
continua...

continuação...
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 
parâmetros pré-estabelecidos no “Anexo VI ao Contrato de Financiamento mediante Re-
passe 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 mínimo”. O cálculo é realizado anualmente e, em 31 de dezembro 
de 2020, a controlada apresentou índice de 2,3 (2,6 em 31 de dezembro de 2019) atingin-
do os índices de Convenants tanto os financeiros quanto os qualitativos.
14 Impostos a recolher (consolidado)
a. Impostos a recolher

31/12/2020 31/12/2019
COFINS 5.311 5.133
PIS 1.151 1.112
ICMS               471 488
Outros 128 108
Total 7.061 6.841

b. Imposto de renda e contribuição social a recolher
 31/12/2020 31/12/2019
Imposto de renda 74.181 86.288
Contribuição social 23.924 28.874
Total 98.105 115.162

15 Taxas regulamentares (consolidado)
31/12/2020 31/12/2019

Pesquisa e Desenvolvimento        31.557 27.860
Taxa de Fiscalização             218 219
Compensação Financeira pela Utilização de  
Recursos Hídricos - CFURH          1.146 3.842
Total 32.921 31.921
Circulante 30.876 31.921
Não circulante 2.045 -

16 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 2020.
a. Movimentação do Uso do Bem Público em 2020

31/12/2019 Pagamento

Atualização 
monetária 

e AVP 31/12/2020
Uso do Bem Público - UBP 801.811 (71.760) 136.609 866.660
Circulante 70.698 - - 77.070
Não circulante 731.113 - - 789.590

b. Movimentação do Uso do Bem Público em 2019

31/12/2018 Pagamento

Atualização 
monetária 

e AVP 31/12/2019
Uso do Bem Público - UBP 803.215 (68.937) 67.533 801.811
Circulante 68.585 - - 70.698
Não circulante 734.630 - - 731.113
 
17 Provisão para riscos cíveis e trabalhistas (consolidado)
A Companhia e sua controlada são parte de processos judiciais, de natureza cível, tra-
balhista e fiscal. A Administração da Companhia e sua controlada, baseada na opinião 
de seus assessores legais, constituiu provisão para causas cujo desfecho desfavorável é 
considerado provável, conforme movimentação abaixo:
a. Movimentação da provisão para riscos cíveis e trabalhistas – 2020

31/12/2019
Atualização 

Monetária Adição Reversão 31/12/2020
Riscos trabalhistas 1.077                 24 -            (994)             107 
Ação indenizatória 1.854                 86 -              (49)          1.891 
Ação fiscal 12                 -   -              (12)                -   
Total 2.943 110 - (1.055) 1.998
Circulante 12 - - - -
Não circulante 2.931 - - - 1.998

b. Movimentação da provisão para riscos cíveis e trabalhistas – 2019

31/12/2018
Atualização 

Monetária Adição Reversão 31/12/2019
Riscos trabalhistas 693 37 422 (75) 1.077
Ação indenizatória 2.268 57 8 (479) 1.854
Ação fiscal - 10 2 - 12
Total 2.961 104 432 (554) 2.943
Circulante - - - - 12
Não circulante 2.961 - - - 2.931

c. Possível
As ações de risco possível totalizam o montante de R$ 106.147 (R$ 103.842 em 31 de 
dezembro de 2019) 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. Em 31 de 
dezembro de 2020, a Companhia e sua controlada possuem R$ 22.407 (R$ 22.774 em 31 
de dezembro de 2019) de depósitos judiciais registrados no ativo imobilizado relacionados 
a processos de desapropriações, conforme nota explicativa nº 10.
18 Patrimônio líquido
a. Capital social
Em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019, o capital social subscrito e inte-
gralizado 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 assem-
bleias gerais da Companhia e sua controlada. A composição acionária está demonstrada 
a seguir:

Quantidade 
de ações

Participação 
- %

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 2020, a Companha tem constituído reservas de lucros no montante 
de R$ 219.840, de acordo com a legislação societária.
Legal
A reserva legal é constituída anualmente como destinação de 5% do lucro líquido do exer-
cício 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 remanescente de lucros 
acumulados, a fim de fazer face às obrigações decorrentes das operações de financia-
mentos.
Em Assembleia Geral Extraordinária datada de 16 de setembro de 2020, deliberou-se pela 
distribuição de lucros de exercícios anteriores no montante de R$ 218.174, conforme dis-
ponibilidade de caixa da Companhia e sua controlada. 
A destinar
A reserva de lucros a destinar refere-se ao saldo remanescente dos lucros do exercício de 
2020, à disposição da Assembleia Geral Ordinária.
c. Dividendos declarados
O estatuto social da Companhia determina a distribuição de um dividendo mínimo obriga-
tório 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. 

