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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - EXERCÍCIOS 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 • CONTINUAÇÃO

7. Contas a receber de clientes (consolidado)
31/12/2018 31/12/2017

CCEE - Câmara de Comercialização
de Energia Elétrica 15.846 15.962
Suprimento de energia elétrica – PPA 38.073 35.078
Suprimento de energia elétrica - CCEAR 64.717 59.049
Total 118.636 110.089
O prazo médio de recebimento de contas a receber de clientes é de
45 dias. Não há títulos provisionados como provisão para perdas de
crédito esperadas em 31 de dezembro de 2018 de acordo com as
políticas da Companhia.
8. Impostos a recuperar

Consolidado
31/12/2018 31/12/2017

Créditos de PIS e COFINS (*) 22.590 49.429
IRRF sobre aplicação financeira 390 5.446
Imposto de renda e contribuição
social a recuperar 483 1.042
Outros 118 90
Total 23.581 56.007
Circulante 14.434 39.688
Não circulante 9.147 16.319
(*) Os créditos de Pis e Cofins, referem-se basicamente a créditos
das transações com a CCEE e créditos referente a mudança de regi-
me cumulativo para não cumulativo dos contratos de venda PPA e a
Companhia e sua controlada pretendem utilizá-los através de PERD-
COMP no exercício de 2019.
9. Despesas antecipadas (consolidado)

31/12/2018 31/12/2017
Seguros 321 334
Repactuação GSF - prêmio de
risco hidrológico 41.071 68.452
Total 41.392 68.786
Circulante 27.702 27.715
Não circulante 13.690 41.071
Os prêmios de seguros são apropriados de acordo com os vencimen-
tos e têm a seguinte composição:

Consolidado
31/12/2018 31/12/2017

Prêmios de seguros Vigência Circulante Circulante
Seguro de
responsabilidade civil 30.05.18 a 30.05.19 16 17
Seguro de riscos
operacionais 30.05.18 a 30.05.19 283 298
Seguro de veículos 03.05.18 a 03.05.19 7 5
Seguro D&O 31.08.18 a 31.08.19 15 14
Total 321 334
A Companhia e sua controlada adotam a política de contratar cobertu-
ra de seguros para os bens do ativo imobilizado sujeitos a riscos para
cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade.

Repactuação do Risco Hidrológico
A Lei nº 13.203, de 8 de dezembro de 2015, e a Resolução Normativa
Aneel nº 684, de 11 de dezembro de 2015, estabeleceram as condi-
ções para a repactuação do risco hidrológico de geração de ener-
gia elétrica para os agentes participantes do MRE, atribuindo regras
distintas para os contratos celebrados no Ambiente de Contratação
Regulada (“ACR”) e no Ambiente de Contratação Livre (“ACL”).
A repactuação do risco hidrológico da parcela referente no ACR se
deu por meio da transferência do risco hidrológico ao consumidor
mediante pagamento de prêmio de risco pelos geradores hídricos de
R$9,50/MWh até o final dos contratos de venda de energia. O paga-
mento deste prêmio e a transferência do GSF terão como destino a
Conta Centralizadora dos Recursos de Bandeiras Tarifárias.
Os valores contabilizados são ressarcidos líquidos do prêmio em 54
parcelas a partir de janeiro de 2016.
Movimentação do risco hidrológico de geração em 2018

31/12/2017 Apropriação 31/12/2018
de seguro

Risco Hidrológico de Geração 68.452 (27.381) 41.071
Total 68.452 (27.381) 41.071
Circulante 27.381 27.381
Não circulante 41.071 13.690
Movimentação do risco hidrológico de geração em 2017

31/12/2016 Apropriação 31/12/2017
de seguro

Risco Hidrológico de Geração 95.832 (27.380) 68.452
Total 95.832 (27.380) 68.452
Circulante 27.380 27.381
Não circulante 68.452 41.071
10. Investimento
Representado por participação societária integral na controlada Foz do
Chapecó, cujas principais informações estão demonstradas a seguir:

