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

Consolidado
31/12/2018 31/12/2017

Receita com fornecimento de energia elétrica
CPFL Paulista de Força e Luz 305.769 245.305
CPFL Piratininga de Força e Luz 148.915 122.121
Eletropaulo Metropolitana
Eletricidade de São Paulo S.A. 43.504 41.850
Companhia de Eletricidade do
Estado da Bahia - COELBA 36.063 34.849
Companhia Energética de Pernambuco - CELPE 23.175 22.339
Celg Distribuição S.A. 25.006 24.234
Rio Grande Energia S.A. 20.255 19.578
Companhia Energética do Rio
Grande do Norte - COSERN 14.425 13.933
Elektro Eletricidade e Serviços S/A 14.478 14.013
Companhia Energética do Piauí 12.567 12.193
Companhia Estadual de Distribuição
de Energia Elétrica -CEEE-D 9.216 8.926
Eletrobrás Distribuição Alagoas 2.877 2.770
Companhia Jaguari de Energia 270 247
Companhia Luz e Força Santa Cruz 6 18
Empresa de Distribuição de Energia
Vale Paranapanema S.A. - 6
Companhia Leste Paulista de Energia 1 2
Total 656.527 562.384

31/12/2018 31/12/2017
Fornecedores a pagar
Companhia Estadual de Geração e
Transmissão de Energia Elétrica (1.978) (39)
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco S.A. (241) (257)
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. (7) (6)
Celg Distribuição S.A. (8) -
CPFL Geração Energia S.A (2) -
Eletrosul Centrais Elétricas S.A (13) -
Companhia Transleste de Transmissão S.A. (4) -
Total (2.253) (302)

Consolidado
31/12/2018 31/12/2017

Prestação de serviços (Custo)
Furnas Centrais Elétricas S.A (11.049) (8.325)
Eletrosul Centrais Elétricas S.A. (4.383) (5.340)
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (9.615) (6.823)
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. (6.349) (5.309)
Interligação Elétrica do Madeira S.A. (2.016) (2.423)
CPFL Geração Energia S.A (2.141) (2.145)
CEEE-GT Companhia Estadual de Geração e (31.397) (1.159)
Transmissão de Energia Elétrica
Celg Distribuição S.A (306) (193)
Goiás Transmissão S.A. (209) (263)
Companhia Transleste de Transmissão (143) (185)
MGE Transmissão S.A. (121) (157)
Companhia Transudeste de Transmissão (89) (115)
Afluente Transmissão de Energia Elétrica S.A. (85) (109)
Companhia Transirapé de Transmissão (88) (115)
Transenergia Renovável S.A. - TER (68) (86)
Companhia de Transmissão Centroeste de Minas (61) (78)
Luziânia Niquelândia Transmissora S.A. (16) (21)
Transenergia São Paulo S.A. (15) (19)
SE Narandiba S.A. (11) (14)
Caldas Novas Transmissão S.A. (3) (4)
Total (68.165) (32.883)

27. Honorários da Administração
Estão registrados na rubrica de honorários da administração no grupo
de despesas operacionais:

31/12/2018 31/12/2017
Salários e honorários (711) (693)
Encargos sociais e benefícios (217) (238)
Participação nos lucros (268) (244)
Total (1.196) (1.175)

28. Instrumentos financeiros
O efeito da aplicação inicial do CPC 48 nos instrumentos financeiros da
Companhia e sua controlada estão descritas na Nota explicativa 2 (f).
a. Classificação contábil e valor justo
A tabela a seguir apresenta os valores contábeis e os valores justos
dos ativos e passivos financeiros, incluindo os seus níveis na hierar-
quia do valor justo.

