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Opinião 

Examinamos as demonstrações financeiras da Azulão Geração de Energia S.A. (“Companhia”), 

que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas 

demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos 

fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas 

explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações 

elucidativas. 

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, 

em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Azulão Geração de Energia 

S.A. em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa 

para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com 

as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting 

Standards Board (IASB). 

Base para opinião 

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir 
intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos 
independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos 
no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com 
essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião. 

Outros assuntos – Exercício anterior não auditado 

Chamamos a atenção para o fato de que não examinamos o balanço patrimonial da Companhia em 
31 de dezembro de 2018 e as demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações 
do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de 05 de abril a 31 de dezembro de 2018, 
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ou de quaisquer notas explicativas relacionadas e, consequentemente, não expressamos uma 
opinião sobre eles. 

Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras  

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 

financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas 

internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards 

Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 

elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se 

causada por fraude ou erro. 

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da 

capacidade da Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos 

relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 

demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou 

cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das 

operações. 

Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras 

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas 

em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 

erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de 

segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas 

brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes 

existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes 

quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva 

razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações 

financeiras. 

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 

auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da 

auditoria. Além disso: 

– Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 

independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos 

de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e 

suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante 

resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato 

de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas 

intencionais. 

– Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 

procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de 

expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. 

– Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 

contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. 

– Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade 

operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em 

relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à 

capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza 

relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas 

divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as 

divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de 

auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem 
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levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. 

– Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras,

inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes

transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, 

da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais 

deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.  

Rio de Janeiro, 30 de Abril de 2020  

KPMG Auditores Independentes  

CRC SP-014428/O-6 F-RJ 

Leandro Basto Pereira 

Contador CRC RJ-115543/O-6 
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Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e 2018 

  
Nota 

 
2019 

 
2018 

Não auditado    
Nota 

 
2019 

 
2018 

Não auditado 

Ativo   
      Passivo   

     
Circulante  

      Circulante  
     

Caixa e equivalentes de caixa   6  1.984  -  Fornecedores  
10  33.538  2 

Títulos e valores mobiliários  7  2.254  -  Outros impostos a recolher   
 104  - 

Despesas antecipadas    489  2  Instrumentos financeiros derivativos  
9  7.070  - 

Imposto de Renda e Contribuição Social a recuperar    5  -      40.712  2 

Adiantamentos a fornecedores   
 40  -  Não circulante  

    
 

 
   4.772  2   Operações comerciais com partes relacionadas   12  850  - 

            850  - 

        Total do Passivo    41.562  2 

Não circulante        Patrimônio líquido  
13    

 

        Capital social   
 188.043  1 

Imobilizado  8  238.855  -  Adiantamento para futuro aumento de capital   
 22.127  13 

    238.855  -  Outros resultados abrangentes   
 (7.070)  - 

        Prejuízos acumulados   
 (1.035)  (14) 

        Total do patrimônio líquido  
  202.065  - 

             243.627  
 

                         2  
     243.627 

 
2 

 
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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Demonstrações dos Resultados 

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Período de 05 de abril (data da constituição) a 31 de dezembro 
de 2018) 
 

  
 Nota  

 
2019 

 
2018 

(não auditado) 
       

 Despesasoperacionais        

 Gerais e administrativas   14  (838)  (14) 
 Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos     (838)  (14) 

       

 Resultado financeiro   
 

    

 Receitas financeiras   15  36  - 
 Despesas financeiras   15  (219)  - 

       

 Resultado antes dos tributos sobre o lucro     (1.021)  (14) 
  

 
    

 Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o lucro        

 Corrente     -  - 
 Diferido     -  - 

       

 Lucro/prejuízo líquido do exercício     (1.021)  (14) 

 
 
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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Demonstrações dos Resultados Abrangentes 

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Período de 05 de abril (data da constituição) a 31 de dezembro 
de 2018) 
 

  
2019 

 
2018 

(não auditado) 

     
 Lucro/prejuízo líquido do exercício   (1.021)  (14) 

     

 Outros resultados abrangentes a ser reclassificados para resultado do 
exercício em exercícios subsequentes  

    

 Outros resultados abrangentes   (7.070)  - 
     

  Total de outros resultados abrangentes do exercício   (8.091)  (14) 

 
 
 
 
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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Demonstrações das Mutações dos Patrimônios Líquidos 

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Período de 05 de abril (data da constituição) a 31 de dezembro 
de 2018) 
 
 

  

Capital Social 
Integralizado 

 

Outros 
resultados 

abrangentes 

Prejuízos 
acumulados 

Total do 
patrimônio 

líquido 
 

Adiantamento para 
futuro aumento de 

Capital 

   

