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Introdução 
 

Revisamos o balanço patrimonial condensado da Ventos de Santo Estevão Holding S.A. (a 
"Companhia"), em 30 de junho de 2020, e as respectivas demonstrações condensadas do resultado e 
do resultado abrangente, para os períodos de três e de seis meses findos nesta data, e das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de seis meses findo nessa data, bem como o 
balanço patrimonial consolidado condensado da Ventos de Santo Estevão Holding S.A. e suas 

controladas ("Consolidado") em 30 de junho de 2020, e as respectivas demonstrações condensadas 
consolidadas do resultado e do resultado abrangente para o perído de três e seis meses findos nessa 
data, e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de seis meses findo 
nessa data, assim como o resumo das principais políticas contábeis e as demais notas explicativas.  

 
A administração da Companhia é responsável pela elaboração e apresentação dessas demonstrações 
financeiras intermediárias individuais e consolidadas condensadas de acordo com o Pronunciamento 
Técnico CPC 21 - "Demonstração Intermediária" e com a norma internacional de contabilidade  
IAS 34 - Interim Financial Reporting, emitida pelo International Accounting Standards 

Board (IASB). Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas demonstrações 
financeiras intermediárias condensadas com base em nossa revisão. 
 
Alcance da revisão 
 

Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de 
informações intermediárias (NBC TR 2410 - "Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo 
Auditor da Entidade" e ISRE 2410 - Review of Interim Financial Information Performed by the 
Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias 
consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos 

financeiros e contábeis, e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de 
revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de 
acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que 
tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma 

auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria. 
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Conclusão  
 
Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as 

demonstrações financeiras intermediárias condensadas acima referidas não estão elaboradas, em 
todos os aspectos relevantes, de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 21 - "Demonstração 
Intermediária" e com a norma internacional de contabilidade IAS 34 - Interim Financial Reporting, 
emitida pelo International Accounting Standards Board (IASB).  
 

São Paulo, 14 de agosto de 2020 
 
 
 

PricewaterhouseCoopers 
Auditores Independentes 
CRC 2SP000160/O-5 
 
 

 
Carlos Eduardo Guaraná Mendonça 
Contador CRC 1SP196994/O-2 
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Not a 30/ 6/ 2020 31/ 12/ 2019 30/ 6/ 2020 31/ 12/ 2019 Not a 30/ 6/ 2020 31/ 12/ 2019 30/ 6/ 2020 31/ 12/ 2019

At ivo Passivo e pat rimônio líquido

Circulante Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 7 833                  125                  118.650         82.444            Emprést imos e f inanciamentos 12 7.638              6 .605              47.915            44.113            

Fundo de liquidez -  Conta reserva 7.1                           5 .308              5 .472              Fornecedores                                                108                4 .875                8 .194 

Contas a receber de clientes 8                                                     72.966            75.844            Tributos a recolher 1                       1                       6 .801              5 .147              

Tributos a recuperar 256                  254                  1 .194              1 .282              Part es relacionadas 9 8                                                 79                     1 .468              

Dividendos a receber 9 23.156            31.224            Provisão de ressarcimento 13                                                     13.488            8 .273              

Out ros at ivos                                                     2 .002              1 .457              Dividendos a pagar 9 764                  764                  764                  764                  

24.245            31.603            200.120         166.499         Out ros passivos 1.411              547                  

8 .411              7 .478              75.333            68.506            

Não circulante Não circulante

Fundo de liquidez -  Conta reserva 7.1                                                     42.553            39.698            Emprést imos e f inanciamentos 12           154.748           155.952       1 .061.152       1 .082.526 

Out ros at ivos 9                       9                       16                     16                     Tributos a recolher                                                     4 .127              4 .127              

9                       9                       42.569            39.714            Part es relacionadas 9                                            3 .314                                                         

Provisão de ressarcimento 13 39.712            26.179            

Provisões 14                                                                     46.746             45.006 

154.748         159.266         1 .151.737     1 .157.838     

Invest imentos 10 714.908         713.137                                                             

Imobilizado 11 18                     18                     1 .559.882     1 .597.573     Total do passivo 163.159         166.744         1 .227.070     1 .226.344     

Int angível                                                     520                  581                  

714.926         713.155         1 .560.402     1 .598.154     

Pat rimônio líquido 

Capit al social 575.000         575.000         575.000         575.000         

Reserva de lucros 3.023              3 .023              3 .023              3 .023              

Result ado do semest re (2.002)             (2 .002)             

                                                                                                        Total do pat rimônio líquido 576.021         578.023         576.021         578.023         

Total do at ivo 739.180         744.767         1 .803.091     1 .804.367     Total do passivo e pat rimônio líquido 739.180         744.767         1 .803.091     1 .804.367     

ConsolidadoCont roladora Cont roladora Consolidado
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Not a
1/ 4/ 2020 a 

30/ 6/ 2020

1/ 4/ 2019 a 

30/ 6/ 2019

1/ 4/ 2020 a 

30/ 6/ 2020

1/ 4/ 2019 a 

30/ 6/ 2019

Receit a líquida da venda de energia 15                                           61.490            63.893            

Custo da geração de energia 16                                           (30.436)          (26.824)          

Lucro brut o                                           31.054            37.069            

Receit as (despesas) operacionais líquidas

Gerais e administ rat ivas 16 (50)                   (34)                   (1 .607)             (1 .441)             

Out ras receit as (despesas) operacionais líquidas                                           (31)                                        

(50)                   (34)                   (1 .638)             (1 .441)             

Lucro (prejuízo) operacional ant es ant es das part icipações

  societ árias e result ado f inanceiro (50)                   (34)                   29.416            35.628            

Result ado de part icipações societ árias

Equivalência pat rimonial 10 6.253              (732)                                                           

Result ado f inanceiro líquido 17

Receit as f inanceiras 2                       3                       1 .026              2 .092              

Despesas f inanceiras (1.935)             (4 .680)             (23.935)          (40.494)          

(1 .933)             (4 .677)             (22.909)          (38.402)          

Lucro (prejuízo) ant es do impost o de renda e da cont ribuição social 4.270              (5 .443)             6 .507              (2 .774)             

Impost o de renda e cont ribuição social

Correntes 18                                           (2 .237)             (2 .669)             

                                                                                    

Lucro (prejuízo) do t rimest re 4.270              (5 .443)             4 .270              (5 .443)             

Quant idade média ponderada de ações -  milhares 575.000         575.000         575.000         575.000         

Prejuízo básico e diluído por lot e de mil ações, em reais (10,91)             (3 ,90)                (10,91)             (3 ,90)                

Cont roladora Consolidado
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Not a
1/ 1/ 2020 a 