Consolidado
Ativos financeiros 31/12/2018 31/12/2017
mensurados ao Hierar- Hierar-
valor justo Nota Valor quia Valor quia
Valor justo por meioj p
do resultado:
Caixa e equivalentes
de caixa - Aplicações
financeiras (*) 4 182.109 Nível 2 115.751 Nível 2
Aplicações financeiras (*) 5 - Nível 2 33.068 Nível 2
Aplicações financeiras
vinculadas (*) 6 70.767 Nível 2 72.084 Nível 2

252.876 220.903

(*) Essas aplicações financeiras são classificadas como Valor Justo
por Meio de Resultado – VJR, em virtude de sua taxa de remuneração
ser baseada na variação do CDI, não há alterações significativas entre
o valor apresentado e o seu valor justo.

Ativos financeiros
não mensurados Controladora Consolidado
ao valor justo Nota 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017
Custo amortizado:
Caixa e equivalen-
tes de caixa -
Depósitos a vista 4 363 31 1.894 676
Contas a receber
de clientes 7 - - 118.636 110.089
Contas a receber
ressarcimento
ANEEL - - - 2.069
Outros créditos - - 16.526 15.247

363 31 137.056 128.081

Passivos
financeiros
não mensurados Controladora Consolidado
ao valor justo Nota 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017
Custo
amortizado:
Fornecedores 13 - - 12.530 18.787
Empréstimos e
financiamentos 14 - - 1.184.107 1.310.969
Uso do bem
público 17 - - 803.215 781.300

- - 1.999.852 2.111.056

Mensuração do valor justo dos instrumentos financeiros

Uma série de políticas e divulgações contábeis da Companhia e sua
controlada requerem a mensuração de valor justo para ativos e passi-
vos financeiros e não financeiros.
Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um passivo, a Companhia
e sua controlada usam dados observáveis de mercado, tanto quanto
possível. Os valores justos são classificados em diferentes níveis em
uma hierarquia baseada nas informações (inputs) utilizadas nas técni-
cas de avaliação da seguinte forma:

– Nível 1: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para
ativos e passivos idênticos.
– Nível 2: inputs, exceto os preços cotados incluídos no Nível 1, que
são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (preços) ou indi-
retamente (derivado de preços).
– Nível 3: inputs, para o ativo ou passivo, que não são baseados em
dados observáveis de mercado (inputs não observáveis).
A Companhia e sua controlada reconhecem as transferências entre
níveis da hierarquia do valor justo no final do período das demonstra-

ções financeiras em que ocorreram as mudanças.
b. Gerenciamento dos riscos financeiros
A Companhia e sua controlada possuem exposição para os seguintes
riscos resultantes de instrumentos financeiros:
- Risco de crédito (veja item “ii”);
- Risco de liquidez (veja item “iii); e
- Risco de mercado (veja item “iv”).
(i) Estrutura de gerenciamento de risco
O Conselho de Administração da Companhia tem a responsabilidade
global sobre o estabelecimento e supervisão da estrutura de gerencia-
mento de risco da Companhia e sua controlada.
As políticas de gerenciamento de risco da Companhia e sua contro-
lada são estabelecidas para identificar e analisar os riscos aos quais
a Companhia e sua controlada estão expostas, para definir limites de
riscos e controles apropriados, e para monitorar os riscos e a aderên-
cia aos limites definidos. As políticas de gerenciamento de risco e os
sistemas são revisados regularmente para refletir mudanças nas con-
dições de mercado e nas atividades da Companhia e sua controlada.
(ii) Risco de crédito
Risco de crédito é o risco de a Companhia e sua controlada incorrerem
em perdas financeiras caso um cliente ou uma contraparte em um
instrumento financeiro falhe em cumprir com suas obrigações contra-
tuais. Esse risco é principalmente proveniente das contas a receber
de clientes e de instrumentos financeiros da Companhia e sua con-
trolada.
Para mitigar esses riscos, a Companhia e sua controlada somente reali-
zam operações com instituições financeiras de baixo risco.
Também surge da possibilidade de a Companhia e sua controlada virem
a incorrer em perdas resultantes da dificuldade de recebimento de valo-
res faturados a seus clientes. Esse risco é avaliado pela Companhia e
por sua controlada como baixo, devido ao histórico de pagamentos de

