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CHAPECOENSE GERAÇÃO S.A E CONTROLADA CNPJ: 07.829.836/0001-42

Mensagem da Administração
Senhores Acionistas,
A Administração da Chapecoense Geração S.A. e sua controlada Foz
do Chapecó Energia S.A., em conformidade com as disposições legais
e estatutárias, submete à apreciação de vossas senhorias o Relatório
da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercí-
cio social findo em 31 de dezembro de 2018, juntamente com o parecer
dos auditores independentes.
Estrutura Acionária
O Capital Social da Chapecoense Geração S.A., no valor de R$
714.509.342,00 (setecentos e quatorzemilhões, quinhentos e novemil,
trezentos e quarenta dois reais), representado por 714.509.342 (sete-
centas e quatorzemilhões, quinhentas e novemil, trezentas e quarenta
e duas) ações ordinárias nominativas, é totalmente subscrito e integra-
lizado da seguinte forma:
Acionistas Participação
CPFLGeração de Energia S.A. – CPFL-G 51%
Furnas Centrais Elétricas S.A. 40%
Cia. Estadual de Geração e Transmissão de
Energia Elétrica - CEEE-GT 9%
O capital social da Foz do Chapecó Energia S.A., no valor de R$
714.129.342,00 (setecentos e quatorze milhões, cento e vinte e nove
mil, trezentos e quarenta e dois reais), representado por 714.129.342
(setecentas e quatorze milhões, cento e vinte e nove mil, trezentas e
quarenta e duas) ações ordinárias nominativas, é totalmente subscrito e
integralizado pela Chapecoense Geração S.A.
Desempenho Operacional
A disponibilidade das unidades geradoras de energia em 2018 foi de
96,87%, superior ao definido na portaria do Ministério de Minas e Ener-
gia (MME) nº 248/2015, determinado em 94,26%.
A usina hidrelétrica Foz do Chapecó possui uma potência instalada de

855 MW e 427,2 MWmédios de energia assegurada, correspondentes
a 3.733.273 MWh/ano. A geração líquida acumulada em 2018 foi de
3.650.147 MWh. O número foi 2,23% abaixo da energia assegurada,
em função das condições hidrológicas.
Desempenho Econômico e Financeiro
A Foz do Chapecó Energia obteve em 2018 uma receita operacional
líquida de R$ 874.070 mil, atingindo um EBITDA (lucro antes de juros,
impostos, depreciação e amortização) de R$ 684.360 mil e lucro líquido
de R$ 278.495 mil.
O saldo de financiamento em dezembro de 2018 é de R$ 1.184.107 mil
e vem sendo amortizadomensalmente.Aúltima parcela de amortização
está prevista para 15 de setembro de 2027.
Sistema de Gestão Integrado
A Foz do Chapecó Energia obteve em novembro de 2018, da certifica-
dora British Standards Institution (BSI), recomendação para manuten-
ção nas normas ISOs 9001:2015 e 14001:2015 e OHSAS 18001:2007.
Gestão Socioambiental
A Foz do Chapecó Energia mantém o compromisso de cumprir à
risca as obrigatoriedades estabelecidas no licenciamento ambiental
da usina e ir além, promovendo ações que se refletem diretamente
na qualidade de vida da população, na preservação da cultura local
e no fortalecimento das atividades produtivas tradicionais. Algumas
ações se destacaram em 2018, no contexto socioambiental: (i) sol-
tura de aproximadamente 208 mil alevinos no reservatório da usina,
como parte das ações visando ao repovoamento do lago; (ii) Con-
clusão da construção de três pontos de apoio à pesca a montante
da usina, no Estado de Santa Catarina; (iii) repasse de R$ 3.480
mil, por meio de leis de incentivo fiscais, para patrocínio de projetos
que atendem osmunicípios abrangidos pelo empreendimento. Entre
os destaques estão projetos de contraturno escolar com aulas de
dança, teatro e atividades esportivas, abrangendo cerca de 1,5 mil

crianças e adolescentes em quatro municípios. Em infraestrutura, a
Foz do Chapecó Energia destinou recursos para reformas em cen-
tros de convivência de idosos, iluminação de quadras esportivas,
piscinas públicas para hidroginástica e, também, para a fase de
acabamento doMuseu dos Balseiros, projeto apoiado integralmente
pela Companhia desde o início. (iv) foi criado o programa Vizinho
Amigo, com o intuito de incentivar os lindeiros da usina a conservar
a Área de Preservação Permanente (APP) do reservatório. Além de