Foz do Chapecó
31/12/2018 31/12/2017

Quantidade de ações 714.129 714.129
% Participação 100% 100%
Ativo 3.196.964 3.294.019
Passivo 2.207.456 2.319.101
Patrimônio líquido 989.238 974.918
Receita Líquida 874.070 839.787
Resultado do exercício 278.496 270.251

A movimentação dos investimentos no exercício está demonstrada a seguir:
Saldo no início do exercício 974.919 1.233.840
Equivalência patrimonial 278.496 270.267
Distribuição de lucros dos períodos anteriores (a) (198.034) (465.000)
Dividendos declarados (66.143) (64.188)
Saldo no final do exercício 989.238 974.919
(a) O montante de R$198.034 foi distribuído conforme Assembleia Geral
Extraordinária datada de 15 de junho de 2018.

11. Imobilizado (consolidado)
a. Composição do imobilizado

31/12/2018 31/12/2017
Taxa média anual

de depreciação Custo Depreciação Saldo líquido Saldo líquido
Em serviço:
Terrenos 185.207 - 185.207 185.207
Reservatórios, barragens e adutoras 2,00% 1.508.864 (249.434) 1.259.430 1.289.668
Edificações, obras civis e benfeitorias 2,12% 261.744 (45.594) 216.150 221.695
Máquinas e equipamentos 6,24% 835.929 (217.817) 618.112 645.095
Outros 7,23% 3.570 (2.183) 1.387 1.438

2.795.314 (515.028) 2.280.286 2.343.103
Em curso:
Terrenos 1.733 - 1.733 1.931
Edificações, obras civis e benfeitorias 6.546 - 6.546 1.901
Máquinas e equipamentos 870 - 870 637
Depósitos judiciais (*) 21.687 - 21.687 19.255
Material em Depósito 865 - 865 894
Outros 1.408 - 1.408 611

33.109 - 33.109 25.228
Total 2.828.423 (515.028) 2.313.395 2.368.330

(*) Depósitos judiciais relacionados a processos de desapropriações de terrenos que estão em andamento, conforme mencionado na nota explicativa nº 18.
O ativo imobilizado é analisado para verificar a existência de indicativos de impairment, no mínimo, anualmente, sendo que para 31 de dezembro de
2018, a administração não identificou a existência de indicativos sobre a necessidade de constituição de provisão.

b. Movimentação do imobilizado em 2018
31/12/2017 Adições Baixas Transferências 31/12/2018

Em serviço:
Terrenos 185.207 - - - 185.207
Reservatórios, barragens e adutoras 1.508.864 - - - 1.508.864
Edificações, obras civis e benfeitorias 261.744 - - - 261.744
Máquinas e equipamentos 835.929 - - - 835.929
Outros 3.518 130 (87) 9 3.570

2.795.262 130 (87) 9 2.795.314
Depreciação acumulada (452.160) (62.931) 63 - (515.028)

2.343.102 (62.801) (24) 9 2.280.286
Em curso:
Imobilizado em construção 25.228 8.126 (236) (9) 33.109

25.228 8.126 (236) (9) 33.109
Total 2.368.330 (54.675) (260) - 2.313.395

Indisponibilidade dos bens
De acordo com o artigo 19 do Decreto nº 2.003, de 10 de setembro de 1997, os bens e as instalações utilizados na produção de energia elétrica a
partir do aproveitamento de potencial hidráulico e as linhas de transmissão associadas, são vinculados a esses serviços, não podendo ser removidos
ou alienados, sem a prévia e expressa autorização do órgão regulador e fiscalizador do poder concedente.

c. Movimentação do imobilizado em 2017
31/12/2016 Adições Baixas Transferências 31/12/2017

Em serviço:
Terrenos 185.207 - - - 185.207
Reservatórios, barragens e adutoras 1.508.864 - - - 1.508.864
Edificações, obras civis e benfeitorias 261.744 - - - 261.744
Máquinas e equipamentos 835.542 - - 387 835.929
Outros 3.210 - - 308 3.518