do-se as taxas e índices vigentes na data de 31 de dezembro de 2018.
(iv) Risco de mercado
Risco de mercado é o risco de que alterações nos preços de mercado
- tais como taxas de câmbio e taxas de juros - irão afetar os ganhos da
Companhia e sua controlada ou o valor de seus instrumentos financeiros.
O objetivo do gerenciamento de risco de mercado é gerenciar e controlar
as exposições a riscos de mercado, dentro de parâmetros aceitáveis, e ao
mesmo tempo otimizar o retorno.
Risco cambial
ACompanhia e sua controlada, não possuem exposição a riscos cambiais.
Risco de taxa de juros
Os rendimentos oriundos das aplicações financeiras da Companhia e sua
controlada, bem como as despesas financeiras decorrentes dos financiamen-
tos, são afetados pelas variações das taxas de juros, tais como CDI e TJLP.
Em 31 de dezembro de 2018, a Administração efetuou análise de sensibi-
lidade considerando que o cenário de exposição líquida dos instrumentos
financeiros indexados a taxas de juros variáveis em 31 de dezembro de
2018 fosse mantido, e que os respectivos indexadores anuais acumulados
nos últimos 12 meses, para esta data base, permaneçam estáveis (CDI
6,40% a.a.; TJLP 6,98% a.a.). Caso ocorram oscilações nos índices de
acordo com os três cenários definidos abaixo, o valor da despesa financeira
líquida seria impactado em:

Instrumentos financeiros ativos – Aplicações Financeiras
TJLP

Risco Provável (*) Possível (**) Remoto (**)
Valor 25% 50%
exposto Redução
252.878 da CDI 152 (3.932) (8.016)

Instrumentos financeiros passivos - Financiamento BNDES
TJLP

Risco Provável (*) Possível (**) Remoto (**)
Valor 25% 50%
exposto Aumento
(1.184.107) da TJLP - (20.663) (41.325)

seus clientes e por ser uma atividade regulada. Adicionalmente, 40% de
suas vendas de energia são para as Empresas do Grupo CPFL, acionista
da Companhia.
Em 31 de dezembro de 2018, não há contas a receber ou instrumentos
financeiros para os quais foi constituída provisão para perdas esperadas
ou com problemas de recuperação.
(iii) Risco de liquidez
Risco de liquidez é o risco de que a Companhia e sua controlada irão en-
contrar dificuldades em cumprir as obrigações associadas com seus pas-
sivos financeiros que são liquidados com pagamentos em caixa ou com
outro ativo financeiro. A abordagem da Companhia e sua controlada na
Administração da liquidez é de garantir, namedida do possível, que sempre
terá liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações no vencimento,
tanto em condições normais como de estresse, sem causar perdas inacei-
táveis ou risco de prejudicar a reputação da Companhia e sua controlada.
Adicionalmente, a Companhia e sua controlada mantêm saldos em apli-
cações financeiras passíveis de resgate a qualquer momento para cobrir
eventuais descasamentos entre a data de maturidade de suas obriga-
ções contratuais e sua geração de caixa.
A Companhia e sua controlada investem o excedente de caixa em ativos
financeiros com incidência de juros (nota explicativa nº 5 e 6), escolhendo
instrumentos com vencimentos apropriados ou liquidez suficiente para
fornecer margem de segurança conforme determinado pelas previsões
acima mencionadas.
Em 31 de dezembro de 2018, os equivalentes de caixa mantidos pela
Companhia e sua controlada possuem liquidez imediata e são considera-
dos suficientes para administrar o risco de liquidez.
A tabela a seguir demonstra o prazo de vencimento esperado para os
passivos financeiros, contratados pela Companhia e sua controlada,
onde os valores apresentados incluem o valor do principal e dos juros
e atualizações estimados incidentes nas operações, calculados utilizan-