Saldos em 05 de abril de 2018 (data da constituição) - - - - - 
      

 Transações com acionistas:       

    Aumento de capital  1    1 
    Adiantamento para futuro aumento de capital  - 13  - 13 
    Prejuízo líquido do exercício  - - - (14) (14) 

      

 Saldo em 31 de dezembro 2018  (não auditado) 1 13 - (14) - 
      

 Transações com acionistas:       

    Aumento de capital  188.042 - - - 188.042 
    Adiantamento para futuro aumento de capital  - 22.114   22.114 
    Prejuízo líquido do exercício  - - - (1.021) (1.021) 
 Outros resultados abrangentes:       

    Perda com derivativos  - - (7.070) - (7.070) 
 

     
 Saldo em 31 de dezembro 2019  188.043 22.127 (7.070) (1.035) 202.065 

 
 
 
 
 
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Azulão Geração de Energia S.A. 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 
 
 
 

 

Demonstrações dos Fluxos de Caixa 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Período de 05 de abril (data da constituição) a 31 de dezembro 
de 2018) 
 2019  2018 
 Fluxo de caixa das atividades operacionais     

 Resultado antes dos tributos sobre o lucro                   (1.021)                           (14) 
 Ajustes para reconciliar o prejuízo ao fluxo de caixa das atividades operacionais:     

 Rendimentos de Aplicações Financeiras - TVM                          (22)                               -   
 Variação cambial ativa e passiva                        (149)                               -   

                  (1.192)                           (14) 
 (Aumento) redução nos ativos /Aumento (redução) nos passivos operacionais:     

 Fornecedores                              -                                  2  
 Operações comerciais com partes relacionadas                         850                                -   
 Impostos, taxas e contribuições                         104                                -   
 Impostos a recuperar                             (5)                               -   
 Despesas antecipadas                       (487)                              (2) 
 Outros Ativos e Passivos                          (40)                               -   
 Caixa e equivalentes de caixa líquidos gerados pelas (consumidos nas) atividades operacionais                        (770)                           (14) 

    

 Fluxo caixa das atividades de investimentos     

Aquisição de Imobilizado            (205.170)                               -   
Aplicações em títulos e valores mobiliários                  (2.232)                               -   
 Caixa e equivalentes de caixa líquido gerados pelas (consumido nas) atividades de investimentos             (207.402)                               -   

    

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos     

Aumento de capital              188.042                                 1  
Adiantamento para futuro aumento de capital                 22.114                              13  
 Caixa e equivalentes de caixa líquido gerados pelas (consumido nas) atividades de financiamentos               210.156                              14  

    

 Redução de caixa e equivalentes de caixa                     1.984                                -   

 
   

 Demonstração da variação de caixa e equivalentes de caixa     
 No início do exercício                              -                                 -   
 No fim do exercício                    1.984                                -   

 
   

 Aumento/(Redução) de caixa e equivalentes de caixa                     1.984                                -   

 
 
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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Notas explicativas às Demonstrações Financeiras 

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 

1. Contexto operacional 

A Azulão Geração de Energia S.A. (a "Companhia") é uma sociedade anônima de capital fechado domiciliada no Brasil, 
com sede na cidade do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro e com filial na cidade de Boa Vista, no Estado de 
Roraima. 

Foi constituída em 05 de abril de 2018 com o objetivo de desenvolver, construir e operar projetos de unidades de geração 
térmica a partir do gás natural, bem como a participação no capital de outras sociedades simples ou empresariais, que 
possuam objeto social semelhante ao da Companhia. 
 
1.1 Eventos significativos de 2019: 

 
Em 31 de maio de 2019 a Companhia sagrou-se vencedora no Leilão para Suprimento de Energia à Boa Vista e localidades 
conectadas da  Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL),  pelo projeto de geração termelétrica UTE Jaguatirica II, 
com capacidade instalada de 132,3 MW, a ser implantado em Boa Vista, Estado de Roraima. Foi assinado contrato de 
Comercialização de Energia Elétrica e Potência nos Sistemas Isolados (CCESI) de 117MW, assegurando uma receita fixa 
de R$429.300 pelo prazo de 15 anos, a partir de 28 de junho de 2021.  

Em 6 de junho 2019, foi entregue à Techint notificação para início da implantação (“Notice to proceed” ou “NTP”) da UTE 
Jaguatirica II. A Companhia e a Techint celebraram contrato de empreitada global, na modalidade full EPC e com prazo 
de construção previsto da UTE de até 24 meses. 

Em 5 de setembro de 2019 Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (“FEMARH”) de Roraima emitiu a 
Licença de Instalação (“LI”) para a construção da usina termelétrica Jaguatirica II. 