2.794.567 - - 695 2.795.262
Depreciação acumulada (389.418) (62.742) - - (452.160)

2.405.149 (62.742) - 695 2.343.102
Em curso:
Imobilizado em construção 24.616 1.640 (333) (695) 25.228

24.616 1.640 (333) (695) 25.228
Total 2.429.765 (61.102) (333) - 2.368.330

12. Intangível (consolidado)
a. Composição do intangível

31/12/2018 31/12/2017
Custo Amortização acumulada Saldo líquido Saldo líquido

Uso do Bem Público 580.002 (165.649) 414.353 437.369
Licenças de operação – IBAMA (*) 16.085 (16.085) - -
Servidão 6.186 (1.979) 4.207 4.445
Outros 221 (221) - 4
Em curso - Outros 499 - 499 488

602.993 (183.934) 419.059 442.306
(*) Referiam-se à custos de licenças de operação do IBAMA, amortizados pelo período de 48 meses e 72 meses (período de validade das
licenças) a partir da data de entrada em operação comercial do Empreendimento.

Os demais valores são referentes à servidão de passagem das
linhas de distribuição de energia e custos com licenças de softwa-
re, amortizados pelo prazo de concessão. A Companhia requereu
ao IBAMA a renovação da Licença de Operação da Usina e do
Reservatório, porém ainda não obteve. Consequentemente, ainda
não tem custo de renovação até o momento a serem contabiliza-
dos no ativo.
Os valores referentes ao Uso do Bem Púbico - UBP referem-se ao
registro da obrigação mencionada na nota explicativa nº 17 e são
amortizados linearmente pelo período da concessão que se encerra
em novembro de 2036. Os valores de amortização do UBP estão
contabilizados no resultado em 31 de dezembro de 2018, sendo o
seu saldo R$ 23.019.
O ativo intangível é analisado em conjunto com o ativo imobilizado
para verificar a existência de indicativos de impairment, no mínimo,
anualmente, sendo que para 31 de dezembro de 2018, a administra-

ção não identificou a existência de indicativos sobre a necessidade
de constituição de provisão.
b. Movimentação do intangível em 2018

31/12/2017 Adições 31/12/2018
Em serviço:
Uso do Bem Público 580.002 - 580.002
Licenças de Operação – Ibama 16.085 - 16.085
Servidões 6.186 - 6.186
Outros 220 - 220

602.493 - 602.493
Amortização acumulada (160.676) (23.258) (183.934)

441.817 (23.258) 418.559
Em curso:
Outros 489 11 500

489 11 500
Total 442.306 (23.247) 419.059

c. Movimentação do intangível em 2017
Em serviço: 31/12/2016 Adições 31/12/2017
Uso do Bem Público 580.002 - 580.002
Licenças de Operação – Ibama 16.085 - 16.085
Servidões 6.186 - 6.186
Outros 420 - 420

602.693 - 602.693
Amortização acumulada (137.611) (23.265) (160.876)

465.082 (23.265) 441.817
Em curso:
Outros 479 10 489

479 10 489
Total 465.561 (23.255) 442.306

13. Fornecedores
Consolidado

31/12/2018 31/12/2017

TUST (*) 6.654 6.378
Materiais e serviços 150 961
Compra de energia 5.726 11.448
Total 12.530 18.787
(*) TUST - Tarifa de Uso dos Sistemas Elétricos de Transmissão.