30/ 6/ 2020

1/ 1/ 2019 a 

30/ 6/ 2019

1/ 1/ 2020 a 

30/ 6/ 2020

1/ 1/ 2019 a 

30/ 6/ 2019

Receit a líquida da venda de energia 15                                           114.378         130.297         

Custo da geração de energia 16                                           (59.768)          (57.767)          

Lucro brut o                                           54.610            72.530            

Receit as (despesas) operacionais líquidas

Gerais e administ rat ivas 16 (98)                   (50)                   (3 .441)             (2 .891)             

Out ras receit as (despesas) operacionais líquidas 7                                            

(98)                   (50)                   (3 .434)             (2 .891)             

Lucro (prejuízo) operacional ant es ant es das part icipações

  societ árias e result ado f inanceiro (98)                   (50)                   51.176            69.639            

Result ado de part icipações societ árias

Equivalência pat rimonial 10 5.120              1 .507              

Result ado f inanceiro líquido 17

Receit as f inanceiras 9                       5                       2 .173              3 .766              

Despesas f inanceiras (7.033)             (9 .148)             (51.124)          (75.815)          

(7 .024)             (9 .143)             (48.951)          (72.049)          

Lucro (prejuízo) ant es do impost o de renda e da   cont ribuição social (2.002)             (7 .686)             2 .225              (2 .410)             

Impost o de renda e cont ribuição social

Correntes 18                                           (4 .227)             (5 .276)             

                                                                                    

Prejuízo do semest re (2.002)             (7 .686)             (2 .002)             (7 .686)             

Quant idade média ponderada de ações -  milhares 575.000         575.000         575.000         575.000         

Prejuízo básico e diluído por lot e de mil ações, em reais (3,48)                (13,37)             (3 ,48)                (13,37)             

Cont roladora Consolidado
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1/ 4/ 2020 a 

30/ 6/ 2020

1/ 4/ 2019 a 

30/ 6/ 2019

1/ 1/ 2020 a 

30/ 6/ 2020

1/ 1/ 2019 a 

30/ 6/ 2019

Lucro (prejuízo) do período 4.270              (5.443)             (2.002)             (7.686)             

Tot al do result ado abrangent e do semest re 4.270              (5.443)             (2.002)             (7.686)             

Cont roladora e Consolidado
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Capit al social

Capit al a 

int egralizar Reserva Legal Ret enção

Prejuízos 

acumulados

Pat rimônio 

Líquido

Em 1º  de janeiro de 2019 590.500              (15.500)               1 .609                   19.787                596.396              

Prejuízo do semest re (7.686)                  (7 .686)                  

Tot al de cont ribuições e dist ribuições aos acionist as                                                                                                     (7 .686)                  (7 .686)                  

Em 30 de junho de 2019 590.500              (15.500)               1 .609                   19.787                (7 .686)                  588.710              

Em 1º  de janeiro de 2020 590.500              (15.500)               1 .609                   1 .414                   578.023              

Prejuízo do semest re (2.002)                  (2 .002)                  

Tot al de cont ribuições e dist ribuições aos acionist as                                                                                                     (2 .002)                  (2 .002)                  

Em 30 de junho de 2020 590.500              (15.500)               1 .609                   1 .414                   (2 .002)                  576.021              

Reserva de lucro
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Not a 30/ 6/ 2020 30/ 06/ 2019 30/ 6/ 2020 30/ 06/ 2019

Fluxo de caixa das at ividades operacionais

Lucro (prejuízo) ant es do impost o de renda e da cont ribuição social (2 .002)        (7 .686)           2 .225          (2 .410)           

Ajustes de it ens que não representam alt eração de caixa e equivalentes de caixa

Depreciação e amort ização 16 37.837       37.665          

Juros de emprést imos e f inanciamentos 12 (c) 6.444          8 .995            45.412       64.749          

Apropriação dos custos de captações 12 (c) 481             122                3 .415          2 .521            

Ajuste a valor presente de desmobilização de at ivos 14 1.692          6 .066            

Provisões 14 48                

Provisão de ressarcimento 13 (b) 19.409                          

Realização de provisão de ressarcimento 13 (b) (661)            

Equivalência pat rimonial 10 (b) (5.120)        (1 .507)           

(197)            (76)                 109.377    108.591       

Decréscimo (acréscimo) em at ivos

Contas a receber de clientes                                    2 .878          9 .270            

Tributos a recuperar (2)                 (2)                    88                54                   

Demais crédit os e out ros at ivos                 4                     (545)            (1 .457)           

Acréscimo (decréscimo) em passivos

Fornecedores (108)            (5)                    (3 .319)        (551)               

Tributos a recolher                                    1 .060          (1 .038)           

Part es relacionadas (3.306)        1 .771            (1 .389)                           

Demais obrigações e out ros passivos                 2                     864             1 .093            

Caixa provenient e das (aplicados nas) operações (3 .613)        1 .694            109.014    115.962       

Juros pagos sobre emprést imos 12 (c) (5.743)        (5 .361)           (45.027)      (54.621)        

Imposto de renda e cont ribuição social pagos                 (3 .633)        (5 .152)           

Caixa líquido provenient e das (aplicado nas) at ividades operacionais (9 .356)        (3 .667)           60.354       56.189          

Fluxo de caixa das at ividades de invest iment o

Aquisição de imobilizado 11 (a) (85)               (50)                 

Invest imento em contas reserva                 (2 .691)        8 .059            

Redução de capit al dos invest imentos 10 (b) 1.871          1 .634            

Aumento de capit al dos invest imentos (66)                 

Dividendos recebidos 1.1 (a) 9.546          11.092          

Caixa líquido provenient e das (aplicado nas) at ividades de invest iment o 11.417       12.660          (2 .776)        8 .009            

Fluxo de caixa das at ividades de f inanciament o

Captação de recursos 12 (c)                                                    2 .925            

Liquidação de emprést imos e f inanciamentos 12 (c) (874)            (419)               (20.893)      (18.369)        

Adições dos custos de captações 12 (c) (479)            (1 .846)           (479)            (3 .437)           

Pagamento de dividendos                 (6 .880)                           (6 .880)           

Caixa líquido aplicado nas at ividades de f inanciament os (1 .353)        (9 .145)           (21.372)      (25.761)        

Acréscimo (decréscimo) em caixa e equivalentes de caixa 708             (152)               36.206       38.437          

Caixa e equivalent es de caixa no início do semest re 125             268                82.444       60.561          

Caixa e equivalent es de caixa no f im do semest re 833             116                118.650    98.998          

Cont roladora Consolidado
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1 Considerações gerais 
 
A Ventos de Santo Estevão Holding S.A. ("Companhia"), com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
foi constituída em 1º de dezembro de 2011. A Companhia tem por objeto social participar como sócia ou 
acionista, do capital de outras sociedades ou empreendimentos, bem como apoiar e monitorar o desempenho 
das empresas de cujo capital participar, por meio de: a) mobilização de recursos para o atendimento das 
respectivas necessidades adicionais de capital de risco; b) subscrição ou aquisição de valores mobiliários que 
forem emitidos para fortalecimento da respectiva posição no mercado de capital; c) atividades correlatas ou 
subsidiárias de interesse das mencionadas. 
 