(*) Os índices de CDI e TJLP considerados no cenário provável são
de: 6,40% a.a. e 6,98% a.a., respectivamente, foram obtidos através
de informações disponibilizadas pelo mercado.
(**) Conforme requerimento da Instrução CVM nº 475/08, os percen-
tuais de redução ou elevação foram aplicados sobre os índices do
cenário provável.
A Companhia e sua controlada optou por apresentar a análise de sen-
sibilidade relativa ao risco de taxa de juros para cada um de seus
instrumentos financeiros expostos a este risco em separado devido ao
fato de que estes instrumentos financeiros estão expostos a diferentes
indexadores de juros.
Instrumentos financeiros derivativos
Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia e sua controlada não ope-
raram com instrumentos financeiros derivativos nem outros ativos de
riscos.
(v) Outros riscos
Análise de risco de não renovação da concessão
A controlada Foz do Chapecó detém a concessão para exploração de
serviços de geração de energia elétrica com a expectativa, pela Admi-
nistração, de que seja renovada pela ANEEL e/ou pelo Ministério das
Minas e Energia. Caso a renovação da concessão não seja deferida
pelos órgãos reguladores, ou mesmo ocorra mediante a imposição de
custos adicionais para a Companhia e sua controlada (nova licitação),
os atuais níveis de rentabilidade e atividade podem ser alterados.
Análise de risco de estrutura de capital (ou risco financeiro)
Decorre da estratégia entre capital próprio e capital de terceiros que
a Companhia e sua controlada fazem para financiar suas operações.
A estrutura de capital da controlada é baseada em forte participação
do capital de terceiros, tomado com o BNDES para financiamento
da construção da UHE Foz do Chapecó. Para mitigar os riscos de
liquidez e a otimização do custo médio ponderado do capital, a con-
trolada monitora permanentemente os níveis de endividamento e
fluxos de caixa.

20. Receita operacional líquida (consolidado)
Abaixo apresentamos a conciliação entre a receita bruta e a receita
operacional líquida, apresentada na demonstração do resultado do
exercício:

31/12/2018 31/12/2017
Suprimento de energia elétrica – CCEAR(*) 544.194 525.844
Suprimento de energia elétrica – PPA(**) 420.799 367.426
Energia elétrica de curto prazo - CCEE 23.206 9.679

988.199 902.949
Pis e Cofins(***) (114.129) (63.162)
Receita operacional líquida 874.070 839.787

(*) Do valor de R$ 544.194 em 31 do dezembro de 2018, o montante
de R$ 1.104 refere-se ao faturamento retroativo de novembro de 2016
a junho de 2018 em decorrência de alteração da alíquota da Com-
pensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos – CFURH,
efetuada através do artigo 3, da Lei 13.360, de 17 de novembro de
2016, conforme descrito na nota 1.
(**) Do valor de R$ 420.799 em 31 de dezembro de 2018, o mon-
tante de R$ 37.232 refere-se ao faturamento retroativo de novembro
de 2016 a junho de 2018 em decorrência de alteração da alíquota
da Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos –
CFURH, efetuada através do artigo 3, da Lei 13.360, de 17 de novem-
bro de 2016, conforme descrito na nota 1.
(***) Do valor de R$ 114.129 em 31 de dezembro de 2018, o montante
de R$ 3.546 refere-se aos impostos sobre o faturamento retroativo
de novembro de 2016 a junho de 2018 em decorrência de alteração
da alíquota da Compensação Financeira pela Utilização de Recursos
Hídricos – CFURH, efetuada através do artigo 3, da Lei 13.360, de 17
de novembro de 2016.

