
17DIÁRIO CATARINENSESEXTA-FEIRA, 5/4/2019

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS- EXERCÍCIOS 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 • CONTINUAÇÃO
recebíveis e disponíveis para venda. Os novos requerimentos de classificação não produziram impactos materiais na contabilização dos ativos
e passivos financeiros da Companhia e sua controlada, apenas na classificação, conforme demonstrado abaixo:

(*) Valor justo por meio do resultado

3. Principais políticas contábeis
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas
demonstrações financeiras estão definidas abaixo. Essas políticas
foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados,
salvo disposição em contrário, e evidenciam todas as informações
relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas,
as quais são consistentes com as utilizadas pela administração em
sua gestão.
a. Instrumentos financeiros
(i) Reconhecimento e mensuração inicial:
O contas a receber de clientes e os títulos de dívida emitidos são
reconhecidos inicialmente na data em que foram originados. Todos
os outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos inicialmente
quando a Companhia e sua controlada se tornarem parte das dispo-
sições contratuais do instrumento.
Um ativo financeiro (a menos que seja um contas a receber de clien-
tes sem um componente de financiamento significativo) ou passivo
financeiro é inicialmente mensurado ao valor justo, acrescido, para
um item não mensurado ao VJR, os custos de transação que são
diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Um contas a re-
ceber de clientes sem um componente significativo de financiamento
é mensurado inicialmente ao preço da operação.
(ii) Classificação e mensuração subsequente: (Política aplicada
a partir de 1º de janeiro de 2018)
No reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado como
mensurado: ao custo amortizado; ou ao valor justo por meio do re-
sultado – VJR.
Os ativos financeiros não são reclassificados subsequentemente ao
reconhecimento inicial, a não ser que a Companhia mude o mo-
delo de negócios para a gestão de ativos financeiros, e neste caso
todos os ativos financeiros afetados são reclassificados no primeiro
dia do período de apresentação posterior à mudança no modelo de
negócios.
Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se atender
ambas as condições a seguir e não for designado como mensurado
ao VJR:
- é mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo seja man-
ter ativos financeiros para receber fluxos de caixa contratuais; e
- seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de
caixa que são relativos somente ao pagamento de principal e juros
sobre o valor principal em aberto.
Ativos financeiros - Avaliação do modelo de negócio: (Política
aplicada a partir de 1º de janeiro de 2018)
A Companhia e sua controlada realizam uma avaliação de objetivo
do modelo de negócios em que um ativo financeiro é mantido em
carteira porque isso reflete melhor a maneira pela qual o negócio é
gerido e as informações são fornecidas à Administração. As informa-
ções consideradas incluem:
– as políticas e objetivos estipulados para a carteira e o funciona-
mento prático dessas políticas. Eles incluem a questão de saber se a
estratégia daAdministração tem como foco a obtenção de receitas de
juros contratuais, a manutenção de um determinado perfil de taxa de
juros, a correspondência entre a duração dos ativos financeiros e a
duração de passivos relacionados ou saídas esperadas de caixa, ou
a realização de fluxos de caixa por meio da venda de ativos;
– como o desempenho da carteira é avaliado e reportado à Adminis-
tração da Companhia e sua controlada;
– os riscos que afetam o desempenho do modelo de negócios (e o
ativo financeiro mantido naquele modelo de negócios) e a maneira
como aqueles riscos são gerenciados;
– a frequência, o volume e o momento das vendas de ativos financei-
ros nos períodos anteriores, os motivos de tais vendas e suas expec-
tativas sobre vendas futuras.
As transferências de ativos financeiros para terceiros em transações
que não se qualificam para o desreconhecimento não são considera-
das vendas, de maneira consistente com o reconhecimento contínuo
dos ativos da Companhia e sua controlada.
Os ativos financeiros mantidos para negociação ou gerenciados com
desempenho avaliado com base no valor justo são mensurados ao
valor justo por meio do resultado.
Ativos financeiros – avaliação sobre se os fluxos de caixa con-
tratuais são somente pagamentos de principal e de juros: (Políti-
ca aplicada a partir de 1º de janeiro de 2018)
Para fins dessa avaliação, o ‘principal’ é definido como o valor justo
do ativo financeiro no reconhecimento inicial. Os ‘juros’ são definidos
como uma contraprestação pelo valor do dinheiro no tempo e pelo
risco de crédito associado ao valor principal em aberto durante um
determinado período de tempo e pelos outros riscos e custos básicos
de empréstimos (por exemplo, risco de liquidez e custos administrati-
vos), assim como uma margem de lucro.