No primeiro semestre de 2020, não houve alteração no contexto operacional incluído nas demonstrações 
financeiras de 31 de dezembro de 2019. 
 
Os termos abaixo são utilizados ao longo destas demonstrações financeiras de forma abreviada: 
 
• ACR - Ambiente de Contratação Regulada;  
• ACL – Ambiente de Contratação Livre; 
• CCEE – Câmara de Comercialização de Energia Elétrica; 
• CCEAR – Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado; 
• LER – Leilão de Energia de Reserva; 
• LEN – Leilão de Energia Nova. 

 
1.1 Principais eventos ocorridos durante o primeiro semestre de 2020 

 
(a) Dividendos recebidos  

 
No primeiro semestre de 2020, a Companhia recebeu dividendos de suas controladas, provisionados em 31 de 
dezembro de 2019, conforme tabela a seguir: 
 

Cont roladas Mont ant e

Ventos de Santo Augusto I Energias Renováveis S.A.                    340 

Ventos de Santo Augusto VI Energias Renováveis S.A.                    552 

Ventos de Santo Augusto VII Energias Renováveis S.A.                    340 

Ventos de Santo Estevão II Energias Renováveis S.A.                    468 

Ventos de Santo Estevão IV Energias Renováveis S.A.                    552 

Ventos de Santo Estevão V Energias Renováveis S.A.                3 .287 

Ventos de Santo Onof re IV Energias Renováveis S.A.                    511 

Ventos de São Virgílio 01 Energias Renováveis S.A.                    552 

Ventos de São Virgílio 02 Energias Renováveis S.A.                2 .577 

Ventos de São Virgílio 03 Energias Renováveis S.A.                    367 

               9 .546 
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(b) Dividendos adicionais deliberados  
 
Em 30 de abril de 2020, as controladas da Companhia realizaram Assembleia Geral Ordinária, na qual houve 
deliberação de dividendos adicionais, referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, conforme 
descritas a seguir: 
 

Cont roladas Mont ant e

Ventos de Santo Augusto II Energias Renováveis S.A.                    539 

Ventos de Santo Augusto VII Energias Renováveis S.A.                    318 

Ventos de Santo Onof re IV Energias Renováveis S.A.                1 .134 

Ventos de São Virgílio 01 Energias Renováveis S.A.                    619 

               2 .610 

 
(c) Redução de capital em controladas 

 
Em 15 de janeiro de 2020, foram aprovadas as reduções de capital das controladas, conforme tabela a seguir: 
 

Cont roladas Not a 31/ 12/ 2019
Redução de 

capit al social
30/ 06/ 2020

Ventos de Santo Augusto II Energias Renováveis S.A.             51.292                  (511)             50.781 

Ventos de Santo Augusto VIII Energias Renováveis S.A.             45.313                  (340)             44.973 

Ventos de Santo Estevão I Energias Renováveis S.A.             52.134                  (468)             51.666 

Ventos de Santo Estevão III Energias Renováveis S.A.             56.290                  (552)             55.738 

10 (b)           205.029              (1.871)           203.158 

Capit al social das cont roladas em

 
 

(d) Incidente ocorrido na subestação coletora 
 

Em 25 de junho de 2020, um curto-circuito na subestação coletora que interliga todas as empresas do complexo 
de Ventos de Araripe III deixou indisponível um dos dois transformadores de força (trafos) localizados nessa 
subestação. Devido a isso, todo o fluxo de geração dos 14 parques eólicos foi direcionado para o transformador 
remanescente da subestação coletora, limitando a capacidade de escoamento da geração do complexo eólico a 
190MW, o que corresponde à aproximadamente 50% da capacidade instalada total. 
 
A Companhia acionou o fabricante do transformador e as principais empresas do setor para avaliação quanto às 
causas do curto-circuito e obtenção de parecer sobre a viabilidade de conserto ou necessidade de substituição 
do mesmo, bem como o prazo para resolução do problema em ambos os cenários, em busca da proposta mais 
adequada. 
 
A redução na capacidade de geração de energia pelo complexo deverá ser refletida na provisão para 
ressarcimento anual que as empresas apuram mensalmente em razão da efetiva geração de energia, com 
consequente redução na receita líquida das empresas, até que a situação seja normalizada.  
 
Esse impacto tende a ser minimizado em razão de apólice de seguro que a Companhia possui para os principais 
riscos associados aos ativos, incluindo danos aos transformadores, com cobertura para danos materiais e lucros 
cessantes. A Companhia acionou a seguradora para avaliação do caso e tratativas quanto à indenização cabível, 
cuja decisão dependerá do parecer final por parte da perícia conduzida pela seguradora. 
 
Até a data de aprovação dessas demonstrações financeiras intermediárias a Companhia não havia recebido o 
diagnóstico definitivo por parte do fabricante e tampouco o parecer da seguradora relativo à indenização. 
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(e) Efeitos da pandemia provocada pelo novo Coronavírus (COVID-19) 
 
Em razão da pandemia mundial declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), relacionada ao novo 
Coronavírus (COVID-19) que vem afetando o Brasil e diversos países no mundo, trazendo riscos à saúde pública 
e impactos na economia mundial, a Companhia e suas controladas informam que, de acordo com um Plano 
Corporativo de Resposta a esta Pandemia, vêm tomando as medidas preventivas e de mitigação dos riscos em 
linha com as diretrizes estabelecidas pelas autoridades de saúde nacionais e internacionais, visando minimizar, 
ao máximo possível, eventuais impactos no que se refere à saúde e segurança dos seus colaboradores, familiares, 
parceiros e comunidades, e à continuidade das operações e dos negócios. 
 
O Comitê de Crise da VGE (Controladora da VTRM) está tratando o assunto com o objetivo de coordenar as ações 
relacionadas ao plano de contingência buscando minimizar os riscos associados, bem como os impactos para os 
seus negócios. A Companhia está  avaliando o assunto também junto aos seus clientes, fornecedores e demais 
credores e até o momento não foram identificados impactos materiais para os seus negócios. 
 
