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O imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporárias entre os valores 
contábeis de ativos e passivos para fins contábeis 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, baseando-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 reconhecido por perdas 
fiscais, créditos fiscais e diferenças temporárias dedutíveis não utilizadas quando é pro-
vável que lucros futuros sujeitos à tributação estarão disponíveis e contra os quais serão 
utilizados.
Ativos de imposto de renda e contribuição social diferido são revisados 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 receita 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 desempenho
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 Pur-
chase 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 en-
tregar a energia contratada aos seus clientes; (ii) Preços fixos da energia por MWh durante 
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 contraprestação da obri-
gação 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 mensurados pelo valor justo por meio do resultado.
As despesas financeiras abrangem, principalmente, despesas com juros sobre emprés-
timos.
o. Mudanças nas principais políticas contábeis
Uma série de novas normas foram efetivadas para o exercício iniciados após 1º de janeiro 
de 2020 e não tiveram impacto nas demonstrações financeiras da Companhia.
• Alterações nas referências à estrutura conceitual nas normas IFRS;
• Definição de Negócio (Alterações ao CPC 15/ IFRS 3);
• Definição de Materialidade (Alterações ao CPC 26/IAS 1 e CPC 23/IAS 8);
• Reforma da taxa de juros de referência (Alterações ao CPC 48/IFRS 9, CPC 08/IAS 39 
e CPC 40/IFRS 7);
• Benefícios relacionados à COVID-19 concedidos para arrendatários em contratos de 
arrendamento (alteração ao CPC 06/IFRS 16).
p. Novas normas e interpretações ainda não efetivas
Uma série de novas normas serão efetivas para exercícios iniciados após 1º de janeiro 
de 2019. A Companhia não adotou essas normas na preparação destas demonstrações 
financeiras.
As seguintes normas alteradas e interpretações não deverão ter um impacto significativo 
nas demonstrações financeiras da Companhia:
• Reforma da taxa de juros de referência - Fase 2 (alterações ao CPC48/IFRS 9, CPC 38/
IAS 39, CPC 40/IFRS 7, CPC 11/IFRS 4 e CPC 06/IFRS 16);
• Melhorias anuais para normas IFRS – 2018-2020;
• Contratos Onerosos – custos para cumprir um contrato (alterações ao CPC 25/IAS 37);
• Imobilizado: Receitas antes do uso pretendido (alterações ao CPC 27/IAS 16 );
• Classificação do Passivo em Circulante ou Não Circulante (Alterações ao CPC 26/IAS 
1 e CPC 23/IAS 8);
• IFRS 17 Contratos de Seguros.
4 Caixa e equivalentes de caixa 

Controladora Consolidado
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Depósitos à vista 17 9 233 299
Aplicações financeiras - - 122.410 240.346
Total 17 9 122.643 240.645

As aplicações financeiras referem-se, substancialmente, a aplicações em Certificados de 
Depósito Bancário - CDBs, cuja valorização tem como referência as variações do Certifi-
cado de Depósito Interbancário – CDI de 101,5% a 112,6%. São prontamente conversíveis 
em um montante conhecido de caixa e, por essa razão, foram considerados como equi-
valentes de caixa.
5 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 equi-
valente a, no mínimo, três vezes a última prestação vencida do serviço da dívida. O saldo 
em 31 de dezembro de 2020 é de R$ 49.390 (R$53.406 em 31 de dezembro de 2019).
Para garantia do pagamento dos encargos do Uso da Transmissão, a Companhia e sua 
controlada optaram pelo Contrato de Constituição de Garantia - CCG, onde deverá ser 
mantido em conta especial 110% do valor de um mês do seu pagamento mensal, sendo 
que esta conta poderá ser utilizada até o final do contrato de concessão, desde que a Com-
panhia e sua controlada estejam cobertas por carta fiança. O saldo em 31 de dezembro de 
2020 é de R$ 7.100 (R$ 6.992 em 31 de dezembro de 2019). 
6 Contas a receber de clientes (consolidado)

31/12/2020 31/12/2019
CCEE - Câmara de Comercialização de Energia Elétrica 7.925 9.073
Suprimento de energia elétrica – PPA 40.586 36.708
Suprimento de energia elétrica – CCEAR 68.563 68.465
Total 117.074 114.246
Partes relacionadas (nota explicativa 24) 73.459 69.683
Outros clientes 43.615 44.563