2020
Lucro líquido do exercício 280.464
Reserva legal - 5% (14.023)
Base de cálculo de dividendos 266.441
Dividendos propostos intermediários distribuídos em 2020 152.600

A seguir a movimentação de dividendos a pagar:
Valor

Saldo em 31 de dezembro de 2019 72.725
Distribuição de reservas de lucros    218.174

Distribuição de dividendos intermediários 2020 152.600
Pagamento dividendos mínimos obrigatórios (72.725)
Pagamento dividendos adicionais (218.174)
Pagamento dividendos intermediários 2020 (152.600)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 -

Em Assembleia Geral Extraordinária datada de 29 de setembro de 2020, deliberou-se pela 
distribuição de lucros intermediários sobre lucro líquido de 30 de junho de 2020. O mon-
tante aprovado foi de R$ 152.600, para pagamento conforme disponibilidade de caixa da 
Companhia e sua controlada.
O valor dos dividendos mínimos obrigatórios do exercício de 2019 no montante de R$ 
72.725 foram pagos aos acionistas em julho de 2020 e os dividendos adicionais e inter-
mediários no montante de R$ 218.174 e R$ 152.600 respectivamente foram pagos em 
dezembro de 2020. Em 31 de dezembro de 2020 a Companhia e sua controlada não 
apresentaram dividendos propostos de 25% a  pagar, pois esta obrigação já foi executada 
quando foram pagos os dividendos intermediários.
19 Receita operacional líquida (consolidado)
Abaixo apresentamos a conciliação entre a receita bruta e a receita operacional líquida, 
apresentada na demonstração do resultado do período:

 31/12/2020 31/12/2019

  
Quantidade 

(MWh)  Valor  
Quantidade 

(MWh)  Valor
Suprimento de energia elétrica - CCEAR    2.275.056,0 589.947 2.269.099,0 568.371
Suprimento de energia elétrica - PPA    1.501.009,9 452.719 1.506.677,8 422.556
Energia elétrica de curto prazo - CCEE    623.781,2 16.363 1.008.610,9 17.977
    4.399.847,1 1.059.029 4.784.387,7 1.008.904
Tributos sobre a receita    - (101.371) - (95.087)
Pesquisa e desenvolvimento  - (9.332) - (8.814)
Compensação Financeira pela 
Utilização de Recursos Hídricos  - (12.464) - (20.969)
  - (21.796) - (29.783)
Receita operacional líquida    4.399.847,1 935.862 4.784.387,7 884.034

20 Custo de geração de energia elétrica (consolidado)
a. Energia elétrica comprada para revenda

31/12/2020 31/12/2019

 
Quantidade 

(MWh) Valor
Quantidade 

(MWh) Valor
Câmara de Comercialização  
de Energia Elétrica 1.388.825,2 (32.535) 163.217,0 (28.220)
Fornecedores diversos de energia elétrica 210.816,0 (45.068) 222.096,2 (44.173)
Créditos de PIS e COFINS - 5.983 - 6.504
Total 1.599.641,2 (71.620) 385.313,2 (65.889)

Em 2020, devido a baixa vazão do rio Uruguai houve redução da geração de energia elétri-
ca, desta forma foi necessário comprar energia no mercado de curto prazo.
b. Custos da produção de energia
 31/12/2020 31/12/2019
 Depreciação e amortização (86.529) (86.762)
 Pessoal (4.985) (4.976)
 Serviços de terceiros (11.649) (14.037)
 Materiais (745) (653)
 Seguros (nota 8) (37.386) (27.381)
 Contribuições e patrocínios (2.128) (4.049)
 Encargos de uso da rede elétrica (81.115) (77.312)
 Outros(*) (20.272) (3.841)
 Créditos de PIS e COFINS 16.174 15.699
 Total (228.635) (203.312)
 Total (a) + (b) (300.255) (269.201)

(*) Em dezembro de 2020 a Companhia e sua controlada registraram a perda de R$ 17.408 
de saldo a recuperar de imposto judicializado conforme relatado na nota explicativa 7.
21 Despesas operacionais gerais e administrativas (consolidado)
 31/12/2020 31/12/2019
Serviços de terceiros (3.386) (3.718)
Depreciação e Amortização (98) (169)
Pessoal (2.683) (2.668)
Materiais (61) (67)
Outros 637 (431)
Créditos de PIS e COFINS 10 11 
Total (5.581) (7.042)