g
a Área de Preservação Permanente (APP) do reservatório. Além de
recompensar com prêmios em dinheiro os vizinhos do reservatório,
a Companhia deu visibilidade às ações, com o intuito de torná-las
exemplos de boas práticas ambientais. (v) a Biofábrica, laboratório
de produção de plantas de alta qualidade genética, distribuiu 14 mil
mudas de frutas para agricultores de Alpestre, Caxambu do Sul e
Rio dos Índios. Além das plantas, os produtores receberam orienta-
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Rio dos Índios. Além das plantas, os produtores receberam orienta-
ções sobre plantio, adubação, manejo nas diversas fases do cultivo
e controle biológico de pragas, já que todo o processo é orgânico.
Pesquisa & Desenvolvimento
Em 2018, a Foz do Chapecó Energia investiu R$ 9.791 mil em seu
Programa de Pesquisa & Desenvolvimento, dos quais R$ 3.312 mil
foram destinados ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (FNDCT) e R$ 1.656 mil alocado no Ministério de Minas e
Energia. Outros R$ 4.823 mil foram investidos diretamente em projetos
junto a Universidades, Centros de Pesquisa e empresas de tecnologia.
Agradecimentos
A Administração da Foz do Chapecó Energia agradece aos seus acio-
nistas, autoridades e órgãos da administração pública, fornecedores e a
comunidade residente na região da usina pela confiança depositada na
companhia no ano de 2018. Agradece, ainda, de forma especial, aos
seus colaboradores pela competência e dedicação no cumprimento dos
objetivos emetas estabelecidos.
AAdministração

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - EXERCÍCIOS 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
“As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis”.

1. Contexto operacional
A Chapecoense Geração S.A. (“Chapecoense” ou “Companhia”) foi constituída em 27 de ja-
neiro de 2006 e tem como objeto social específico a participação, como acionista, na Foz do
Chapecó Energia S.A. (“Foz do Chapecó”), sociedade por ações, de capital fechado, que tem
como objetivo construir e explorar o aproveitamento Hidrelétrico Foz do Chapecó (localizado no
Rio Uruguai, na divisa dos Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul), detido por meio de
concessão por 35 anos, contados a partir de 2001. A potência instalada, prevista no contrato de
concessão, é de 855 MW e a sua entrada em operação comercial ocorreu em outubro de 2010.

C óUHE Foz do Chapecó
A construção da UHE Foz do Chapecó foi iniciada em janeiro de 2007 e foi executada através
de contrato “Engineering Procurement and Construction - EPC”. As operações tiveram início
como indicado a seguir:
• A Unidade Geradora (“UG”) 1, com capacidade instalada de 213.750 kW, entrou em operação
em 14 de outubro de 2010, conforme liberação da ANEEL através do Despacho nº 3.058, de 13
de outubro de 2010.
• A UG2, com capacidade instalada de 213.750 kW entrou em operação em 23 de novembro
de 2010, conforme liberação da ANEEL através do Despacho nº 3.543, de 22 de novembro de
2010.
• A UG3, com capacidade instalada de 213.750 kW entrou em operação em 30 de dezembro
de 2010, conforme liberação da ANEEL através do Despacho nº 4.092, de 29 de dezembro de
2010.
• A UG4, com capacidade instalada de 213.750 kW entrou em operação comercial em 12 de
março de 2011, conforme liberação da ANEEL através do Despacho nº 1.090, de 11 de março
de 2011.
Licenças ambientais
Foram obtidas com os órgãos ambientais as licenças ambientais necessárias para a implanta-
ção da UHE Foz do Chapecó. Após a entrada em operação da UHE Foz do Chapecó, somente
as licenças ambientais de operação sofrem processo de renovação periódica:
• Licença de Operação da Usina e do Reservatório nº 949, expedida em 25 de agosto de 2010
pelo IBAMA, sendo válida por quatro anos, contados a partir da sua data de expedição.
• Licença de Operação da Linha de Transmissão nº 956, expedida em 4 de novembro de 2010
pelo IBAMA, sendo válida por seis anos, contados a partir da sua data de expedição.
Em atenção ao disposto na legislação ambiental, nomeadamente o § 4º do artigo 18 da Reso-
lução CONAMA 237, de 19 de dezembro de 1997, a Foz do Chapecó requereu ao IBAMA a re-
novação da Licença de Operação da Usina e do Reservatório, 120 (cento e vinte) dias antes do
seu vencimento, apresentando os relatórios e informações pertinentes (CE-FCE-0076/14-CO,
de 24 de abril de 2014).
A princípio, o IBAMA deveria manifestar-se sobre o pedido de renovação dentro desse prazo de
120 (cento e vinte) dias. Contudo, ciente de que nem sempre é viável a análise e atendimento
do pedido nesse período, o próprio legislador determinou que, requerida a renovação da Licença
de Operação dentro do prazo legal, sua validade fica automaticamente prorrogada até a mani-
festação definitiva do órgão ambiental, conforme § 4º do artigo 18 da Resolução CONAMA 237,
de 19 de dezembro de 1997.
O IBAMA entrou em contato através de ofício datado de 10 de outubro de 2016, solicitando apre-
sentação de cronograma para atendimento de exigências administrativas, em continuidade da
avaliação do pedido de renovação, o que foi atendido pela Companhia e sua controlada no prazo