O prazo médio de recebimento de contas a receber de clientes é de 49 dias. Não há títulos 
vencidos e provisionados como provisão para perdas de crédito esperadas em 31 de de-
zembro de 2020 de acordo com as políticas da Companhia.
7 Impostos a recuperar
  Controladora Consolidado
  31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Créditos de PIS e COFINS*  - - 6 16.957
IRRF sobre aplicação financeira  2 1 291 678
Imposto de renda e contribuição 
social a compensar  - - 4 -
Outros  - - 2 39
Total  2 1 303 17.674
Circulante  2 1 243 8.686
Não circulante  - - 60 8.988

(*) Em 31 de dezembro de 2019, os créditos de PIS e COFINS, referem-se a basicamente 
créditos de depreciação, das transações com a CCEE e de mudança de regime cumulativo 
para não cumulativo dos contratos de venda PPA que estavam em análise e aguardando 
homologação da Receita Federal. Em 31 de dezembro de 2020 a Companhia e sua contro-
lada reverteram o valor de R$ 20.024 contra o resultado do exercício com base em análise 
jurídica em que classificou os créditos como sendo de êxito possível de compensação nes-
ta data, devido a discussão sobre o prazo de prescrição desses créditos. Os créditos foram 
judicializados e a Companhia e sua controlada aguardam decisão para aproveitamento.
8 Despesas antecipadas (consolidado)

31/12/2020 31/12/2019
Seguros 376 317
Repactuação GSF - prêmio de risco hidrológico - 13.690
Total 376 14.007

Os prêmios de seguros são apropriados de acordo com os vencimentos e têm a seguinte 
composição:

 Consolidado
  31/12/2020 31/12/2019
Prêmios de seguros Vigência Circulante Circulante
Seguro de responsabilidade civil 30.05.20 a 30.05.21 12 13
Seguro de riscos operacionais 30.05.20 a 30.05.21 301 280
Seguro de veículos 03.05.20 a 03.05.21 5 5
Seguro D&O 30.09.20 a 30.09.21 11 18
Seguro empresarial 03.03.20 a 03.03.21 1 1
Seguro garantia 01.12.20 a 31.12.21 46 -
Total 376 317

A Companhia e sua controlada adotam a política de contratar cobertura 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 condições para a repactuação do risco hidrológi-
co de geração de energia 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 trans-
ferência 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. A partir de julho de 2020 o pagamento da parcela 
passou a ser realizado por meio de liquidação financeira mensal através da CCEE - Câma-
ra de Comercialização de Energia Elétrica, sem antecipação do prêmio. O valor médio do 
prêmio mensal liquidado pela CCEE em 2020 foi de R$ 3.825.
Movimentação do risco hidrológico de geração em 2020

Apropriação
de seguro  31/12/202031/12/2019

Risco Hidrológico de Geração 13.690 (13.690) -
Total 13.690 (13.690) -
Circulante 13.690 - -
Não circulante - - -

Movimentação do risco hidrológico de geração em 2019
Apropriação

de seguro  31/12/201931/12/2018
Risco Hidrológico de Geração 41.071 (27.381) 13.690
Total 41.071 (27.381) 13.690
Circulante 27.381 - 13.690
Não circulante 13.690 - -

9 Investimento em controlada
Representado por participação societária integral na controlada Foz do Chapecó, cujas 
principais informações estão demonstradas a seguir:
 Foz do Chapecó
 31/12/2020  31/12/2019
Quantidade de ações 714.129 714.129
% Participação 100% 100%
Ativo 2.890.071 3.123.803
Passivo 2.022.696 2.099.517
Patrimônio líquido  867.375 1.024.286

 Foz do Chapecó
31/12/2020 31/12/2019

Receita Líquida 935.862 884.034
Resultado do exercício 280.466 306.197

A movimentação do investimento no exercício está demonstrada a seguir:
 31/12/2020 31/12/2019
Saldo inicial 1.024.286 989.239
Equivalência patrimonial 280.466 306.197
Distribuição de lucros de exercícios anteriores (a) (218.165) (198.428)
Distribuição de lucros do exercício (b) (152.601) -
Dividendos declarados (c) - (72.722)
Saldo no final do exercício 933.986 1.024.286

(a) O montante de R$218.165 foi distribuído conforme Assembleia Geral Extraordinária 
datada de 16 de setembro de 2020, e pago em 10 de dezembro de 2020. 
(b) O montante de R$152.601 foi distribuído conforme Assembleia Geral Extraordinária 
datada de 29 de setembro de 2020, e pago em 10 e 21 de dezembro de 2020. 
(c) O montante de dividendos declarados a receber em aberto em 31 de dezembro de 2020 
é de R$ 345 que é residual de 2018 (31 de dezembro de 2019 é de R$ 73.087 refere-se a 
R$ 72.722 dos dividendos de 2019 e R$ 365 de 2018).
10 Imobilizado (consolidado)
a. Composição do imobilizado
 31/12/2020  31/12/2019