A Companhia e sua controlada consideram os termos contratuais do
instrumento para avaliar se os fluxos de caixa contratuais são somen-
te pagamentos do principal e de juros. Isso inclui a avaliação sobre se
o ativo financeiro contém um termo contratual que poderia mudar o
momento ou o valor dos fluxos de caixa contratuais de forma que ele
não atenderia essa condição. Ao fazer essa avaliação, a Companhia
e sua controlada consideram:
- eventos contingentes que modifiquem o valor ou o a época dos
fluxos de caixa;
- termos que possam ajustar a taxa contratual, incluindo taxas va-
riáveis;
- o pré-pagamento e a prorrogação do prazo; e
- os termos que limitam o acesso da Companhia e sua Controlada
a fluxos de caixa de ativos específicos (por exemplo, baseados na
performance de um ativo).
O pagamento antecipado é consistente com o critério de pagamentos
do principal e juros caso o valor do pré-pagamento represente, em
sua maior parte, valores não pagos do principal e de juros sobre o
valor do principal pendente - o que pode incluir uma compensação
adicional razoável pela rescisão antecipada do contrato. Além disso,
com relação a um ativo financeiro adquirido por um valor menor ou
maior do que o valor nominal do contrato, a permissão ou a exigência
de pré-pagamento por um valor que represente o valor nominal do
contrato mais os juros contratuais (que também pode incluir com-
pensação adicional razoável pela rescisão antecipada do contrato)
acumulados (mas não pagos) são tratadas como consistentes com
esse critério se o valor justo do pré-pagamento for insignificante no
reconhecimento inicial.
Ativos financeiros - Mensuração subsequente e ganhos e per-
das: (Política aplicada a partir de 1º de janeiro de 2018)
Ativos financeiros a VJR: Esses ativos são mensurados subsequen-
temente ao valor justo. O resultado líquido, incluindo juros ou receita
de dividendos, é reconhecido no resultado.
Ativos financeiros a custo amortizado: Esses ativos são subsequen-
temente mensurados ao custo amortizado utilizando o método de
juros efetivos. O custo amortizado é reduzido por perdas por impair-
ment. A receita de juros, ganhos e perdas cambiais e o impairment
são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desre-
conhecimento é reconhecido no resultado.

Passivos financeiros - classificação, mensuração subsequente
e ganhos e perdas: (Política aplicada a partir de 1º de janeiro
de 2018)
Os passivos financeiros foram classificados como mensurados ao
custo amortizado ou ao VJR. Um passivo financeiro é classifica-
do como mensurado ao valor justo por meio do resultado caso for
classificado como mantido para negociação, for um derivativo ou for
designado como tal no reconhecimento inicial. Passivos financeiros
mensurados ao VJR são mensurados ao valor justo e o resultado
líquido, incluindo juros, é reconhecido no resultado. Outros passivos
financeiros são subsequentemente mensurados pelo custo amortiza-
do utilizando o método de juros efetivos. A despesa de juros, ganhos
e perdas cambiais são reconhecidos no resultado
(iii) Desreconhecimento
Ativos financeiros
A Companhia e sua controlada desreconhecem um ativo financeiro
quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram,
ou quando a Companhia e sua controlada transferem os direitos
contratuais de recebimento aos fluxos de caixa contratuais sobre um
ativo financeiro em uma transação na qual substancialmente todos
os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são trans-
feridos ou na qual a Companhia e sua controlada nem transferem
nem mantém substancialmente todos os riscos e benefícios da titu-
laridade do ativo financeiro e também não retém o controle sobre o
ativo financeiro.
Passivos financeiros
A Companhia e sua controlada desreconhecem um passivo financei-
ro quando sua obrigação contratual é retirada, cancelada ou expira.
A Companhia e sua controlada também desreconhecem um passivo
financeiro quando os termos são modificados e os fluxos de caixa do
passivo modificado são substancialmente diferentes, caso em que
um novo passivo financeiro baseado nos termos modificados é reco-
nhecido a valor justo.