solicitado. Desta forma, a renovação da licença está em trâmites de aprovação, aguardando a
manifestação definitiva do órgão.

CContrato de Concessão
A vigência do Contrato de Concessão é de 35 anos, contados a partir da data inicial de 7 de
novembro de 2001, podendo ser prorrogada, a critério da ANEEL (direito discricionário do poder
concedente), desde que a concessionária assim o requeira, pelo menos 36 meses antes do
final desse prazo.
O Contrato de Concessão também estabelece que seja pago, a título de Uso do Bem Público
- UBP, o montante de R$504.000 (base de preços de junho de 2001), em parcelas mensais
proporcionais, a título de concessão onerosa. Conforme o Terceiro Termo Aditivo ao Contrato
de Concessão, de 4 de dezembro de 2008, o UBP seria pago em 26 anos, ou seja, em 314
parcelas mensais. O início do pagamento ocorreu a partir da entrada em operação comercial
da UG1 da UHE Foz do Chapecó, o que ocorreu em outubro de 2010, quando foi efetuado o
primeiro pagamento da parcela de UBP. O valor do pagamento é corrigido anualmente, tomando
por base uma ponderação da variação do Índice Geral de Preços de Mercado - IGP-M, em 40%,
p p g p p g g
por base uma ponderação da variação do Índice Geral de Preços de Mercado - IGP-M, em 40%,
e do Índice de Preços ao Consumidor Ampliado - IPCA, em 60%. O valor atualizado das parcelas
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e do Índice de Preços ao Consumidor Ampliado - IPCA, em 60%. O valor atualizado das parcelas
mensais é de R$5.715. O saldo desse contrato, ajustado a valor presente, é de R$803.215 em
31 de dezembro de 2018 (R$781.300 em 31 de dezembro de 2017).
Destinação da energia
A energia produzida foi vendida da seguinte forma:
• 40% vendida às empresas CPFL Piratininga de Força e Luz e CPFL Paulista de Força e Luz,
no Ambiente de Contratação Regulada - ACR, para o período de 1º de setembro de 2010 a 31
de dezembro de 2027 (PPA - Power Purchase Agreement).
• 60% vendida no Ambiente de Contratação Regulada - ACR, para o período de 1º de janeiro
de 2012 a 31 de dezembro de 2041 (CCEAR - Contrato de Comercialização no Ambiente Re-
gulado).
Alteração da Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos – CFURH
Em decorrência de alteração da alíquota da Compensação Financeira pela Utilização de Re-
cursos Hídricos - CFURH, efetuada através do Artigo 3º, da Lei 13.360, de 17 de novembro de
2016, na qual a alíquota foi alterada de 6,75% para 7%, a Companhia pleiteou junto à ANEEL
que essa alteração fosse incorporada aos preços base dos contratos de compra e venda de
energia.
A ANEEL, através do Despacho nº 674, de 27 de março de 2018 anuiu à apresentação dos
aditivos contratuais da CPFL Geração de Energia S.A. de forma a incorporar nos preços base
dos contratos de compra e venda de energia, firmados no ambiente de contratação regulada, a
alteração da alíquota. A ANEEL, através do Despacho 1487, de 04 de julho de 2018, aprovou
os preços que constam dos Termos Aditivos aos Contratos de Comercialização de Energia an-
teriores a 2003 - CCE2003. Os impactos deste despacho foram reconhecidos fiscalmente nos
períodos de competência e contabilmente no mês de Outubro de 2018 e estão demonstrados
na nota explicativa 20.
Capital circulante líquido
Em 31 de dezembro de 2018, em função da distribuição de dividendos adicionais (nota 19.c),
a Companhia e sua controlada apresenta ativo circulante a menor que o passivo circulante nas
demonstrações financeiras consolidadas no montante de R$ 78.726. Conforme estimativas da
Administração essa situação será solucionada normalmente através da geração futura de caixa.
2. Base de preparação