Neste cenário, a Companhia e suas controladas avaliaram as seguintes estimativas nas demonstrações 
financeiras intermediárias condensadas: 
 
i) Perdas de crédito esperadas decorrentes dos impactos do COVID-19 
 
A Companhia e suas controladas avaliaram a posição do seu contas a receber em 30 de junho de 2020, e não 
identificaram créditos de difícil recuperação ou de liquidação duvidosa. Tal análise foi feita com base nas políticas 
contábeis da Companhia e de suas controladas, e na avaliação da situação financeiras dos credores no semestre 
findo em 30 de junho de 2020. 
 
ii) Redução ao valor recuperável de ativos tangíveis e intangíveis 
 
A Companhia e suas controladas avaliaram os indicativos de desvalorização de ativos decorrentes da Pandemia 
e concluíram que não há indicativos de mudança no valor recuperável de seus ativos imobilizados e intangíveis. 
 
iii) Cumprimento de obrigações assumidas com clientes e fornecedores 
 
A Companhia e suas controladas avaliaram seus principais contratos de fornecimento e suprimento, junto a 
fornecedores e clientes, respectivamente, e concluíram que, apesar dos impactos causados pela Pandemia, as 
obrigações contratuais foram cumpridas e, portanto, nesse momento não há evidências ou formalizações de 
insolvência ou falta de liquidez dos contratos. 
 
iv) Cumprimento de obrigações em contratos de dívidas – covenants. 
 
A Companhia e suas controladas avaliaram os covenants contidos em seus contratos de dívidas, e concluíram 
que atingiram os devidos índices necessários, uma vez que o período de apuração dos mesmos se dá apenas em 
bases anuais. 
 
Ainda, a Companhia e suas controladas avaliaram os seus índices de liquidez. 
 
Por fim, informamos que até o presente momento, a Companhia e suas controladas não tiveram impactos 
materiais em suas operações por conta da COVID-19. Entretanto, considerando que a Companhia e suas 
controladas estão expostas a riscos operacionais decorrentes de eventuais restrições legais que possam ser 
impostas como decorrência da COVID-19, não é possível assegurar que não serão impactadas em suas operações 
ou se seus resultados serão afetados por reflexos futuros que a pandemia poderá provocar. 
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2 Apresentação das demonstrações financeiras intermediárias condensadas individuais e consolidadas 
 

2.1 Base de apresentação 
 

(a) Demonstrações financeiras intermediárias condensadas individuais e consolidadas 
 

As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas de acordo com o Pronunciamento 
Técnico CPC 21 – (R1) Demonstração Intermediária, e com a norma internacional de contabilidade IAS 34 - Interim 
Financial Reporting, emitida pelo International Accounting Standards Board (IASB) e evidenciam todas as 
informações relevantes das demonstrações financeiras intermediárias, as quais estão consistentes com as 
utilizadas pela Administração na sua gestão.  
As demonstrações financeiras intermediárias condensadas individuais e consolidadas de 30 de junho de 2020, 
não incorporam todas as notas e as divulgações exigidas pelas normas contábeis para as demonstrações 
financeiras anuais, uma vez que o seu objetivo é prover uma atualização das atividades, eventos e circunstâncias 
significativos em relação àquelas demonstrações financeiras anuais. Portanto, devem ser lidas em conjunto com 
as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2019, aprovadas em 18 de março de 
2020, e divulgadas em 07 de maio de 2020 no Diário Oficial do Estado de São Paulo. 
 
As demonstrações financeiras intermediárias condensadas individuais e consolidadas foram preparadas de 
forma consistente com as práticas contábeis divulgadas nas demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 
2019. 
 

(b) Aprovação das demonstrações financeiras intermediárias condensadas individuais e consolidadas 
 
A emissão destas demonstrações financeiras intermediárias condensadas individuais e consolidadas foi aprovada 
pela Administração em 31 de julho de 2020. 
 

2.2 Consolidação 
 

No primeiro semestre de 2020, não houve alteração nas empresas incluídas nas demonstrações financeiras 
consolidadas em relação àquelas detalhadas na Nota 2.2 (b) das últimas demonstrações financeiras anuais de 31 
de dezembro de 2019. 
 

3 Novas normas, alterações e interpretações de normas emitidas pelo CPC e IASB 
 
Não houve alterações de normas e práticas contábeis no semestre findo em 30 de junho de 2020, quando 
comparadas com as últimas demonstrações financeiras anuais de 31 de dezembro de 2019. 
 

4 Estimativas e julgamentos contábeis críticos 
 
No primeiro semestre de 2020, não houve alteração nas estimativas e julgamentos contábeis críticos, quando 
comparados com as últimas demonstrações financeiras anuais de 31 de dezembro de 2019. 
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5 Gestão de risco financeiro 
 
No primeiro semestre de 2020, não houve alteração na gestão de risco financeiro, quando comparados com as 
últimas demonstrações financeiras anuais de 31 de dezembro de 2019. 
 

5.1 Risco de liquidez 
 
A tabela a seguir analisa os principais passivos financeiros da Companhia e suas controladas, por faixas de 
vencimento, correspondentes ao período remanescente no balanço patrimonial até a data contratual do 
vencimento.  
 

At é 1 ano
Ent re 1 e 3 

anos

Ent re 3 e 5 

anos 

A part ir de 5 

anos 
Tot al

Em 30 de junho de 2020

Emprést imos e f inanciamentos (i)             13.600             25.915             30.781           189.416           259.712 

Partes relacionadas                         8                                                      8  

13.608 25.915 30.781 189.416 259.720

Em 31 de dezembro de 2019

Emprést imos e f inanciamentos (i)                6 .998                6 .073                6 .941           147.485           167.497 

Partes relacionadas                                            3 .314                3 .314 

Fornecedores                    108                    108 

7.106 9.387 6.941 147.485 170.919

Cont roladora

 
 

At é 1 ano
Ent re 1 e 3 

anos

Ent re 3 e 5 

anos 

A part ir de 5 

anos 
Tot al

Em 30 de junho de 2020

Emprést imos e f inanciamentos (i)           125.945           252.364           263.433       1 .152.422       1 .794.164 

Partes relacionadas                      79                      79 

Fornecedores                4 .875                4 .875 

130.899 252.364 263.433 1.152.422 1.799.118

Em 31 de dezembro de 2019

Emprést imos e f inanciamentos (i)           123.892           242.219           250.602       1 .190.116       1 .806.829 

Partes relacionadas                1 .468                1 .468 

Fornecedores                8 .194                8 .194 

133.554 242.219 250.602 1.190.116 1.816.491

Consolidado

 
(i) Os valores de empréstimos e financiamentos incluídos na tabela são os fluxos de caixa contratuais, esses 
valores podem não ser conciliados com os valores divulgados no balanço patrimonial. 
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5.2 Demonstrativo da análise de sensibilidade 
 
Os principais fatores de risco que impactam a precificação dos instrumentos financeiros em caixa e equivalentes de caixa, de conta reserva e dos empréstimos e 
financiamentos são a exposição à flutuação das taxas de juros. Os cenários para estes fatores são elaborados utilizando fontes de mercado e fontes especializadas. 
 
