar 
um efeito material sobre as estimativas apresentadas a seguir.
(iii) Metodologia utilizada
A partir dos saldos dos valores expostos, conforme demonstrado nas tabelas a seguir e 
assumindo que os mesmos se mantenham constantes, apurou-se o diferencial de juros 
para cada um dos cenários projetados. 
Na avaliação dos valores expostos ao risco de taxa de juros, consideramos apenas os 
riscos para as informações financeiras, ou seja, foram isolados e excluídos os fatores de 
juros prefixados por não apresentarem riscos às informações financeiras intermediárias 
por conta de variações nos cenários econômicos.
O cenário provável está baseado nas expectativas da Companhia, que por sua vez estão 
em linha com as projeções demonstradas no relatório Banco BTG Pactual S.A., na data 
de 31 de dezembro de 2019, para cada uma das variáveis indicadas. As taxas de juros 
estão em linha com as projeções demonstradas no relatório Focus do Banco Central 
do Brasil - BACEN, na data de 31 de dezembro de 2019. Adicionalmente, as variações 
positivas e negativas de 25% e 50% foram aplicadas sobre as taxas projetadas para  
31 de dezembro de 2019.
(iv) Fator de risco para mudança na taxa de juros (consolidado) 

Variações adicionais no saldo contábil (*)
Fator de 

risco
Valores expostos 

em 2019
Valores expostos 

em 2018 -50% -25%
Cenário 
provável 25% 50%

Aplicações financeiras CDI 211.913 197.745 4.863 7.295 9.727 12.159 14.590
Aplicações financeiras restritas CDI 43.818 43.021 1.006 1.508 2.011 2.514 3.017
Empréstimos, financiamentos e debêntures CDI (230.288) (227.403) (5.285) (7.928) (10.570) (13.213) (15.855)
Empréstimos e financiamentos TJLP (115.128) (130.814) (3.570) (5.356) (7.141) (8.926) (10.711)
Impacto líquido CDI (89.685) (117.451) (2.188) (3.282) (4.377) (5.471) (6.565)
Taxas consideradas - % ao ano CDI 4,59% 6,40% 2,30% 3,44% 4,59% 5,74% 6,89%
Taxas consideradas - % ao ano TJLP 6,20% 6,98% 3,10% 4,65% 6,20% 7,75% 9,30%

f) Estimativa do valor justo
Considera-se que os saldos das contas a receber de clientes, contas a pagar aos 
fornecedores, financiamentos e debêntures, concessões a pagar, demonstrados a valor 
contábil, menos a perda (“impairment”), quando aplicável, venham a estar próximos de 
seus valores justos. 
A tabela abaixo classifica os instrumentos financeiros contabilizados ao valor justo de 
acordo com o método de avaliação. Os diferentes níveis foram definidos como segue:
(i) Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos idênticos 
(nível 1).
(ii) Informações, além dos preços cotados, incluídas no nível 1 que são adotadas pelo 
mercado para o ativo ou passivo, seja diretamente (ou seja, como preços) ou indiretamente 
(ou seja, derivados dos preços) (nível 2).
(iii) Informações para os ativos ou passivos que não são baseadas nos dados adotados 
pelo mercado (ou seja, inserções não observáveis) (nível 3).
Em 31 de dezembro de 2019 Consolidado
 Nível 2 Nível 3 Saldo total
Ativo
Aplicação financeira restrita 43.818 - 43.818
Investimentos ao valor justo - 60.827 60.827
Total do ativo 43.818 60.827 104.645

Em 31 de dezembro de 2018 Consolidado
Nível 2 Nível 3 Saldo total

Ativo
Aplicação financeira restrita 43.021 - 43.021
Investimentos ao valor justo - 48.686 48.686
Total do ativo 43.021 48.686 91.707
(*) A Companhia possui investimentos nas empresas Ceran - Companhia Energética 
Rio das Antas S.A. na ordem de 5% e Dfesa - Dona Francisca Energética S.A. na 
ordem de 2,12%, nas quais não tem influência significativa e são registrados a valor 
justo nos respectivos montantes de R$53.289 e R$7.538 (R$40.824 e R$7.861 em  
31 de dezembro de 2018). 
A Companhia preparou os fluxos de caixa futuros para a avaliação do valor de seu 
investimento considerando como fim a data de finalização do contrato de concessão. 
Existe a possibilidade de prorrogação do prazo de concessão desta Companhia investida 
por mais 20 anos após o encerramento do primeiro período de concessão, entretanto é 
necessário à autorização de terceiros para a renovação da concessão. Assim a possível 
prorrogação pode acarretar em valores diferentes dos atuais registrados.
g) Instrumentos financeiros por categoria (consolidado)