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS - EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (em milhares de reais)

Controladora Consolidado

Nota 31/12/2017 31/12/31/12/2018 31/12/20172018
Receita operacional líquida - 839.787874.07020 -
Custo de geração de energia elétrica
Energia elétrica comprada para revenda 21 - (36.378)(50.120)-
Custos da produção de energia 22 - (164.446)(153.770)-
Encargos de uso da rede elétrica - (68.118)(64.588)-

- (268.942)(268.478)-
Resultado bruto - 570.845605.592-
Despesas operacionais
Gerais e administrativas 23 (15) (8.288)(6.543)-
Honorários da administração 27 - (1.175)(1.196)-
Resultado de equivalência patrimonial 10 270.267 --278.496
Outras despesas operacionais, líquidas - -318-

270.252 (9.463)(7.421)278.496
Resultado antes do resultado financeiro 270.252 561.382598.171278.496
Receitas financeiras 24 - 27.51024.678-
Despesas financeiras 24 (1) (183.248)(205.138)(1)
Resultado antes do imposto de
renda e contribuição social 270.251 405.644417.711278.495
Contribuição social corrente 25 - (37.502)(37.540)-
Imposto de renda corrente 25 - (99.647)(101.738)-
Contribuição social diferida 25 - 46516-
Imposto de renda diferido 25 - 1.29146-
Resultado do exercício 270.251 270.251278.495278.495

“As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis”.

“As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis”.

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES - EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (em milhares de reais)

Controladora Consolidado
31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Resultado do exercício 270.251 270.251278.495 278.495
Outros resultados abrangentes - -- -
Resultado abrangente do exercício 270.251 270.251278.495 278.495

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO - EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (em milhares de reais)

Nota 31/12/201731/12/2018 31/12/ 31/12/20172018
Lucro antes dos impostos 270.251 405.644278.495 417.711
Ajustes para reconciliar o resultado
do exercício com recursos provenientes
de atividades operacionais:
Depreciação e amortização 11 e 12 - 86.112- 86.126
Equivalência patrimonial 10 (270.267) -(278.496) -
Encargos financeiros, líquidos 14 - 130.146- 113.427
Reversão de provisão para riscos
cíveis e trabalhistas - (54)- -
Provisão para riscos cíveis e trabalhistas - 939- (424)
Resultado baixa de imobilizado 11.b - -- (260)
Atualização monetária da provisão
para riscos cíveis e trabalhistas 18 - 99- 145
Variação monetária e AVP do
uso do bem público 17 - 50.909- 86.941
Rendimento das aplicações financeiras - (24.639)- (15.729)
Atualização monetária do IRPJ e CSSL-
Reconhecimento UBP/GSF Ressarcido - (1.758)- -

(16) 647.398(1) 687.937
Redução (aumento) dos ativos:
Contas a receber de clientes - 5.085- (8.547)
Impostos a recuperar 14 117.082- 32.426
Imposto diferido - 1.756- 62
Despesas antecipadas - 27.375- 27.394
Outros créditos 4 (490)- 1.312
Aumento (redução) dos passivos:
Fornecedores (5) 9.730- (6.257)
Salários e obrigações sociais - (256)- 14
Impostos a recolher - (1.928)- (49.555)
Taxas regulamentares - 2.152- 2.418
Caixa gerado pelas operações (3) 807.904(1) 687.204
Despesas financeiras e juros pagos 14 - (115.863)- (105.887)
IRPJ e CSLL pagos - (130.340)- (94.271)
Caixa líquido gerado pelas
atividades operacionais (3) 561.701(1) 487.046
Fluxo de caixa das atividades
de investimento
Aquisição de imobilizado 11 - (1.416)- (8.256)
Aplicações financeiras - (8.429)- 48.797
Aquisição de intangível - (6)- (11)
Recebimento de dividendos 61.562 -64.189 -
Recebimento de lucros de
exercicios anteriores 465.000 -198.032 -
Caixa líquido gerado pelas (utilizado
nas) atividades de investimento 526.562 (9.851)262.221 40.530
Fluxo de caixa das atividades
de financiamento
Pagamento de dividendos (61.562) (61.562)(64.185) (64.185)
Pagamento de lucros execicios anteriores (465.000) (465.000)(197.704) (197.704)
Pagamento do Uso do bem público (UBP) 17 - (63.798)- (65.026)
Amortização de empréstimos
e financiamentos 14 - (133.305)- (134.402)
Aplicações financeiras vinculadas - 8.160- 1.317
Caixa líquido utilizado nas atividades
de financiamento (526.562) (715.505)(261.889) (460.000)
Redução de caixa e equivalentes de caixa (3) (163.655)331 67.576
Caixa e equivalentes de caixa no
início do exercício 4 34 280.08232 116.427
Caixa e equivalentes de caixa no
fim do exercício 4 31 116.427363 184.003