Os cenários em 30 de junho de 2020 estão descritos abaixo: 
 
Cenário I - Considera choque nas curvas e cotações de mercado de 30 de junho de 2020, conforme cenário base definido pela Administração para 30 de setembro de 2020; 

Cenário II - Considera choque de + ou - 25% nas curvas de mercado de 30 de junho de 2020; 

Cenário III - Considera choque de + ou - 50% nas curvas de mercado de 30 de junho de 2020. 

Cenário I

Fat ores de risco

 Equivalent es de 

caixa (i) 

 Emprést imos e 

f inanciament os (i) Unidade

 Choque nas 

curvas de 2020 

 Result ados

do cenário I - 25% - 50% +25% +50%

 Taxas de juros 

 CDI 778                           BRL mil - 24 bps* (2)                           (4)                 (8)                 4                   8                   

 IPCA 167.325                  BRL mil - 38 bps* 636                       786             1 .573          (786)            (1.573)        

Impact os no result ado

Cenários II & III

Cont roladora

 

Cenário I

Fat ores de risco

 Equivalent es de 

caixa e cont a 

reserva (i) 

 Emprést imos e 

f inanciament os (i) Unidade

 Choque nas 

curvas de 2020 

 Result ados

do cenário I - 25% - 50% +25% +50%

 Taxas de juros 

 CDI 159.991                  BRL mil  - 24 bps*                       (384)             (860)          (1.720)               860           1 .720 

 IPCA 167.325                  BRL mil  - 38 bps*                        636               786           1 .573             (786)          (1.573)

 TJLP 1.012.165               BRL mil  - 15 bps*                     1 .518         12.500         25.000       (12.500)       (25.000)

Impact os no result ado

Cenários II & III

Consolidado

 
 

(i) Os saldos apresentados não conciliam com as notas explicativas de caixa e equivalentes de caixa, conta reserva e empréstimos e financiamentos, pois a análise realizada 
contemplou somente os cenários de taxas de juros sobre o valor principal das operações financeiras. 
*bps - basis points
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6 Qualidade de créditos de caixa e equivalentes de caixa 
 
A tabela a seguir reflete a qualidade de crédito dos emissores e das contrapartes em operações de caixa e 
equivalentes de caixas e do fundo de liquidez – conta reserva: 
 

30/ 6/ 2020 31/ 12/ 2019 30/ 6/ 2020 31/ 12/ 2019

AAA 47 118 120.083 114.343

AA 2 1 28 15

AA- 778 46.391 13.250

Sem rat ing 6 6 9 6

833                  125                  166.511         127.614         

Cont roladora Consolidado

Rat ing  local Rat ing  local

 
 
Os ratings decorrentes de classificação interna foram extraídos de agências de rating (Standard & Poor’s, 
Moody’s e Fitch Ratings). Para apresentação foi considerado o padrão de nomenclatura da Standard & Poor’s e 
Fitch Ratings. 
 

7 Caixa e equivalentes de caixa e conta reserva 
 

30/ 6/ 2020 31/ 12/ 2019 30/ 6/ 2020 31/ 12/ 2019

Moeda nacional

Despósit os bancários a vista 55                     76                     6.520              7.630              

Cert if icados de Depósit os Bancários – CDBs 778                  49                     112.130         74.814            

833                  125                  118.650         82.444            

Cont roladora Consolidado

 
 
O aumento no saldo consolidado de caixa e equivalentes de caixa refere-se, substancialmente, às atividades 
operacionais da Companhia e suas subsidiárias. 
 
As aplicações financeiras possuem taxa média de remuneração entre 96% e 102% do CDI. 
 

7.1 Fundo de Liquidez – Conta reserva 
 
Os empréstimos e financiamentos das controladas da Companhia exigem a manutenção do fundo de liquidez em 
conta reserva como garantia. Em 30 de junho de 2020, o saldo total de caixa restrito em contas reserva é de R$ 
47.861 (R$ 45.170 em 31 de dezembro de 2019). 
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8 Contas a receber de clientes 
 

(a) Composição 
 

Not a

30/ 6/ 2020 31/ 12/ 2019

ACR

Leilão de Energia Nova (LEN)             20.662             21.700 

Leilão de Reserva de Energia (LER)                7 .787                7 .084 

            28.449             28.784 

ACL

Partes relacionadas 9                    136                3 .023 

Crédit os a receber com a CCEE             44.381             44.037 

            44.517             47.060 

            72.966             75.844 

Consolidado

 
 
Contas a receber ACR: representados por conta a receber de distribuidoras no âmbito de contratos firmados 
conforme participação em leilões. Os preços decorrem do leilão, ajustados por índices inflacionários. 
 
Contas a receber ACL: representados por conta a receber de contratos de operações de venda de energia, em 
ambiente de contratação livre. 
 
Contabilização CCEE: o saldo a receber decorre da contabilização do mercado de curto prazo, ou seja, as 
disparidades entre recursos e requisitos de energia, valoradas ao preço de liquidação das diferenças (“PLD”), 
podendo representar valor a receber ou a pagar. 
 
Os valores a receber negociados pelas controladas da Companhia no ambiente de comercialização livre e 
regulado, normalmente, possuem prazo de recebimento inferior a 45 dias. 
 

(b) Vencimentos de contas a receber 
 

30/ 6/ 2020 31/ 12/ 2019

A vencer 28.262            29.384            

Vencidos até 3 meses 44.379            45.673            

Vencidos ent re 3 a 6 meses 325                  624                  

Vencidos há mais de 6 meses 163                  

            72.966             75.844 

Consolidado
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9 Partes relacionadas 
 

(a) Controladora 
 

30/ 6/ 2020 31/ 12/ 2019 30/ 6/ 2020 31/ 12/ 2019 30/ 6/ 2020 31/ 12/ 2019 30/ 6/ 2020 31/ 12/ 2019

Sociedade cont roladora

VTRM Energia Part icipações S.A.                    764                    764 

Sociedades cont roladas e Holding  do Grupo Vot orant im

Ventos de Santo Estevão I Energia Renováveis S.A.                    234 

Ventos de Santo Estevão II Energia Renováveis S.A.                1 .581                2 .048                    234 

Ventos de Santo Estevão III Energia Renováveis S.A.                                                                            277 

Ventos de Santo Estevão IV Energia Renováveis S.A.                2 .973                3 .526                    277 