No desreconhecimento de um passivo financeiro, a diferença entre
o valor contábil extinto e a contraprestação paga (incluindo ativos
transferidos que não transitam pelo caixa ou passivos assumidos) é
reconhecida no resultado.
(iv) Compensação
Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido
apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, a
Companhia e sua controlada tenham atualmente um direito legal-
mente executável de compensar os valores e tenha a intenção de
liquidá-los em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o
passivo simultaneamente.
(v) Instrumentos financeiros derivativos
A Companhia não celebrou e não tem como política celebrar contra-
tos de instrumentos financeiros derivativos.
b. Contas a receber de clientes
As contas a receber de clientes correspondem aos valores a rece-
ber pelo fornecimento de energia no curso normal das atividades
da Companhia. Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano
ou menos, as contas a receber são classificadas no ativo circulante.
Caso contrário, estão apresentadas no ativo não circulante. Nos va-
lores a receber não estão inclusos encargos ou efeitos inflacionários,
somente o preço acordado pela energia vendida.
Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia não possui perdas mate-
riais sobre os recebíveis de clientes.
c. Imobilizado
(i) Reconhecimento e mensuração
Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisi-
ção ou construção, deduzido de depreciação acumulada e perdas
de redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas, quando
houver.
Quando partes de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis,
elas são registradas como itens individuais (componentes principais)
de imobilizado.
Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são apura-
dos pela comparação entre os recursos advindos da alienação com o
valor contábil do imobilizado, e são reconhecidos líquidos dentro de
outras receitas ou despesas no resultado.
(ii) Custos subsequentes
O custo de reposição de um componente do imobilizado é reconhe-
cido no valor contábil do item caso seja provável que os benefícios
econômicos incorporados dentro do componente irão fluir para a
Companhia e que o seu custo pode ser medido de forma confiável.
O valor contábil do componente que tenha sido reposto por outro é
baixado. Os custos de manutenção no dia a dia do imobilizado são
reconhecidos no resultado conforme incorridos.
(iii) Depreciação
A base para o cálculo da depreciação é o valor depreciável (custo
menos valor residual) do ativo. A depreciação é reconhecida no resul-
tado baseando-se no método linear, de acordo com a vida útil estima-
da de cada parte de um item do imobilizado, já que esse método é o
que melhor reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos
futuros incorporados no ativo. As taxas de depreciação para os ativos
da usina hidrelétrica estão de acordo com a Resolução Normativa
nº 474/12, emitida pela ANEEL. Novas taxas anuais de depreciação
para os ativos em serviço foram estabelecidas, a partir de 1º de ja-
neiro de 2012, alterando as tabelas I e XVI do Manual de Controle
Patrimonial do Setor Elétrico - MCPSE, aprovado pela Resolução
Normativa nº 367/09.
As taxas de depreciação refletem a vida útil dos ativos e são as uti-
lizadas pela Companhia para a depreciação dos seus ativos imobili-
zados. O valor residual é o saldo remanescente do ativo ao final da
concessão, pois a Companhia entende que existe o direito à indeni-
zação do valor residual dos bens vinculados e reversíveis, suportada
por seus assessores legais e considerando os fatos e circunstâncias
disponíveis no momento. Eventuais alterações serão acompanhadas
e analisados os seus impactos se existentes.
Os métodos de depreciação e valores residuais são revistos a cada
encerramento do exercício social e eventuais ajustes são reconheci-
dos como mudança de estimativas contábeis.
O resultado na alienação ou na retirada de um item do ativo imobili-
zado é determinado pela diferença entre o valor da venda e o saldo
contábil do ativo e é reconhecido no resultado do exercício.
d. Intangível
Ativos intangíveis com vida útil definida adquiridos separadamente
são registrados ao custo, deduzido da amortização e das perdas por
redução ao valor recuperável acumuladas. A amortização é reconhe-
cida linearmente com base na vida útil estimada dos ativos. A vida
útil estimada e o método de amortização são revisados no fim de
cada exercício e o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas é
contabilizado prospectivamente.
O ativo intangível que corresponde ao direito de exploração de con-
cessões é a contraprestação de pagamentos para a União a título
de Uso do Bem Público - UBP. O registro desta obrigação teve como
contrapartida a conta do passivo circulante e não circulante.
e. Redução ao valor recuperável (Impairment)t)
(i) Ativos financeiros não derivativos
A Companhia e sua controlada reconhecem provisões para perdas
esperadas de crédito sobre:

- ativos financeiros mensurados ao custo amortizado.