21. Energia elétrica comprada para revenda (consolidado) 
31/12/2018 31/12/2017

Câmara de Comercialização de
Energia Elétrica (18.513) (5.395)
Fornecedores diversos de energia elétrica (38.631) (30.170)
Crédito PIS/COFINS 7.024 (813)
Total (50.120) (36.378)

22. Custos da produção de energia (consolidado)
31/12/2018 31/12/2017

Depreciação e amortização (86.025) (86.003)
Compensação Financeira pela Utilização
de Recursos Hídricos - CFURH (19.232) (17.763)
Pesquisa e desenvolvimento (8.337) (8.120)
Pessoal (4.938) (4.848)
Serviços de terceiros (12.648) (16.257)
Materiais (576) (697)
Seguros (28.130) (28.156)
Contribuições e patrocínios (3.789) (4.884)
Outros (2.403) (2.378)
Crédito PIS/COFINS 12.308 4.660
Total (153.770) (164.446)

23. Despesas operacionais gerais e administrativas (consolidado)
31/12/2018 31/12/2017

Serviços de terceiros (3.904) (3.957)
Depreciação (101) (109)
Pessoal (2.558) (2.246)
Materiais (73) (68)
Outros 79 (1.914)
Crédito Pis e Cofins 14 6
Total (6.543) (8.288)

24. Receitas (despesas) financeiras (consolidado)
31/12/2018 31/12/2017

Receitas financeiras
Rendimento de aplicações financeiras 15.729 24.639
Atualização de ressarcimento ANEEL (150) 298
Outras receitas financeiras 10.302 3.894
PIS e COFINS s/ receitas financeiras (1.203) (1.321)

24.678 27.510
Despesas financeiras
Encargos sobre empréstimos (104.877) (115.427)
Variação monetária e AVP do uso do bem público (86.941) (65.628)
Outras despesas financeiras (13.320) (2.193)

(205.138) (183.248)
Total (180.460) (155.738)

25. Imposto de renda e contribuição social
Segue abaixo reconciliação dos tributos e contribuições sociais no re-
sultado consolidado:

Consolidado
31/12/2018 31/12/2017

Lucro antes do imposto de renda e
contribuição social 417.711 405.644
Alíquota nominal 34% 34%
Expectativa de despesa de acordo com
a alíquota nominal (142.022) (137.924)
Outras adições (exclusões) permanentes líquidas 2.806 2.531
Despesa de acordo com a alíquota efetiva (139.216) 135.393)
Alíquota efetiva 34% 34%
Corrente (139.278) (137.149)
Diferido 62 1.756

Imposto diferido
O imposto de renda e a contribuição social diferidos ativos foram consti-
tuídos considerando as alíquotas vigentes em 31 de dezembro de 2018
e 31 de dezembro de 2017, apresentando a seguinte composição:

Consolidado
31/12/2018 31/12/2017

Diferenças temporárias sobre as quais foi
constituído IRPJ e CSLL diferidos
Pesquisa & desenvolvimento 24.835 24.403
Provisão para riscos cíveis e trabalhistas 2.961 3.241
PPR - Programa de participação nos resultados 729 699
Total das diferenças temporárias 28.525 28.343
Alíquota fiscal vigente 34% 34%
Imposto de renda e contribuição social diferidos 9.698 9.637

26. Transações com partes relacionadas
Os saldos e as transações entre a Companhia e sua controlada, que
é sua parte relacionada, foram eliminados na consolidação e não es-
tão apresentados nesta nota explicativa. Os detalhes a respeito das
transações entre a Companhia, sua controlada e outras partes rela-
cionadas estão apresentados a seguir e foram realizadas em condi-
ções normais de mercado entre as partes para os respectivos tipos
de operações.

Consolidado
31/12/2018 31/12/2017

Contas a receber
CPFL Paulista de Força e Luz 25.235 23.720
CPFL Piratininga de Força e Luz 12.838 11.359
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade
de São Paulo S.A. 4.906 4.723
Companhia de Eletricidade do Estado da
Bahia - COELBA 4.276 4.267
Companhia Energética de Pernambuco - CELPE 2.808 2.675
Companhia Energética do Piauí 1.550 1.376
Celg Distribuição S.A. 3.441 3.289
Rio Grande Energia S.A. 2.324 2.305
Companhia Energética do Rio Grande do
Norte-COSERN 1.858 1.825
Elektro Eletricidade e Serviços S.A. 1.425 1.839
Companhia Estadual de Distribuição de
Energia Elétrica - CEEE-D 1.137 1.041
Eletrobrás Distribuição Alagoas 342 322
Companhia Jaguari de Energia 24 29
Companhia Luz e Força Santa Cruz - 2
Empresa de Distribuição de Energia
Vale Paranapanema S.A. - -
Total 62.164 58.772