22 Resultado financeiro
  Controladora
  31/12/2020 31/12/2019
Receitas financeiras  
Rendimento de aplicações financeiras  - 16
PIS e COFINS s/ receitas financeiras  - (1)

- 15
Despesas financeiras  
Outras despesas financeiras  (1) (1)
  (1) (1)
Total  (1) 14

  Consolidado
  31/12/2020 31/12/2019
Receitas financeiras  
Rendimento de aplicações financeiras  9.522 16.309
Outras receitas financeiras  2.839 998
PIS e COFINS s/ receitas financeiras  (572) (781)
 11.789 16.526
Despesas financeiras  
Encargos sobre empréstimos  (72.574) (96.442)
Variação monetária e AVP do uso do bem público  (136.609) (67.533)
Outras despesas financeiras  (352) (590)
  (209.535) (164.565)
Total  (197.746) (148.039)

23 Imposto de renda e contribuição social (consolidado)
Segue abaixo reconciliação dos tributos e contribuições sociais no resultado consolidado:
 31/12/2020 31/12/2019

Lucro antes do imposto de renda e contribuição social 431.040 458.410
Alíquota nominal 34% 34%
Expectativa de despesa de acordo com a alíquota nominal (146.554) (155.859)
Outras adições (exclusões) líquidas (4.021) 3.658
Despesa de acordo com a alíquota efetiva (150.575) (152.201)
Alíquota efetiva 35% 32%
Corrente (132.260) (148.127)
Diferido (18.315) (4.074)

a. Imposto diferido
O imposto de renda e a contribuição social diferidos ativos e passivos foram constituídos 
considerando as alíquotas vigentes em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 
2019, apresentando a seguinte composição:
 Consolidado
 31/12/2020 31/12/2019
Diferenças temporárias sobre as quais foram constituídos 
IRPJ e CSLL diferidos
Pesquisa & desenvolvimento 30.596 26.952
Provisão para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas 1.998 2.944
Depreciação fiscal (70.712) (14.117)
PPR - Programa de participação nos resultados 792 765
Total das diferenças temporárias (37.326) 16.544
Alíquota fiscal vigente 34% 34%
Imposto de renda e contribuição social diferidos (12.691) 5.624

Em Reunião do Conselho de Administração ocorrida em 27 de setembro de 2019, delibe-
rou-se sobre a adoção de depreciação acelerada para apuração do imposto de renda e 
contribuição social. A adoção foi aplicada em outubro de 2019 e a expectativa de realiza-
ção é que ocorra até final de 2036, consequentemente a Companhia passará a pagar o 
Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos.
O cronograma com a expectativa de realização das diferenças temporárias está demons-
trado a seguir:
  31/12/2020
2022  4.079
2023  1.031
2024-2037  (42.436)
Total  (37.326)

24 Transações com partes relacionadas (Consolidado)
Os saldos e as transações entre a Companhia e sua controlada, que é sua parte relacio-
nada, foram eliminados na consolidação e não estão apresentados nesta nota explicativa. 
Os detalhes a respeito das transações entre a Companhia, sua controlada e outras partes 
relacionadas estão apresentados a seguir:
 Consolidado
 31/12/2020 31/12/2019
Contas a receber    
CPFL Paulista de Força e Luz 29.019 27.288
CPFL Piratininga de Força e Luz 15.847 13.451
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. 6.281 6.380
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA 4.420 4.456
Companhia Energética de Pernambuco – CELPE 3.079 2.983
Companhia Energética do Piauí 1.649 1.613
Celg Distribuição S.A. 2.652 3.547
RGE Sul Distribuidora de Energia S.A 4.679 4.237
Companhia Energética do Rio Grande do Norte-COSERN 1.954 1.944
Elektro Redes S.A. 1.786 1.726
Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica - 
CEEE-D 1.679 1.658
Eletrobrás Distribuição Alagoas 381 369
Companhia Jaguari de Energia 33 31
 73.459 69.683 