14. Empréstimos e financiamentos (consolidado)
Aplicação Agente financeiro Encargos Vencimento 31/12/2018 31/12/2017
Construção BNDES (direto) TJLP + 2,49% a.a. Set./27 782.233 866.033
Máquinas e Equipamentos BNDES (direto) TJLP + 2,39% a.a. Set./27 5.946 6.581
Construção BNDES (repasse) TJLP + 2,95% a.a. Set./27 395.928 438.355
Total 1.184.107 1.310.969
Circulante 138.706 138.788
Não circulante 1.045.401 1.172.181
a. Movimentação dos empréstimos e financiamentos em 2018

Saldo em Pagamento de Saldo em
Agente financeiro 31/12/2017 Encargos URTJLP Principal Juros 31/12/2018
BNDES (direto) 866.033 68.104 5.648 (88.792) (68.760) 782.233
BNDES (direto) 6.581 513 44 (675) (517) 5.946
BNDES (repasse) 438.355 36.261 2.857 (44.935) (36.610) 395.928
Total 1.310.969 104.878 8.549 (134.402) (105.887) 1.184.107
b. Movimentação dos empréstimos e financiamentos em 2017

Saldo em Pagamento de Saldo em
Agente financeiro 31/12/2016 Encargos URTJLP Principal Juros 31/12/2017
BNDES (direto) 944.659 74.863 9.724 (88.067) (75.146) 866.033
BNDES (direto) 7.179 562 75 (670) (565) 6.581
BNDES (repasse) 478.154 40.000 4.921 (44.568) (40.152) 438.355
Total 1.429.992 115.425 14.720 (133.305) (115.863) 1.310.969

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

As garantias oferecidas para as operações foram: penhor de direitos
creditórios, penhor dos direitos emergentes da concessão, cessão e
vinculação de receita, administração de contas, penhor de ações e
carta de fiança corporativa no valor de 100% do montante financiado.
O cronograma de pagamentos dos financiamentos do passivo não
circulante está apresentado a seguir:

31/12/2018
2020 134.843
2021 134.843
2022 134.843
2023-2027 640.872
Total 1.045.401
Cláusulas restritivas de contratos
O BNDES poderá declarar antecipadamente vencido o contrato no caso
de ocorrer uma das seguintes situações: (i) inadimplemento de qualquer
obrigação da beneficiária ou dos intervenientes; (ii) redução do quadro
de pessoal sem oferecer programa de treinamento ou programa de rea-
locação; (iii) inclusão, em acordo societário, estatuto ou contrato social
da beneficiária, ou das empresas que a controlam, de dispositivo pelo
qual seja exigido “quórum” especial para deliberação ou aprovação de
matérias que limitem ou cerceiem o controle de qualquer dessas em-
presas pelos respectivos controladores, ou, ainda, a inclusão naqueles
documentos, de dispositivos que importem em restrições à capacidade
de crescimento da beneficiária ou a seu desenvolvimento tecnológico,
restrições de acesso da beneficiária a novos mercados e restrições ou
prejuízo à capacidade de pagamento das obrigações financeiras decor-
rentes da operação de financiamento; (iv) extinção da concessão outor-
gada pela ANEEL para exploração do potencial energético; (v) constitui-
ção, sem prévia autorização do BNDES, de penhor ou gravame sobre
os direitos creditórios dados em garantia ao BNDES; (vi) alteração do
Acordo deAcionistas da beneficiária sem prévia e expressa anuência do
BNDES; (vii) não cumprimento dos contratos de garantia e do contrato
de concessão; e (viii) falsidade de declaração e aplicação dos recursos
em finalidade diversa da prevista.
Índice de Cobertura da Dívida

p
Índice de Cobertura da Dívida
Os contratos de financiamento possuem cláusulas que requerem que
a controlada mantenha, durante o período de amortização do contrato,
índice de cobertura do serviço da dívida de, no mínimo, 1,2 (um vírgula
dois). O coeficiente é calculado dividindo-se o valor do fluxo de caixa
líquido das operações pelo valor do serviço da dívida, de acordo com pa-
râmetros pré-estabelecidos no “Anexo VI ao Contrato de Financiamento
mediante Repasse de Recursos - BNDES/FINEM n◦ 4.001.463-0”, e nas
“Obrigações da beneficiária que pede para apresentar anualmente, para
fins de comprovação do cumprimento da meta do índice de cobertura mí-
nimo”. O cálculo é realizado anualmente e, em 31 de dezembro de 2018,
a controlada apresentou índice de 2,3 (2,6 em 31 de dezembro de 2017).
15. Impostos a recolher, Imposto de renda e contribuição social a
recolher (consolidado)
a. Impostos a recolher