A Companhia e sua controlada mensuram a provisão para perda em
um montante igual à perda de crédito esperada para a vida inteira, ex-
ceto para os itens descritos abaixo, que são mensurados como perda
de crédito esperada para 12 meses:
- títulos de dívida com baixo risco de crédito na data do balanço;
A provisão para perdas com contas a receber de clientes é mensu-
rada a um valor igual à perda de crédito esperada para a vida inteira
do instrumento.
Ao determinar se o risco de crédito de um ativo financeiro aumentou
significativamente desde o reconhecimento inicial e ao estimar as per-
das de crédito esperadas, a Companhia e sua controlada consideram
informações razoáveis e passíveis de suporte que são relevantes e
disponíveis sem custo ou esforço excessivo. Isso inclui informações
e análises quantitativas e qualitativas, com base na experiência histó-
rica da Companhia e sua controlada, na avaliação de crédito e consi-
derando informações prospectivas (forward-looking).
A Companhia e sua controlada presumem que o risco de crédito de
um ativo financeiro aumentou significativamente se este estiver com
mais de 180 dias de atraso.
A Companhia e sua controlada consideram um ativo financeiro como
inadimplente quando:
- é pouco provável que o devedor pague integralmente suas obriga-
ções de crédito a Companhia e sua controlada, sem recorrer a ações
como a realização da garantia (se houver alguma); ou
- o ativo financeiro estiver vencido há mais de 180 dias.
Mensuração das perdas de crédito esperadas
As perdas de crédito esperadas são estimativas ponderadas pela
probabilidade de perdas de crédito. As perdas de crédito são mensu-
radas a valor presente com base em todas as insuficiências de caixa
(ou seja, a diferença entre os fluxos de caixa devidos a Companhia
e sua controlada e acordo com o contrato e os fluxos de caixa que a
Companhia e sua controlada esperam receber).
As perdas de crédito esperadas são descontadas pela taxa de juros
efetiva do ativo financeiro.
Ativos financeiros com problemas de recuperação
Em cada data de balanço, a Companhia e sua controlada avaliam se
os ativos financeiros contabilizados pelo custo amortizado estão com
problemas de recuperação. Um ativo financeiro possui “problemas
de recuperação” quando ocorrem um ou mais eventos com impacto
prejudicial nos fluxos de caixa futuros estimados do ativo financeiro.
Evidência objetiva de que ativos financeiros tiveram problemas de
recuperação inclui os seguintes dados observáveis:
- dificuldades financeiras significativas do emissor ou do mutuário;
- quebra de cláusulas contratuais, tais como inadimplência ou atraso
de mais de 180 dias;
- reestruturação de um valor devido a Companhia e sua controlada
em condições que não seriam aceitas em condições normais;
- a probabilidade que o devedor entrará em falência ou passará por
outro tipo de reorganização financeira; ou
- o desaparecimento de mercado ativo para o título por causa de di-
ficuldades financeiras.
Apresentação da provisão para perdas de crédito esperadas no
balanço patrimonial
A provisão para perdas para ativos financeiros mensurados pelo cus-
to amortizado é deduzida do valor contábil bruto dos ativos.
Baixa
O valor contábil bruto de um ativo financeiro é baixado quando a
Companhia e sua controlada não tem expectativa razoável de recu-
perar o ativo financeiro em sua totalidade ou em parte. Com relação a
clientes individuais, a Companhia e sua controlada adotam a política
de baixar o valor contábil bruto quando o ativo financeiro está vencido
há 360 dias com base na experiência histórica de recuperação de
ativos similares. Com relação a clientes corporativos, a Companhia
e sua controlada fazem uma avaliação individual sobre a época e
o valor da baixa com base na existência ou não de expectativa ra-
zoável de recuperação. A Companhia e sua controlada não esperam
nenhuma recuperação significativa do valor baixado. No entanto, os
ativos financeiros baixados podem ainda estar sujeitos à execução de
crédito para o cumprimento dos procedimentos da Companhia e sua
controlada para a recuperação dos valores devidos.
(ii) Ativos não financeiros
O valor recuperável de um ativo ou unidade geradora de caixa é o
maior entre o valor em uso e o valor justo menos despesas de venda.