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

Aos Conselheiros e Diretores da
Chapecoense Geração S.A.
Florianópolis - SC

Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da
Chapecoense Geração S.A. (Companhia), identificadas como controla-
dora e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patri-
monial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do
resultado, do resultado abrangente, dasmutações do patrimônio líquido e
dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as cor-
respondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis
significativas e outras informações elucidativas.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais e consolida-
das acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da
ChapecoenseGeraçãoS.A. em 31 de dezembro de 2018, o desempenho
individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos
de caixa individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e in-
ternacionais de audi-toria. Nossas responsabilidades, em conformidade
com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Respon-
sabilidades dos auditores pela auditoria das demonstra-ções financeiras
individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Compa-
-nhia e sua controlada, de acordo com os princípios éticos relevantes pre-
vistos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profis-
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vistos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profis-
sionais emitidas pelo Conselho Fede-ral de Contabilidade, e cumprimos
com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada
para fundamentar nossa opinião.
Outras informações que acompanham as demonstrações financei-
ras individuais e consolidadas e o relatório dos auditores
A administração da Companhia é responsável por essas outras informa-
ções que compreendem o Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e conso-
lidadas não abrange o Relatório da Administração e não expressamos
qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras individuais e
consolidadas, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Adminis-
tração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante,
inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conheci-
mento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de
forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há
distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a
comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da administração pelas demonstrações finan-
ceiras individuais e consolidadas
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresenta-
ção das demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e pelos controles internos
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de de-
monstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemen-
te se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolida-
das, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a
Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assun-
tos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base
contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a
administração pretenda liquidar a Companhia e sua controlada ou cessar
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o
encerramento das operações.
Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações
financeiras individuais e consolidadas
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstra-
ções financeiras individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão

livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude
ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança
razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que
a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacio-
nais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, pos-
sam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões eco-
nômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações
financeiras.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mante-
mos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
-Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas de-
monstrações financeiras individuais e consolidadas, independente-
mente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos pro-
cedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de
fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode
envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação,
omissão ou representações falsas intencionais.
-Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a audi-
toria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às cir-
cunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre
a eficácia dos controles internos da Companhia e sua controlada.
-Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabi-
lidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela
administração.
-Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base
contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de
auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou
condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capa-
cidade de continuidade operacional da Companhia e sua controlada.
Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar aten-
ção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações
nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou incluir
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas.
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria
obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições
futuras podem levar a Companhia e sua controlada a não mais se man-
terem em continuidade operacional.
-Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das de-
monstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstra-
ções financeiras individuais e consolidadas representam as correspon-
dentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo
de apresentação adequada.
-Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às
informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do
grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras
individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervi-
são e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela
opinião de auditoria.

Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos,
do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações signifi-
cativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Florianópolis, 25 de janeiro de 2019
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS

Nota Menos De 1 a 3 De 3 a 1 De 1 a 3 De 4 a 5 Mais de
Explicativa de 1 mês meses ano anos anos 5 anos Total

Uso do bem público 17 (5.715) ( 11.430) ( 51.435) ( 68.580) (68.580) (1.026.585) (1.232.325)
Empréstimos e financiamentos 14 ( 19.150) ( 38.347) ( 171.447) ( 217.863) (206.491) ( 966.638) (1.619.936)
Fornecedores 13 (12.702) - - - - - (12.702)

( 37.567) (49.777) (222.882) (286.443) (275.071) (1.993.223) (2.864.963)
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