31/12/2018 31/12/2017
COFINS 4.883 13.837
PIS 1.056 2.979
Outros 157 207
Total 6.096 17.023

b. Imposto de renda e contribuição social a recolher
31/12/2018 31/12/2017

Imposto de renda 75.2622 68.502
Contribuição social 25.3888 25.769
Total 100.650 94.271
16. Taxas regulamentares (consolidado)

31/12/2018 31/12/2017
Pesquisa e Desenvolvimento 25.706 25.241
Taxa de Fiscalização 182 182
Compensação Financeira pela Utilização
de Recursos Hídricos - CFURH 4.517 2.564
Total 30.405 27.987
17. Uso do Bem Público - UBP
Compromisso com o Poder Concedente - Decorrente do direito de
outorga fixo, refere-se ao ônus da concessão assumido no processo
de licitação (direito de outorga), determinado com base em valor
fixo a ser pago ao Poder Concedente. O compromisso será pago
em parcelas mensais e iguais até 2036, corrigidas monetariamente
pela variação do IGP-M (40% do saldo) e IPCA (60% do saldo) em
novembro de cada ano.
O cálculo do valor foi efetuado considerando-se a variação do IGP-M e
IPCA até 31 de dezembro de 2018.
a. Movimentação do Uso do Bem Público em 2018

Atualização
31/12/2017 Pagamento monetária e AVP 31/12/2018

Uso do Bem
Público - UBP 781.300 (65.026) 86.941 803.215
Circulante 64.314 68.585
Não circulante 716.986 734.630
b.Movimentação do Uso do Bem Público em 2017

Atualização
31/12/2016 Pagamento monetária e AVP 31/12/2017

Uso do Bem
Público - UBP 794.189 (63.798) 50.909 781.300
Circulante 63.695 64.314
Não circulante 730.494 716.986

18. Provisão para riscos cíveis e trabalhistas (consolidado)
A Companhia e sua controlada são parte de processos judiciais, de
natureza cível e trabalhista. A Administração da Companhia e sua
controlada, baseada na opinião de seus assessores legais, constituiu
provisão para causas cujo desfecho desfavorável é considerado pro-
vável, conforme movimentação abaixo:

a. Movimentação da Provisão para riscos cíveis e trabalhistas – 2018

Atualização
31/12/2017 Monetária Reversão 31/12/2018

Riscos trabalhistas 681 27 (15) 693
Ação Indenizatória 2.559 118 (409) 2.268
Total 3.240 145 (424) 2.961

b. Movimentação da Provisão para riscos cíveis e trabalhistas – 2017
Atualização

31/12/2016 Monetária Adição Reversão 31/12/2017
Riscos
trabalhistas 110 29 556 (14) 681
Ação
Indenizatória 2.146 70 383 (40) 2.559
Total 2.256 99 939 (54) 3.240

c. Possível
As ações de risco possível totalizam o montante de R$ 50.173 e
correspondem basicamente, a ações de desapropriações e indeni-
zações impetradas por pessoas físicas e jurídicas que alegam terem
sido afetadas pela construção nas áreas do reservatório da usina da
controlada Foz do Chapecó e a cobranças de encargos setoriais por
parte do poder regulatório. Em 31 de dezembro de 2018, a Com-
panhia e sua controlada possuem R$ 21.687 de depósitos judiciais
registrados no ativo imobilizado relacionados a processos de desa-
propriações, conforme nota explicativa nº 11.
O Conselho Nacional de Política Energética, por meio da Resolução
CNPE nº 03, de 06 de março de 2013, instituiu a cobrança do encargo
de serviços do sistema - ESS em decorrência do despacho adicional
das usinas termelétricas. Tal encargo tem como finalidade ressarcir
os custos incorridos pelos agentes de geração termelétrica relativos
à manutenção da confiabilidade e estabilidade do sistema interligado
nacional. A Associação Brasileira dos Produtores Independentes de
Energia Elétrica - APINE e a Associação Brasileira de Geração de
Energia Limpa - ABRAGEL, obtiveram liminar que suspende os efei-
tos dos artigos 2 e 3 da respectiva resolução, levando os assessores
jurídicos que acompanham esta ação a qualificar seu risco de perda
como possível dispensando a provisão destes encargos, cujo mon-
tante consolidado, até 31 de dezembro de 2018, é de R$ 38.897 (R$
38.647 em 31 de dezembro de 2017).