Ao avaliar o valor em uso, os fluxos de caixa futuros estimados são
descontados aos seus valores presentes através da taxa de descon-
to antes de impostos que reflita as condições vigentes de mercado
quanto ao período de recuperabilidade do capital e os riscos específi-
cos do ativo. Para a finalidade de testar o valor recuperável, os ativos
que não podem ser testados individualmente são agrupados juntos
no menor grupo de ativos que gera entrada de caixa de uso contínuo
que são em grande parte independentes dos fluxos de caixa de outros
ativos ou grupo de Ativos.
Uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida caso o
valor contábil de um ativo ou sua unidade operadora de caixa exceda
seu valor recuperável estimado. Perdas de valor são reconhecidas
no resultado.
A Companhia não identificou nenhum indicador para ativos não finan-
ceiros com vida útil definida para o qual devesse reconhecer provisão
para redução ao valor recuperável.
f. Fornecedores
As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens
ou serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios, sen-
do classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido
no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são
apresentadas como passivo não circulante.
g. Empréstimos e financiamentos
Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos, inicialmente,
pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação e são,
subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer
diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transa-
ção) e o valor total a pagar é reconhecida na demonstração do resul-
tado durante o período em que os empréstimos estejam em aberto,
utilizando o método da taxa efetiva de juros.
Os empréstimos e financiamentos são classificados como passivo
circulante, a menos que a Companhia tenha um direito incondicional
de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a
data do balanço.
h. Uso do Bem Público (UBP)
São os valores contratados relativos ao direito do uso de bem públi-
co para exploração do potencial de energia hidráulica, decorrentes
de contratos de concessão onerosa com a União, demonstrados
ao custo amortizado e atualizados pelas taxas de juros ou índices
contratuais incorridos até a data do balanço, ajustados a valor pre-
sente, com base em uma taxa de desconto aprovada pela diretoria
da Companhia.
i. Encargos setoriais
Estão contabilizados como custos dos serviços de energia elétrica, e
são apurados pelo regime de competência.
(i) Programa de pesquisa e desenvolvimento tecnológico - P&D
Em conformidade com a Lei no 9.991, de 24 de julho de 2000, o art. 24 da
Lei no 10.438, de 26 de abril de 2002, e o art. 12 da Lei no 10.848, de 15
demarço de 2004, as empresas autorizadas à produção independente de
energia elétrica, dentre outras, devem aplicar, anualmente, o percentual
de 1% de sua receita operacional líquida no Programa de Pesquisa e
Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia Elétrica - Programa de
P&D, segundo regulamentos estabelecidos pela ANEEL
(ii) Compensação financeira pela utilização de recursos hídricos
A compensação financeira, instituída pela Constituição Fede-
ral de 1988, em seu artigo 20, § 1o, e regulamentada pela Lei no
7.990/1989, corresponde à indenização aos Estados, ao Distrito Fe-
deral e aos Municípios, bem como a órgãos da administração direta
da União, pelo resultado da exploração de recursos hídricos para fins
de geração de energia elétrica. O artigo 3º, da Lei 13.360, de 17 de
novembro de 2016, determina que o valor a ser recolhido mensalmen-
te corresponda a 7% da energia produzida no mês multiplicada pela
Tarifa Atualizada de Referência (TAR), fixada pela ANEEL, a ser paga
pelos concessionários de serviço de energia elétrica aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios, em cujos territórios se localizarem
instalações destinadas à produção de energia elétrica, ou que tenha
áreas invadidas por águas dos respectivos reservatórios, e a órgãos
da administração direta da União.
j. Provisões
São reconhecidas quando a Companhia possui uma obrigação pre-
sente resultante de um evento passado cuja obrigação será requerida

a ser liquidada e o montante desta é estimado de forma confiável.