Consolidado
 31/12/2020 31/12/2019
Receita com fornecimento de energia elétrica
CPFL Paulista de Força e Luz 301.423 280.519
CPFL Piratininga de Força e Luz 151.296 142.037
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. 46.493 45.138
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA 38.927 37.454
Companhia Energética de Pernambuco - CELPE 25.002 24.054
Celg Distribuição S.A. 26.850 26.026
RGE Sul Distribuidora de Energia S.A 38.368 37.031
Companhia Energética do Rio Grande do Norte - COSERN 15.574 14.984
Elektro Eletricidade e Serviços S/A 15.553 15.076
Companhia Energética do Piauí 13.580 13.201
Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica - 
CEEE-D 14.762 12.650
Eletrobrás Distribuição Alagoas 3.080 2.978
Companhia Jaguari de Energia 299 286
Total 691.207 651.434

Consolidado
31/12/2020 31/12/2019

Fornecedores a pagar 
CEEE-GT Companhia Estadual de Geração e Transmissão de 
Energia Elétrica (1.495) (1.689)
CPFL Comercialização Brasil S/A (1.745) (1.773)
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco S.A. (285) (246)
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. (6) (8)
Celg Distribuição S.A.                  -   (8)
CPFL Geração Energia S.A (17) (8)
Eletrosul Centrais Elétricas S.A                  -   (13)
Total (3.548) (3.745)

 Consolidado
 31/12/2020 31/12/2019
Prestação de serviços (Custo)

Furnas Centrais Elétricas S.A (11.018) (10.761)
Eletrosul Centrais Elétricas S.A.         (333) (4.273)
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (10.108) (9.475)
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. (6.568) (6.426)
Interligação Elétrica do Madeira S.A. (1.816) (1.975)
CPFL Geração Energia S.A (2.242) (2.164)
CPFL Comercialização Brasil S.A                  -   (19.108)
CEEE-GT Companhia Estadual de Geração e
Transmissão de Energia Elétrica (1.632) (1.598)
Celg Distribuição (378) (375)
Goiás Transmissão S.A. (190) (218)
Companhia Transleste de Transmissão (123) (154)
MGE Transmissão S.A. (110) (119)
Companhia Transudeste de Transmissão (88) (95)
Afluente Transmissão de Energia Elétrica S.A. (83) (91)
Companhia Transirapé de Transmissão (89) (95)
Transenergia Renovável S.A. - TER (56) (68)
Companhia de Transmissão Centroeste de Minas (61) (66)
Luziânia Niquelândia Transmissora S.A. (15) (16)
Transenergia São Paulo S.A. (13) (15)
SE Narandiba S.A. (10) (11)
Caldas Novas Transmissão S.A. (3) (3)

Total (34.936) (57.106)

Consolidado
31/12/2020 31/12/2019

Compra de energia (Custo)
CEEE-GT Companhia Estadual de Geração e
Transmissão de Energia Elétrica (18.980) (17.639)
CPFL Comercialização Brasil S.A (20.607) (22.314)

Total (39.587) (39.953)

25 Honorários da Administração
Estão registrados na rubrica de honorários da administração no grupo de despesas ope-
racionais:
 31/12/2020 31/12/2019
Salários e honorários (795) (758)
Encargos sociais e benefícios (306) (350)
Participação nos lucros (290) (286)
Total (1.391) (1.394)

26 Instrumentos financeiros
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 hierarquia do valor justo. 
   Consolidado
   31/12/2020 31/12/2019

Ativos financeiros Nota  
 Valor 

Contábil  
 Valor 
Justo

Hierar-
quia  

 Valor 
Contábil  

 Valor 
Justo

Hierar-
quia

Valor justo por meio 
do resultado:            
Caixa e equivalentes 
de caixa – Aplicações 
financeiras 4 122.410 122.410 Nível 2 240.346 240.346 Nível 2
Aplicações 
financeiras 
vinculadas 5 

      
56.490  

       
56.490 Nível 2 60.398 60.398 Nível 2

   178.900 178.900   300.744 300.744  
Custo amortizado:            
Caixa e equivalentes 
de caixa – Depósitos 
a vista 4 233 233 Nível 2 299 299 Nível 2
Contas a receber 
clientes 6 117.074 117.074 Nível 2 114.246 114.246 Nível 2
Outros créditos   24.772 24.772 Nível 2 20.439 20.439 Nível 2
   142.079 142.079   134.984 134.984  
Passivo financeiros            
Custo amortizado:            
Fornecedores 12 18.506 18.506 Nível 2 14.032 14.032 Nível 2
Empréstimos e 
financiamentos 13 916.131 916.131 Nível 2 1.052.067 1.052.067 Nível 2
Uso do bem público 16 866.660 866.660 Nível 2 801.811 801.811 Nível 2
   1.801.297 1.801.297   1.867.910 1.867.910  

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 passivos 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 
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