Controladora Consolidado

“As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis”.
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BALANÇOS PATRIMONIAIS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (em milhares de reais)

“As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis”.

Ativo Nota 31/12/201731/12/2018 31/12/ 31/12/20172018
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4 31 116.427363 184.003
Aplicações financeiras 5 – 33.068– –
Contas a receber de clientes 7 – 110.089– 118.636
Impostos a recuperar 8 – 39.688– 14.434
Dividendos a receber 10 64.189 –66.143 –
Despesas antecipadas 9 – 27.715– 27.702
Contas a receber ressarcimento ANEEL – 2.069– –
Outros créditos – 663– 962

64.220 329.71966.506 345.737
Não circulante
Aplicações financeiras vinculadas 6 – 72.084– 70.767
Impostos a recuperar 8 – 16.319– 9.147
Imposto diferido 25.a – 9.637– 9.698
Despesas antecipadas 9 – 41.071– 13.690
Outros créditos – 14.584– 15.564
Investimento 10 974.918 –989.239 –
Imobilizado 11 – 2.368.330– 2.313.395
Intangível 12 – 442.306– 419.059

974.918 2.964.331989.239 2.851.320
Total do ativo 1.039.138 3.294.0501.055.745 3.197.057

Controladora Consolidado Controladora Consolidado
Passivo Nota 31/12/201731/12/2018 31/12/2018 31/12/2017
Circulante
Fornecedores 13 – 18.787– 12.530
Empréstimos e financiamentos 14 – 138.788– 138.706
Salários e obrigações sociais – 1.335– 1.348
Impostos a recolher 15.a – 17.023– 6.096
Imposto de renda e contribuição
social a recolher 15.b – 94.271– 100.650
Taxas regulamentares 16 – 27.987– 30.405
Uso do bem público 17 – 64.314– 68.585
Dividendos declarados 19.c 64.185 64.18566.143 66.143

64.185 426.69066.143 424.463
Não circulante
Uso do bem público 17 – 716.986– 734.630
Provisão para riscos cíveis e trabalhistas 18 – 3.240– 2.961
Empréstimos e financiamentos 14 – 1.172.181– 1.045.401

– 1.892.407– 1.782.992
Patrimônio líquido 19
Capital social 714.509 714.509714.509 714.509
Reservas de lucros 260.444 260.444275.093 275.093
Total do patrimônio líquido 974.953 974.953989.602 989.602
Total do passivo e patrimônio líquido 1.039.138 3.294.0501.055.745 3.197.057

Capital Reservas de lucros Lucros
Social Legal Retenção A destinar acumulados Total

Saldos em 01 de
janeiro de 2017 714.509 49.227 470.151 – – 1.233.887
Ditribuição de lucros de
exercicios anteriores – – (465.000) – – (465.000)
Resultado do exercício – – – – 270.251 270.251
Destinações
Constituição de reserva legal – 13.513 – – (13.513) –
Dividendos mínimos obrigatórios – – – – (64.185) (64.185)
Lucros à disposição da assembléia – – – 192.553 (192.553) –
Saldos em 31 de
dezembro de 2017 714.509 62.740 5.151 192.553 – 974.953
Destinação para reserva
de retenção – – 192.553 (192.553) – –
Ditribuição de lucros de
exercicios anteriores – – (197.704) – – (197.704)
Resultado do exercício – – – – 278.495 278.495
Destinações
Constituição de reserva legal – 13.925 – – (13.925) –
Dividendos mínimos
obrigatórios – – – – (66.143) (66.143)
Lucros à disposição
da assembléia – – – 198.428 (198.428) –
Saldos em 31 de
dezembro de 2018 714.509 76.665 – 198.428 – 989.602