O montante reconhecido como uma provisão é a melhor estimativa
do valor requerido para liquidar a obrigação nas datas dos balanços,
levando em conta os riscos e as incertezas da obrigação.
k. Ajuste a valor presente
As obrigações de uso do bem público - UBP são atualizadas pela
inflação sendo utilizados os índices de IGPM e IPCA. Esses valo-
res são trazidos pelo seu valor presente em virtude de não serem
remunerados por taxas de juros reais. A taxa de juros utilizada no
cálculo do ajuste a valor presente foi pela taxa média de captação dos
financiamentos, e reflete na avaliação da Administração, os custos
e riscos específicos da sua captação de financiamentos. O ajuste a
valor presente tem como contrapartida a conta de uso do bem público
(passivo) e sua realização é registrada como despesa financeira pela
fruição do prazo.
l. Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido
O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente são
calculados com base nas alíquotas anuais de 15%, acrescidas do
adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 (base
anual) para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para con-
tribuição social sobre o lucro líquido, e consideram a compensação
de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada
a 30% do lucro real.
A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende
os impostos de renda correntes e diferido.
O imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber esperado sobre
o lucro ou prejuízo tributável do exercício, a taxas de impostos decre-
tadas ou substantivamente decretadas na data de apresentação das
demonstrações financeiras e qualquer ajuste aos impostos a pagar
com relação aos exercícios anteriores.
O imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporá-
rias entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins contá-
beis e os correspondentes valores usados para fins de tributação. O
imposto diferido é mensurado pelas alíquotas que se espera serem
aplicadas às diferenças temporárias quando elas revertem, basean-
do-se nas leis que foram decretadas até a data de apresentação das
demonstrações financeiras.
Um ativo de imposto de renda e contribuição social diferido é reco-
nhecido por perdas fiscais, créditos fiscais e diferenças temporárias
dedutíveis não utilizadas quando é provável que lucros futuros sujei-
tos à tributação estarão disponíveis e contra os quais serão utilizados.
Ativos de imposto de renda e contribuição social diferido são revisa-
dos a cada data de relatório e serão reduzidos na medida em que sua
realização não seja mais provável.
m. Receitas de venda de energia elétrica
A receita compreende o valor pela venda de energia elétrica. A re-
ceita pela venda de energia é reconhecida de acordo com o CPC 47
Receita de Contratos com Clientes, o qual estabelece os seguintes 5
passos para o reconhecimento de uma receita:
1. Identificar o contrato com o cliente
2. Identificar as obrigações de desempenho no contrato
3. Determinar o preço das transações
4. Alocar o preço da transação às obrigações de desempenho
5. Reconhecer a receita quando cumpridas as obrigações de desem-
penho
Conforme descrito na nota explicativa nº 1, toda energia produzida
pela Companhia é vendida no Ambiente de Contratação Regulada
– ACR, sendo 40% através de Power Purchase Agreement – PPA
e 60% através de Contratos de Comercialização no Ambiente Re-
gulado – CCEAR, e possuem características similares, descritas a
seguir: (i) Quantidades de energia por MWh mensais determinadas,
ou seja, a Companhia tem a obrigação de entregar a energia con-
tratada aos seus clientes; (ii) Preços fixos da energia por MWh du-
rante toda vigência do contrato; (iii)As obrigações de desempenho
são atendidas mensalmente, uma vez que é dessa forma que os
contratos são firmados e controlados; (iv) A Companhia não possui
histórico de inadimplência, ou seja, o recebimento da contrapres-
tação da obrigação de desempenho não é afetado em função do
risco de crédito.
Dessa forma, com base nas características dos contratos descritas
acima, a Companhia entende que suas obrigações de desempenho
são identificáveis, precificáveis e realizáveis mensalmente.
n. Receitas financeiras e despesas financeiras
As receitas financeiras abrangem receitas de juros sobre aplicações
financeiras e variações no valor justo de ativos financeiros mensura-
dos pelo valor justo por meio do resultado.
As despesas financeiras abrangem, principalmente, despesas com
juros sobre empréstimos.
o. Novas normas e interpretações ainda não efetivadas
Uma série de novas normas serão efetivas para exercícios iniciados
após 1º de janeiro de 2018. A Companhia e sua controlada não ado-
taram essas alterações na preparação destas demonstrações finan-
ceiras.
(i) CPC 06 (R2) Arrendamentos
A referida norma introduz um modelo único de contabilização de ar-
rendamentos no balanço patrimonial para arrendatários. Um arrenda-
tário reconhece um ativo de direito de uso que representa o seu di-
reito de utilizar o ativo arrendado e um passivo de arrendamento que
representa a sua obrigação de efetuar pagamentos do arrendamento.