Ventos de Santo Estevão V Energia Renováveis S.A.                2 .627                6 .296                    256 

Ventos de Santo Augusto I Energia Renováveis S.A.                1 .174                1 .514                    169 

Ventos de Santo Augusto II Energia Renováveis S.A.                    719                    180                    257 

Ventos de Santo Augusto VI Energia Renováveis S.A.                1 .667                2 .368                    277 

Ventos de Santo Augusto VII Energia Renováveis S.A.                3 .186                3 .209                    170 

Ventos de Santo Augusto VIII Energia Renováveis S.A.                                                                            170 

Ventos de Santo Onof re IV Energia Renováveis S.A.                2 .500                1 .876                    256 

Ventos de São Virgílio 01 Energia Renováveis S.A.                1 .115                1 .048                    277 

Ventos de São Virgílio 02 Energia Renováveis S.A.                3 .288                6 .453                    277 

Ventos de São Virgílio 03 Energia Renováveis S.A.                2 .326                2 .706                    183 

Votorant im S.A.                         8                                                          

23.156            31.224            8                                            764                  764                                       3 .314              

Cont roladora

Dividendos a receber Passivo circulant e Dividendos a pagar Passivo não circulant e
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(b) Consolidado 
 

30/ 6/ 2020 31/ 12/ 2019 30/ 6/ 2020 31/ 12/ 2019 30/ 6/ 2020 31/ 12/ 2019 30/ 6/ 2020 30/ 06/ 2019 30/ 6/ 2020 30/ 06/ 2019

Sociedade cont roladora

VTRM Energia Part icipações S.A.                    764                    764 

Sociedade coligada e Holding  do Grupo Vot orant im

Votorant im S.A.                         8                              

Votener -  Votorant im Comercializadora de Energia Ltda.                    136                3 .023                      71                1 .468                  (164)                    219                  (180)                     (32)

136                  3 .023              79                     1 .468              764                  764                  (164)                 219                  (180)                 (32)                   

Cont as a receber de client es Passivo circulant e

Consolidado

Dividendos a pagar Vendas Compras
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10 Investimentos 
 

(a) Composição 
 

Pat rimônio 

Líquido

Lucro líquido 

(prejuízo) do 

semest re

Percent ual de 

part icipação t ot al 

(%)

Percent ual de 

part icipação 

vot ant e (%)

1/ 1/ 2020 a 

30/ 6/ 2020

1/ 1/ 2019 a 

30/ 6/ 2019 30/ 6/ 2020 31/ 12/ 2019

Invest iment os avaliados por equivalência pat rimonial

Ventos de Santo Estevão I Energia Renováveis S.A.                    49.350                         (250)                    100,00                    100,00                  (250)                  (507)             49.350             50.067 

Ventos de Santo Estevão II Energia Renováveis S.A.                    52.232                         (144)                    100,00                    100,00                  (144)                  (440)             52.232             52.376 

Ventos de Santo Estevão III Energia Renováveis S.A.                    49.541                         (458)                    100,00                    100,00                  (458)              (1 .153)             49.541             50.552 

Ventos de Santo Estevão IV Energia Renováveis S.A.                    61.285                         (562)                    100,00                    100,00                  (562)                      10             61.285             61.847 

Ventos de Santo Estevão V Energia Renováveis S.A.                    57.435                       1 .195                    100,00                    100,00                1 .195                    502             57.435             55.858 

Ventos de Santo Augusto I Energia Renováveis S.A.                    32.011                            (36)                    100,00                    100,00                     (36)                  (729)             32.011             32.047 

Ventos de Santo Augusto II Energia Renováveis S.A.                    51.472                           653                    100,00                    100,00                    653                     (76)             51.472             51.869 

Ventos de Santo Augusto VI Energia Renováveis S.A.                    58.377                           561                    100,00                    100,00                    561                    489             58.377             57.668 

Ventos de Santo Augusto VII Energia Renováveis S.A.                    36.101                           160                    100,00                    100,00                    160                  (375)             36.101             36.259 

Ventos de Santo Augusto VIII Energia Renováveis S.A.                    34.219                     (1 .310)                    100,00                    100,00              (1 .310)                    540             34.219             35.868 

Ventos de Santo Onof re IV Energia Renováveis S.A.                    59.338                       1 .487                    100,00                    100,00                1 .487                    757             59.338             58.985 

Ventos de São Virgílio 01 Energia Renováveis S.A.                    71.114                       1 .230                    100,00                    100,00                1 .230                1 .460             71.114             70.503 

Ventos de São Virgílio 02 Energia Renováveis S.A.                    60.303                       1 .492                    100,00                    100,00                1 .492                1 .477             60.303             58.224 

Ventos de São Virgílio 03 Energia Renováveis S.A.                    42.130                       1 .102                    100,00                    100,00                1 .102                  (448)             42.130             41.014 

               5 .120                1 .507           714.908           713.137 

Saldo

Result ado de equivalência 

pat rimonialInf ormações em 30 de junho de 2020

Cont roladora
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(b) Movimentação 
 

Not a

1/ 1/ 2020 a 

30/ 6/ 2020

1/ 1/ 2019 a 

30/ 6/ 2019

Saldo inicial do semest re 713.137         730.386         

Equivalência pat rimonial 5.120              1 .507              

Reversão de dividendos 1.132              

Redução de capit al 1.1 (c) (1.871)             (1.569)             

Dividendos adicionais 1.1 (b) (2.610)             (11.293)          

Saldo no f inal do semest re           714.908           719.031 

Cont roladora
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11 Imobilizado 
 

(a) Composição e movimentação 
 

 Máquinas e 

Equipament os 

 Edíf icios e 

const ruções 

 Móveis e 

ut ensílios 

 Desmobilização 

de at ivos 

 Compensação 

ambient al  Terrenos 

 Obras em 

andament o 

 1/ 1/ 2020 a 

30/ 6/ 2020 

 1/ 1/ 2019 a 

30/ 6/ 2019 

Saldo no início do semest re                       

Custo        1 .755.213                 4 .415                     138                   36.971                      3 .656                        168                     3 .872        1 .804.433        1 .804.269 

Depreciação acumulada          (204.632)                   (424)                      (27)                  (1 .777)                                                                       (206.860)          (131.606)

Saldo líquido no início do semest re        1 .550.581                 3 .991                     111                 35.194                      3 .656                     168                     3 .872        1 .597.573        1 .672.663 

Adições                                                                                     85                       85                       50 

Depreciação             (37.140)                      (72)                        (4)                     (560)             (37.776)             (37.665)

Out ros                                                                             (343)

Saldo no f inal do semest re        1 .513.441                 3 .919                     107                 34.634                      3 .656                     168                     3 .957        1 .559.882        1 .634.705 