19. Patrimônio líquido

a. Capital social
Em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017, o capital
social subscrito e integralizado é de R$714.509, representado por
714.509.342 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. Cada
ação ordinária dá direito a um voto nas deliberações das assembleias
gerais da Companhia e sua controlada. A composição acionária está
demonstrada a seguir:

Quantidade Participação
de ações - %

CPFL Geração Energia S.A. 364.399.765 51,00
Furnas Centrais Elétricas S.A. 285.803.736 40,00
CEEE-GT Cia. Estadual de Geração e
Transmissão de Energia Elétrica 64.305.841 9,00
Total 714.509.342 100,00

b. Reserva de lucros
Em 31 de dezembro de 2018, a Companha tem constituído reservas
de lucros no montante de R$275.093, de acordo com a legislação so-
cietária.
Legal
A reserva legal é constituída anualmente como destinação de 5% do
lucro líquido do exercício e não poderá exceder a 20% do capital social.
A reserva legal tem por fim assegurar a integridade do capital social e
somente poderá ser utilizada para compensar prejuízos e aumentar
o capital.
Retenção
A reserva de retenção de lucros refere-se à retenção do saldo rema-
nescente de lucros acumulados, a fim de fazer face às obrigações
decorrentes das operações de financiamentos.
Em Assembleia Geral Ordinária datada de 03 de abril de 2018 deli-
berou-se a destinação do montante de R$ 192.553 para reserva de
retenção com a finalidade de adequar os recursos da Companhia e
sua controlada ao orçamento de 2018.
Em Assembleia Geral Extraordinária datada de 15 de junho de 2018,
deliberou-se pela distribuição de lucros de exercícios anteriores no
montante de R$ 197.704, conforme disponibilidade de caixa da Com-
panhia e sua controlada.
A destinar
A reserva de lucros a destinar refere-se ao saldo remanescente dos
lucros do exercício de 2018, no montante de R$ 198.428, à disposição
da Assembleia Geral Ordinária.

c. Dividendos declarados
O estatuto social da Companhia determina a distribuição de um divi-
dendo mínimo obrigatório de 25% do resultado do exercício, ajustado
na forma da lei. Os dividendos a pagar foram destacados do patrimônio
líquido no encerramento do exercício e registrados como obrigação no
passivo.
Os dividendos do exercício 2018 foram calculados como segue:

2018
Lucro líquido do exercício 278.495
Reserva legal - 5% (13.925)
Base de cálculo de dividendos 264.570
Dividendos propostos - 25% 66.143

A seguir a movimentação dos dividendos:
Valor

Saldo em 31 de dezembro de 2017 64.185
Distribuição de reservas de lucros 197.704
Pagamento dividendos mínimos obrigatórios (64.185)
Pagamento de dividendos adicionais (197.704)
Distribuição de dividendos 66.143
Saldo em 31 de dezembro de 2018 66.143
Em 15 de junho de 2018 foi autorizada pelo BNDES a distribuição
de dividendos adicionais acima do mínimo obrigatório até o valor de
R$198.000, em resposta a solicitação efetuada pela Companhia em
11 de maio de 2018.
O valor dos dividendos mínimos obrigatórios do exercício de 2017 no
montante de R$ 64.185 foi pago aos acionistas em maio de 2018.
O valor dos dividendos adicionais no montante de R$ 197.704 foi pago
aos acionistas, em setembro o valor de R$ 170.000 e em outubro o
valor de R$ 27.704.
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