 

Taxa mé-
dia anual 
de depre-

ciação Custo
Deprecia-

ção
Saldo 

líquido
Saldo 

líquido
Em serviço:
Terrenos 185.207 - 185.207 185.207
Reservatórios, barragens 
e adutoras 2,00% 1.515.984 (310.184) 1.205.800 1.236.038
Edificações, obras civis 
e benfeitorias 2,12% 261.883 (56.694) 205.189 210.741
Máquinas e equipamentos 6,24% 841.657 (272.361) 569.296 594.504
Outros 7,23% 3.380 (2.171) 1.209 1.456
 2.808.111 (641.410) 2.166.701 2.227.946
Em curso:
Terrenos 3.803 - 3.803 1.519
Edificações, obras civis 
e benfeitorias 681 - 681 88
Máquinas e equipamentos 13 - 13 76
Depósitos judiciais (*) 22.407 - 22.407 22.774
Material em Depósito 962 - 962 889
Outros 547 - 547 819

28.413 - 28.413 26.165
Total 2.836.524 (641.410) 2.195.114 2.254.111

(*) Depósitos judiciais relacionados a processos de desapropriações de terrenos estão em 
andamento aguardando julgamento. 
Movimentação do imobilizado em 2020

31/12/2019 Adições Baixas
Transfe-
rências 31/12/2020

Em serviço:
Terrenos 185.207 - - - 185.207
Reservatórios, barragens e 
adutoras 1.515.839 - - 145 1.515.984
Edificações, obras civis e 
benfeitorias 261.883 - - - 261.883
Máquinas e equipamentos 839.486 - - 2.171 841.657
Outros 3.770 - (128) (262) 3.380
 2.806.185 - (128) 2.054 2.808.111
Depreciação acumulada (578.239) (63.231) 60 - (641.410)
 2.227.946 (63.231) (68) 2.054 2.166.701
Em curso:
Imobilizado em construção 26.165 4.699 (397) (2.054) 28.413
 26.165 4.699 (397) (2.054) 28.413
Total 2.254.111 (58.532) (465) - 2.195.114

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, 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.
A Companhia, com base exclusivamente na interpretação da Lei nº 8.987/95 e do Decreto 
nº 2.003/96, considerava que havia garantia de indenização pelo Poder Concedente, ao 
final do prazo da autorização, do valor residual dos bens que integram o Projeto Original. 
Desta forma, a Companhia depreciou os seus ativos até 31 de dezembro de 2020 de 
acordo com as taxas determinadas pela ANEEL, em que pese à legislação e a Resolução 
Autorizativa que prevê a possibilidade da renovação da autorização e indenização dos sal-
dos não depreciados e/ou amortizados. No entanto, em novembro de 2020 a ANEEL emitiu 
o Ofício 510/2020-SFF/ANEEL em resposta a correspondência CE-FCE-140-20 enviada 
pela Companhia e sua controlada, questionando se haveria indenização do valor residual 
dos bens ao final do prazo de concessão. A ANEEL respondeu que a partir do Parecer 
da Procuradoria Jurídica da ANEEL nº 170/2013-PGE/ANEEL/PGF/AGU, 02 de abril de 
2013, amparado no § 2º do art. 4º da Lei nº 9074/1995, de que não há de se falar em 
indenização ao final do prazo contratual para concessões de geração de energia elétricas 
outorgadas anteriores a 11 de dezembro de 2003, desta forma, a detentora do contrato de 
concessão nº 128/2001 Foz do Chapecó Energia S.A, se enquadra nesta regra. De acordo 
com o exposto, a administração da Companhia e sua controlada revisaram os critérios de 
depreciação e decidiram que a partir de 01 de janeiro de 2021 a depreciação dos bens do 
ativo imobilizado estarão limitadas ao prazo de concessão.

b) Movimentação do imobilizado em 2019

Em serviço: 31/12/2018 Adições Baixas
Transfe-
rências 31/12/2019

Terrenos 185.207 - - - 185.207
Reservatórios, barragens e 
adutoras 1.508.864 - - 6.975 1.515.839
Edificações, obras civis e 
benfeitorias 261.744 - (3) 142 261.883
Máquinas e equipamentos 835.929 56 - 3.501 839.486
Outros 3.570 - (214) 414 3.770
 2.795.314 56 (217) 11.032 2.806.185
Depreciação acumulada (515.028) (63.344) 133 - (578.239)
 2.280.286 (63.288) (84) 11.032 2.227.946
Em curso:
Imobilizado em construção 33.109 4.381 (293) (11.032) 26.165
 33.109 4.381 (293) (11.032) 26.165
Total 2.313.395 (58.907) (377) - 2.254.111