Custo        1 .755.213                 4 .415                       138                   36.971                        3 .656                     168                       3 .957        1 .804.518        1 .803.976 

Depreciação acumulada          (241.772)                   (496)                      (31)                  (2 .337)                                                                       (244.636)          (169.271)

Saldo no f inal do semest re        1 .513.441                 3 .919                     107                 34.634                      3 .656                     168                     3 .957        1 .559.882        1 .634.705 

Taxas médias anuais de depreciação -  %                          5                           3                           6                             3  

Consolidado
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12 Empréstimos e financiamentos 
 

(a) Composição 
 

 Modalidade 

 Encargos 

anuais médios  30/ 6/ 2020 31/ 12/ 2019 30/ 6/ 2020 31/ 12/ 2019 30/ 6/ 2020 31/ 12/ 2019 30/ 6/ 2020 31/ 12/ 2019

Moeda nacional

Debêntures IPCA + 6,99%                7.638                6.605           154.748           155.952           162.386           162.557           130.897           152.139 

               7.638                6.605           154.748           155.952           162.386           162.557           130.897           152.139 

Cont roladora

Circulant e Não circulant e Tot al Valor just o

 
 

Valor just o

 Modalidade 

 Encargos 

anuais médios  30/ 6/ 2020 31/ 12/ 2019 30/ 6/ 2020 31/ 12/ 2019 30/ 6/ 2020 31/ 12/ 2019 30/ 6/ 2020 31/ 12/ 2019

Moeda nacional

BNDES TJLP + 2,83% 40.277          37.508          906.404        926.574        946.681        964.082        832.495        996.331        

Debêntures IPCA + 6,99% 7.638             6 .605             154.748        155.952        162.386        162.557        130.897        152.139        

            47.915             44.113       1 .061.152       1 .082.526       1 .109.067       1 .126.639           963.392       1 .148.470 

Circulant e Não circulant e Tot al

Consolidado

 
BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
TJLP – Taxa de Juros de Longo Prazo, fixada pelo Conselho Monetário Nacional. É o custo básico de financiamentos do BNDES 
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(b) Perfil de vencimento 
 

Modalidade 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

A partir de 

2028 Total

Moeda nacional

Debêntures             5.660             3.955             1.337             2.210             3.955          10.064          10.064          10.064        115.077        162.386 

            5.660             3.955             1.337             2.210             3.955          10.064          10.064          10.064        115.077        162.386 

3,49% 2,44% 0,82% 1,36% 2,44% 6,20% 6,20% 6,20% 70,87% 100,00%

Controladora

 
 

Modalidade 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

A partir de 

2028 Total

Moeda nacional

BNDES          20.231          40.091          41.579          50.450          54.893          59.336          63.777          77.099        539.225        946.681 

Debêntures             5.660             3.955             1.337             2.210             3.955          10.064          10.064          10.064        115.077        162.386 

         25.891          44.046          42.916          52.660          58.848          69.400          73.841          87.163        654.302     1.109.067 

2,33% 3,97% 3,87% 4,75% 5,31% 6,26% 6,66% 7,86% 59,00% 100,00%

Consolidado
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(c) Movimentação 
 

1/ 1/ 2020 a 

30/ 6/ 2020

1/ 1/ 2019 a 

30/ 6/ 2019

1/ 1/ 2020 a 

30/ 6/ 2020

1/ 1/ 2019 a 

30/ 6/ 2019

Saldo inicial do semest re 162.557         159.786         1 .126.639     1 .213.407     

Captações                          2 .925              

Provisões de juros 6.444              8 .995              45.412            64.749            

Adições dos custos de captações (479)                 (1.846)             (479)                 (3.437)             

Apropriações de custos com captações 481                  122                  3 .415              2 .521              

Juros pagos (5.743)             (5.361)             (45.027)          (54.621)          

Liquidações (874)                 (419)                 (20.893)          (18.369)          

Saldo no f inal do semest re           162.386           161.277       1 .109.067       1 .207.175 

Cont roladora Consolidado

 
 

(d) Garantias 
 

Modalidade

BNDES

Repasse BNDES

Debêntures

Garant ia VTRM Energia Part icipações S.A. e Ventos de Santo Estevão Holding S.A.

Contas reservas;

Penhor dos at ivos e ações;

Cessão f iduciária de direit os credit órios e direit os emergentes das autorizações.

Garant ia SPEs
(2)

;

Fiança bancária
(1)

;

Contas reservas;

Penhor dos at ivos e ações;

Cessão f iduciária de direit os credit órios e direit os emergentes das autorizações.

Garant ias

Garant ia Votorant im S.A.
(1)

 e Ventos de Santo Estevão Holding S.A.

Contas reservas;

Penhor dos at ivos e ações;

Cessão f iduciária de direit os credit órios e direit os emergentes das autorizações.

 
 
(1) Garantias serão liberadas após o cumprimento de determinadas obrigações previstas nos contratos. 
(2) Empresas que formam o Complexo Eólico Ventos do Araripe III. 

 
(e) Condições restritivas 

 
Os empréstimos e financiamentos obtidos pela Companhia e suas controladas exigem o cumprimento de 
algumas cláusulas restritivas financeiras, sob pena de antecipação de vencimento das dívidas vinculadas. Ainda, 
o não cumprimento das obrigações ou restrições mencionadas pode ocasionar a inadimplência em relação a 
outras obrigações contratuais (cross default), dependendo de cada contrato de empréstimo e financiamento. 
Adicionalmente, os empréstimos e financiamentos contêm cláusulas restritivas não financeiras, as quais estão 
atendidas conforme último período de apuração. 
 
A Administração da Companhia e de suas controladas monitora esses índices de forma sistemática e constante, 
de forma que as condições sejam atendidas. Todas as condições restritivas e cláusulas financeiras e não 
financeiras estão adequadamente atendidas.  
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Vide abaixo quadro com a composição do Índice de Cobertura do Serviço da Dívida (ICSD) consolidado em 30 de 
junho de 2020, acumulado no período de 12 meses: 
 

1/ 7/ 2019 a 

30/ 6/ 2020

1/ 1/ 2019 a 

31/ 12/ 2019

Prejuízo do período (12.689)          (18.373)          

   Imposto de renda e cont ribuição social 9.815              10.864            

Prejuízo do período antes dos impostos (2.874)             (7 .509)             

(+) Result ado f inanceiro, líquido 99.949            123.047         

(+) Depreciação e amort ização 75.600            75.428            

 EBITDA Ajustado 172.675         190.966         

(- ) Imposto de renda e cont ribuição social (9.815)             (10.864)          

Geração de caixa da at ividade [ a] 162.860         180.102         

Serviço de dívida [ b] (197.724)        (204.794)        

(- ) Pagamento de juros (100.271)        (109.865)        

(- ) Pagamento de principal (97.453)          (94.929)          

Índice de Cobert ura do Serviço da Dívida -  ICSD (i)   [a]/ [b] 0,82                 0 ,88                 

Índice de Cobert ura do Serviço da Dívida -  ICSD (ajust ado) [a]/ [b] 1,15                 1 ,21                 
 

 
(i) ICSD considerando liquidação parcial antecipada do contrato de Repasse, no valor de R$ 55.816, e com pagamento 
executado em 05 de novembro de 2019. 