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (em milhares de reais)

a. Declaração e conformidade
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram preparadas de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP).
A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria em 25 de janeiro
de 2019. Após a sua emissão, somente os acionistas têm o poder de alterar as demons-
trações financeiras.
Este é o primeiro conjunto de demonstrações financeiras anuais da Companhia e sua
controlada no qual o CPC 47 - Receita de Contrato com Cliente e o CPC 48 - Instrumentos
Financeiros foram aplicados. Mudanças nas principais políticas contábeis estão descritas
no item (f) desta nota explicativa.
Todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas,
estão sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua
gestão.
b. Base de mensuração
As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico, exceto apli-
cações financeiras e aplicações financeiras vinculadas que estão a valor justo.
c. Demonstrações financeiras consolidadas
As demonstrações financeiras consolidadas incluem as demonstrações financeiras da
Companhia e da sua controlada integral, Foz do Chapecó Energia S.A.
Os principais procedimentos de consolidação foram: (i) eliminação dos saldos das contas
de ativos e passivos entre as Companhias consolidadas; e (ii) eliminação das participa-
ções da controladora no patrimônio líquido da controlada.
d. Moeda funcional e moeda de apresentação
A moeda funcional da Companhia e de sua controlada é o Real. Essas demonstrações
financeiras são apresentadas em milhares de Reais. Todas as informações financeiras
apresentadas em Real foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando
indicado de outra forma.
e. Uso de estimativas e julgamentos
Na preparação destas demonstrações financeiras, a Administração utilizou julgamentos e
estimativas que afetam a aplicação das políticas contábeis da Companhia e sua controla-
da e os valores reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais
podem divergir dessas estimativas.
As estimativas e premissas são revisadas de forma continua. As revisões das estimativas
são reconhecidas prospectivamente.
f. Mudança das práticas contábeis
A Companhia aplicou inicialmente o CPC 47 e CPC 48 a partir de 1 de janeiro de 2018.
Uma série de outras normas também entraram em vigor a partir de 1 janeiro de 2018, mas
não afetaram materialmente as demonstrações financeiras da Companhia.
Devido aos métodos de transição escolhidos pela Companhia na aplicação dessas nor-
mas, as informações comparativas dessas demonstrações financeiras não foram reapre-
sentadas para refletir os requerimentos das novas normas.
(i)CPC 47 - Receita de contrato com cliente
O CPC 47 estabelece uma estrutura abrangente para determinar se, quando, e por quanto
a receita é reconhecida. Substitui o CPC 30 - Receitas, o CPC 17 - Contratos de Cons-
trução e interpretações relacionadas. A partir da adoção do CPC 47 em 1º de janeiro de
2018, a Companhia e sua controlada passaram a reconhecer as receitas de venda de
energia considerando cinco passos: i) identificação do contrato com cliente; ii) identifi-
cação da obrigação de desempenho definida no contrato; iii) determinação do preço da
transação; iv) alocação do preço da transação às obrigações de desempenho do contrato;
e v) reconhecimento da receita se e quando a Companhia e sua controlada cumprirem as
obrigações de desempenho.
Essas alterações não resultaram em efeitos materiais no reconhecimento da receita de
venda de energia, bem como, nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
(ii) CPC 48 - Instrumentos financeiros
O CPC 48 estabelece requerimentos para reconhecer e mensurar ativos financeiros, pas-
sivos financeiros e alguns contratos de compra ou venda de itens não financeiros. Esta
norma substitui o CPC 38 Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração.
A Companhia e sua controlada adotaram o CPC 48 com aplicação inicial a partir de 1º de
janeiro de 2018, aproveitando a isenção que lhe permite não reapresentar informações
comparativas de períodos anteriores decorrentes das alterações na classificação e men-
suração de instrumentos financeiros, incluindo perdas de crédito esperadas. Eventuais
diferenças nos saldos contábeis de ativos e passivos financeiros resultantes da adoção
inicial do CPC 48 foram reconhecidas nos lucros acumulados, quando aplicável.
• Classificação e mensuração -Ativos e passivos financeiros
O CPC 48 contém três principais categorias de classificação para ativos financeiros: men-
surados ao custo amortizado, ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes
(VJORA) e ao valor justo pormeio do resultado (VJR).A classificação de ativos financeiros
de acordo com a norma é geralmente baseada no modelo de negócios no qual o ativo
financeiro é gerenciado e em suas características de fluxos de caixas contratuais. A norma
elimina as categorias existentes no CPC 38 de mantidos até o vencimento, empréstimos e
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