11 Intangível (consolidado)
a. Composição do intangível
 31/12/2020  31/12/2019

 Custo
Amortização 

acumulada
Saldo 

líquido
Saldo 

líquido
Uso do Bem Público 580.002 (211.692) 368.310 391.330
Servidão 6.186 (2.439) 3.747 3.985
Outros 1.961 (700) 1.261 1.354
Total 588.149 (214.831) 373.318 396.669

Os valores referentes ao Uso do Bem Púbico - UBP referem-se ao direito de exploração 
da concessão mencionada na nota explicativa nº 16 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 2020, no montante de 
R$23.019 (R$ 23.019 em 31 de dezembro de 2019).
b. Movimentação do intangível em 2020
 Movimentação
 31/12/2019 Adições Transferências  31/12/2020
Em serviço
Uso do Bem Público 580.002 - - 580.002
Servidões 6.186 - - 6.186
Outros 1.916 - 45 1.961
       588.104 - 45 588.149
Amortização acumulada (191.435) (23.396) - (214.831)
      396.669 (23.396) 45 373.318
Em curso
Outros - 45 (45) -
            - 45 (45) -
Total 396.669 (23.351) - 373.318

c) Movimentação do intangível em 2019
 Movimentação

31/12/2018 Adições 
Transferên-

cias 
Reclassifi-

cações 31/12/2019
Em serviço
Uso do Bem Público 580.002 - - - 580.002
Servidões 6.186 - - - 6.186
Outros 221 1.243 452 - 1.916

586.409 1.243 452 - 588.104
Amortização 
acumulada (167.849) (23.586) - - (191.435)

418.560 (22.343) 452 - 396.669
Em curso
Outros 499 9 (452) (56) -

499 9 (452) (56) -
Total 419.059 (22.334) - (56) 396.669

12 Fornecedores (consolidado)
Consolidado

31/12/2020 31/12/2019
TUST (*) 7.267 7.076
Materiais e serviços 4.266 303
Compra de energia 6.973 6.653
Total 18.506 14.032

(*) TUST - Tarifa de Uso dos Sistemas Elétricos de Transmissão.
13 Empréstimos e financiamentos (consolidado)
Aplicação Agente financeiro Encargos Vencimento 31/12/2020 31/12/2019

Construção BNDES (direto)
TJLP +  

2,49% a.a. Set./27 605.201 695.004
Máquinas e 
Equipamentos BNDES (direto)

TJLP +  
2,39% a.a. Set./27 4.601 5.283

Construção BNDES (repasse)
TJLP +  

2,95% a.a. Set./27 306.329 351.780
Total 916.131 1.052.067
Circulante 138.128 138.759
Não circulante 778.003 913.308

a. Movimentação dos empréstimos e financiamentos em 2020
     Pagamento de   

Agente financeiro
Saldo em 

Encargos Principal Juros  
Saldo em

31/12/2019 31/12/2020
BNDES (direto) 695.004 47.002 (89.389) (47.416) 605.201
BNDES (direto) 5.283 352 (679) (355) 4.601
BNDES (repasse) 351.780 25.220 (45.237) (25.434) 306.329
Total 1.052.067 72.574 (135.305) (73.205) 916.131

b. Movimentação dos empréstimos e financiamentos em 2019
Saldo em  

31/12/2018
Pagamento de Saldo em  

31/12/2019Agente financeiro Encargos URTJLP Principal Juros
BNDES (direto) 782.233 60.308 2.344  (89.340)  (60.541) 695.004
BNDES (direto) 5.946 454 17  (678)  (456) 5.283
BNDES (repasse) 395.928 32.133 1.186  (45.213)  (32.254) 351.780
Total 1.184.107 92.895 3.547 (135.231) (93.251) 1.052.067

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 apre-
sentado a seguir:

31/12/2020
2022 33.645 
2023 134.579 
2024 134.579 
2025-2027 475.200 
Total 778.003

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 realocação; (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 empresas pelos respectivos controladores, ou, ainda, a inclu-
são 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 decorrentes da operação de financiamento; (iv) extinção da con-
cessão outorgada pela ANEEL para exploração do potencial energético; (v) constituição, 
sem prévia autorização do BNDES, de penhor ou gravame sobre os direitos creditórios 
dados em garantia ao BNDES; (vi) alteração do Acordo de Acionistas 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
Os contratos de financiamento possuem cláusulas que requerem que a controlada man-
tenha, durante o período de amortização do contrato, índice de cobertura do serviço da 
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