 
13 Provisão de ressarcimento 

 
(a) Composição 

 

30/ 6/ 2020 31/ 12/ 2019

                                                    

Provisão de ressarcimento anual 13.488            8 .273              

Provisão de ressarcimento quadrienal 39.712            26.179            

53.200            34.452            

Circulante 13.488            8 .273              

Não Circulante 39.712            26.179            

53.200            34.452            

Consolidado

 
 

(b) Movimentação 
 

1/ 1/ 2020 a 

30/ 6/ 2020

1/ 1/ 2019 a 

30/ 6/ 2019

Saldo no início do semest re 34.452            13.493            

Adições 19.409            

Realização de ressarcimento (661)                 

Saldo no f inal do semest re 53.200            13.493            

Circulante 13.488            732                  

Não Circulante 39.712            12.761            

53.200            13.493            

Consolidado
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14 Provisões   
 

 Desmobilização de 

at ivos Tribut árias

1/ 1/ 2020 a 

30/ 6/ 2020

1/ 1/ 2019 a 

30/ 6/ 2019

Saldo no início do semest re 45.006                                                       45.006            37.653            

Adições                                          48                       48                     

Reversão de provisão                           (342)                 

Ajuste a valor presente 1.692                             1 .692              6 .066              

Saldo no f inal do semest re 46.698                           48                       46.746            43.377            

Consolidado

 
 
A Companhia e suas controladas não possuem, no semestre findo em 30 de junho de 2020, riscos relativos a 
questões judiciais, avaliados pelos assessores jurídicos com probabilidade de perda possível. 
 

15 Receita 
 
Venda de energia elétrica 

Not a
1/ 1/ 2020 a 

30/ 6/ 2020

1/ 1/ 2019 a 

30/ 6/ 2019

ACR

LER             36.975             41.187 

LEN             81.965             87.748 

118.940         128.935         

ACL

Contabilização CCEE                    479                6 .079 

Partes relacionadas 9                  (164)                    219 

315                  6 .298              

Venda de energia           119.255           135.233 

Deduções sobre a venda de energia

Impostos sobre vendas              (4 .329)              (4 .936)

Taxa de f iscalização dos serviços de energia elét rica -  TFSEE                  (548)

(4.877)             (4 .936)             

Receit a líquida           114.378           130.297 

Consolidado

 
 

As receitas das controladas da Companhia são em sua totalidade em reais e dentro do mercado interno brasileiro. 
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16 Abertura do resultado por natureza 
 

1/ 1/ 2020 a 

30/ 6/ 2020

1/ 1/ 2019 a 

30/ 6/ 2019

Serviços de t erceiros                      95                      42 

Materiais                         5  

Out ras                         3                          3  

                     98                      50 

Despesas Gerais e 

Administ rat ivas

Cont roladora

 
 

Cust o de compra e 

produção de energia

Despesas gerais e 

administ rat ivas

1/ 1/ 2020 a 

30/ 6/ 2020

1/ 1/ 2019 a 

30/ 6/ 2019

Depreciação e amort ização                          37.556                            281             37.837             37.665 

Serviços de operação e manutenção -  O&M                          11.685             11.685                6 .773 

Custos de manutenção e de t ransmissão                            7 .085                              36                7 .121                6 .590 

Aluguéis e arrendamentos                            2 .177                            101                2 .278                    800 

Custo com suprimento de energia                                468                    468                4 .414 

Seguros                                431                            419                    850                    896 

Serviços de t erceiros                                279                        2 .458                2 .737                2 .151 

Materiais                                   78                              67                    145                    211 

Indenizações                                                     5  

Out ras                                     9                               79                      88                1 .153 

                         59.768                        3 .441             63.209             60.658 

Consolidado

 
 

17 Resultado financeiro líquido 
 

1/ 1/ 2020 a 

30/ 6/ 2020

1/ 1/ 2019 a 

30/ 6/ 2019

1/ 1/ 2020 a 

30/ 6/ 2020

1/ 1/ 2019 a 

30/ 6/ 2019

Receit as f inanceiras

Rendimentos sobre aplicações f inanceiras                         6                          5                 2 .166                3 .766 

Juros sobre at ivos f inanceiros                         3                                                      7                              

                        9                          5                 2 .173                3 .766 

Despesas f inanceiras

Juros sobre emprést imos e f inanciamentos              (6 .444)              (8 .995)            (45.412)            (64.749)

Apropriações dos custos com captações                  (481)                  (122)              (3 .415)              (2 .521)

Ajuste a valor presente de desmobilização de at ivos                                                                      (1 .692)              (6 .066)

Out ras despesas f inanceiras                  (108)                     (31)                  (605)              (2 .479)

             (7 .033)              (9 .148)            (51.124)            (75.815)

             (7 .024)              (9 .143)            (48.951)            (72.049)

Cont roladora Consolidado
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18 Imposto de renda e contribuição social 
 
A provisão para imposto de renda e contribuição social é calculada individualmente para a Companhia com base 
em alíquotas e regras fiscais em vigor. A Companhia também reconhece provisões por conta de situações em 
que é provável que valores adicionais de impostos sejam devidos.  
 
As controladas da Companhia optaram pelo recolhimento do imposto de renda e contribuição social com base 
no lucro presumido e auferem seu lucro tributável com base na alíquota de presunção de 8% (IRPJ) e 12% (CSLL) 
sobre as receitas de venda de energia.  
 
No semestre findo em 30 de junho de 2020, foi reconhecido como despesa de imposto de renda e contribuição 
social o montante de R$ 4.227 (R$ 5.276 no semestre findo em 30 de junho 2019). 
 

19 Notas explicativas não apresentadas 
 
Nas demonstrações financeiras anuais foram divulgadas notas explicativas com detalhamentos sobre: estimativa 
do valor justo (5.2), instrumentos financeiros por categoria (Nota 6), coberturas de seguros (Nota 20), cujas 
premissas, operações e políticas não sofreram alterações relevantes em relação à posição apresentada nessa 
demonstração financeira de 31 de dezembro de 2019. 
 
 