Isenções estão disponíveis para arrendamentos de curto prazo e
itens de baixo valor. A contabilidade do arrendador permanece seme-
lhante à norma atual, isto é, os arrendadores continuam a classificar
os arrendamentos em financeiros ou operacionais.
A Companhia e sua controlada, não esperam impacto material na
adoção dessa norma a partir de 1º de janeiro de 2019.
(ii) Outras normas
As seguintes normas alteradas e interpretações não deverão ter um
impacto significativo nas demonstrações financeiras consolidadas da
Companhia e sua controlada.
- IFRIC 23/ICPC 22 Incerteza sobre Tratamentos de Tributos sobre
o Lucro.
- Características de Pré-Pagamento com Remuneração Negativa (Al-
terações na IFRS 9).
- Investimento em Coligada, em Controlada e em Empreendimento
Controlado em Conjunto (Alterações no CPC 18(R2) / IAS 28).
- Ciclo de melhorias anuais nas normas IFRS 2015-2017 - várias
normas.
4. Caixa e equivalentes de caixa

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

Depósitos à vista 363 31 1.894 676
Aplicações
financeiras - - 182.109 115 .751
Total 363 31 184.003 116.427
As aplicações financeiras referem-se, substancialmente, a aplicações
em Certificados de Depósito Bancário - CDBs, cuja valorização tem
como referência as variações do Certificado de Depósito Interbancá-
rio - CDI de 99,1% a 100,8%. São prontamente conversíveis em um
montante conhecido de caixa e, por essa razão, foram considerados
como equivalentes de caixa.
5. Aplicações financeiras (consolidado)
As aplicações financeiras referem-se, substancialmente, a aplicações
em Certificados de Depósito Bancário - CDBs, cuja valorização tem
como referência as variações do Certificado de Depósito Interbancá-
rio - CDI que é de 99,5% a 100,8%. Não apresentou saldo em 31 de
dezembro de 2018 (R$ 33.068 em 31 de dezembro de 2017). Com-
preendem as aplicações com carência superior a 90 dias, desta forma
são registradas em rubrica separada.
6. Aplicações financeiras vinculadas (consolidado)
Referem-se a aplicações financeiras (conta reserva) classificadas
como valor justo por meio do resultado, que foram constituídas com o
objetivo de atender condições previstas no contrato de financiamento
com o BNDES e do contrato CUST (Custo de Uso do Sistema de
Transmissão).
Para o contrato de financiamento do BNDES, a conta reserva foi
constituída no valor equivalente a, no mínimo, três vezes a última
prestação vincenda do serviço da dívida. O saldo em 31 de dezembro
de 2018 é de R$ 70.767 (R$ 72.084 em 31 de dezembro de 2017).
Para garantia do pagamento dos encargos do Uso da Transmissão,
a Companhia e sua controlada optaram pelo Contrato de Constitui-
ção de Garantia - CCG, onde deverá ser mantido em conta especial
110% do valor de um mês do seu pagamento mensal, sendo que
esta conta poderá ser utilizada até o final do contrato de conces-
são, desde que a Companhia e sua controlada estejam cobertas
por carta fiança.
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Controladora Consolidado
R$mil Classificação Nova

original de acordo classificação de Saldo em Saldo em
com o CPC 38 acordo com o CPC 48 01/01/2018 01/01/2018

Ativos financeiros (Circulante/Não circulante)
Caixa e equivalentes de caixa:
Depósitos à vista Empréstimos e recebíveis Custo amortizado 31 676
Aplicações financeiras VJR (*) VJR (*) – 115.751
Aplicações financeiras VJR (*) VJR (*) – 33.068
Contas a receber de clientes Empréstimos e recebíveis Custo amortizado – 110.089
Contas a receber ressarcimento ANEEL Empréstimos e recebíveis Custo amortizado – 2.069
Aplicações financeiras vinculadas VJR (*) VJR (*) – 72.084
Total de ativos financeiros 31 333.737

Passivos financeiros (Circulante/Não circulante)
Empréstimos e financiamentos (nota 14) Outros passivos financeiros Custo amortizado – 1.310.969
Uso do Bem Público (nota 17) Outros passivos financeiros Custo amortizado – 781.300
Fornecedores (nota 13) Outros passivos financeiros Custo amortizado – 18.787

Total de passivos financeiros – 2.111.056