Consolidado
Ao valor 
justo por 
meio do 
resultado

Ao 
custo 
amor-
tizado

Ao valor justo 
por meio de 

outros resultados 
abrangentes Total

31 de dezembro de 2019
Ativos, conforme o balanço patrimonial

Caixa e equivalentes de caixa 219.702 - - 219.702
Contas a receber de clientes - 90.487 - 90.487
Repactuação do risco hidrológico - 6.934 - 6.934
Aplicação financeira restrita 43.818 - - 43.818
Investimentos ao valor justo - - 60.827 60.827
Propriedades para investimento 15.497 - - 15.497

279.017 97.421 60.827 437.265

 Consolidado
Ao valor 
justo por 
meio do 

resultado

Ao 
custo 
amor-
tizado

Ao valor justo 
por meio de 

outros resultados 
abrangentes Total

 
31 de dezembro de 2018
Ativos, conforme o balanço patrimonial

Caixa e equivalentes de caixa 261.171 - - 261.171
Contas a receber - 161.789 - 161.789
Partes relacionadas 2.352 - - 2.352
Repactuação do risco hidrológico - 8.351 - 8.351
Aplicação financeira restrita 43.021 - - 43.021
Investimentos ao valor justo - - 48.686 48.686
Propriedades para investimento 15.497 - - 15.497

322.041 170.140 48.686 540.867

Consolidado
Ao valor justo por 
meio do resultado

Ao custo 
amortizado Total

31 de dezembro de 2019
Passivo, conforme o balanço patrimonial

Fornecedores - 103.982 103.982
Financiamentos e debêntures - 547.100 547.100
Partes relacionadas - 54.376 54.376
Concessão a pagar - 80.285 80.285
Provisão para remoção de imobilizado 10.455 - 10.455

10.455 785.743 796.198

 Consolidado

 
Ao valor justo por 
meio do resultado

Ao custo 
amortizado Total

31 de dezembro de 2018
Passivo, conforme o balanço patrimonial

Fornecedores - 130.672 130.672
Financiamentos - 606.120 606.120
Partes relacionadas - 52.909 52.909
Concessão a pagar - 79.314 79.314
Provisão para remoção de imobilizado 10.143 - 10.143

10.143 869.015 879.158
30. OUTROS RISCOS OPERACIONAIS
a) Risco hidrológico
Risco decorrente de possível período de escassez de chuvas. De acordo com a 
regulamentação brasileira, a receita proveniente da venda de energia elétrica pelas 
geradoras não depende diretamente da energia efetivamente gerada, e sim da quantidade 
de energia elétrica e potência efetivamente comercializada por elas, limitada à energia 
assegurada, cuja quantidade é fixa e determinada pelo poder concedente, constando da 
respectiva autorização e suas alterações subsequentes emitidas pelo mesmo. 
As diferenças entre a energia gerada e a energia assegurada são cobertas pelo Mecanismo 
de Realocação de Energia - MRE, cujo principal propósito é mitigar os riscos hidrológicos 
assegurando que todas as usinas participantes recebam pela quantidade comercializada 
da energia assegurada, independentemente da quantidade de energia elétrica por elas 
efetivamente gerada.
Tendo em vista que o MRE está suscetível a déficit de energia (geração do MRE inferior 
a garantia física do MRE) foi criado o Fator de Ajuste da Garantia Física, ou “Generation 
Scaling Factor - GSF”, o qual reduz a garantia física de todas as usinas pertencentes ao 
MRE. Deste modo, as usinas precisam comprar energia no curto prazo, valorada ao PLD, 
para honrar seus contratos de fornecimento de energia.
Com o intuito de mitigar/extinguir esta exposição a Lei nº 13.203/15 sancionou a 
repactuação do risco hidrológico a qual as usinas PCH Esmeralda, PCH Santa Rosa 
e PCH Santa Laura aderiram e repactuação na modalidade de proteção de 100% 
extinguindo assim o risco de GSF.
Além do mais, é possível a saída e regresso de usinas do MRE (dentro dos prazos e 
para determinadas usinas), onde as usinas não participantes destes mecanismos devem 
produzir mensalmente a garantia física alocada para o mês em questão. Verificando 
esta possibilidade a empresa adotou a estratégia de saída e regresso das usinas de seu 
portfólio do MRE. PCH Moinho e PCH Passos Maia saíram do MRE em julho de 2015 e 
regressaram em junho de 2016, já as PCHs Santa Laura e Esmeralda saíram em julho de 
2016 e retornaram em julho de 2017.
b) Risco da não prorrogação da autorização ou concessão
A Companhia possui autorização para exploração dos serviços de geração de energia 
elétrica. Caso a prorrogação da autorização não seja deferida pelos órgãos reguladores 
ou a mesma ocorra mediante a imposição de custos adicionais para a Companhia, os 
atuais níveis de rentabilidade e atividade podem ser reduzidos. Não há garantia de que a 
autorização hoje outorgada a Companhia será, por ocasião de seu vencimento, prorrogada 
pelo poder concedente.
31. PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS, TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIOS
A Companhia constitui provisões em montante suficiente para cobrir as perdas 
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