Em 11 de setembro de 2019, o Ministério de Minas e Energia, mediante Portaria nº 361, publicada no Diário Oficial da 
União de 10 de setembro de 2019, enquadrou o projeto como beneficiário do Regime Especial de Incentivos para o 
Desenvolvimento da Insfraestrutura (“REIDI”). Posteriormente, a Receita Federal do Brasil publicou o Ato Declaratório 
Executivo nº 109 autorizando a Azulão Geração de Energia S.A (UTE Jaguatirica II”) a se beneficiar do referido regime.   

O enquadramento no REIDI garante a suspensão da exigência do PIS e da COFINS incidentes sobre os bens, serviços e 
locações incorporados durante fase de construção do projeto, para o suprimento de gás natural (liquefação, tancagem, 
carretas criogênicas, regaseificação e usina termélétrica). 

2. Licenças e autorizações 

Em 2019, foram emitidas licenças significativas para o projeto Azulão-Jaguatirica., destacando-se a emissão da Licença 
Prévia (LP) e Licença de Instalação (LI) para a UTE Jaguatirica II, conforme descrito acima na nota “1.1 – Eventos 
significativos ocorridos no período”. 

3. Apresentações das demonstrações financeiras 

As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC’s) e conforme as 
normas internacionais de relatório financeiro International Financial Reporting Standards (IFRS). 
 
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações financeiras estão apresentadas na           
Nota 4. 
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As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor, que, no caso de 
ativos financeiros disponíveis para venda, outros ativos e passivos financeiros (inclusive instrumentos derivativos) é 
ajustado para refletir a mensuração ao valor justo. 
 
A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício 
de julgamento por parte da administração da Companhia no processo de aplicação das políticas contábeis. Aquelas áreas 
que requerem maior nível de julgamento e têm maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e 
estimativas são significativas para as demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 5. 
 
A emissão dessas demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria em 30 de abril de 2020. 

 
Mudanças nas práticas contábeis e divulgações 
 
CPC 06 (R2) (IFRS 16) Operações de Arrendamento Mercantil  
 
O CPC 06 (R2) - Operações de arrendamento mercantil, emitido pelo CPC é equivalente à norma internacional IFRS 16 – 
Leases, emitida em janeiro de 2016 em substituição à versão anterior da referida norma CPC 06 (R1), equivalente à norma 
internacional IAS 17). O CPC 06 (R2) (IFRS 16) estabelece os princípios para o reconhecimento, mensuração, apresentação 
e divulgação de operações de arrendamento mercantil e exige que os arrendatários contabilizem todos os arrendamentos 
conforme um único modelo de balanço patrimonial no qual todos os arrendamentos mercantis resultam no 
reconhecimento de ativos referentes aos direitos de uso dos ativos arrendados e um passivo de arrendamento. 

Com a adoção do CPC 06 (R2) (IFRS 16), a Companhia deixa de reconhecer custos e despesas operacionais oriundas de 
contratos de arrendamento mercantis operacionais e passa a reconhecer em sua demonstração de resultado.   

A companhia não possui contratos que se enquadram no escopo da norma e, portanto, não teve impactos em suas 
demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2019. 

 
ICPC 22 (IFRIC 23) – Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre o Lucro 
 
Esta Interpretação esclarece como aplicar os requisitos de reconhecimento e mensuração do CPC 32 (IAS 12) - Tributos 
sobre o lucro, quando há incerteza sobre os tratamentos de tributo sobre o lucro. A entidade deverá reconhecer e 
mensurar seu tributo corrente ou diferido ativo ou passivo, aplicando os requisitos do CPC 32 (IAS 12) com base em lucro 
tributável (prejuízo fiscal), bases fiscais, prejuízos fiscais não utilizados, créditos fiscais não utilizados e alíquotas fiscais 
determinados, aplicando esta Interpretação. 

A Companhia avaliou os requerimentos dessa nova interpretação e concluiu que não há impacto significativo nas 
demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2019. 

Mudanças nas práticas contábeis e divulgações ainda não vigentes 
 
Novas normas serão efetivas para os exercícios iniciados após 1º de janeiro de 2020, os quais não foram adotados pela 
Companhia na preparação destas demonstrações financeiras. As seguintes normas foram alteradas e não deverão ter 
um impacto significativo nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas prospectivas da Companhia: 

 Revisão do CPC 00 – Estrutura Conceitual para Relatório Financeiro 

 Alteração no CPC 15 (R1) – Combinação de Negócios 

 Mudança no CPC 26 (R1) – Apresentação das Demonstrações Contábeis 

 Modificação no CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro 
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4. Resumo das principais práticas contábeis 

As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas pela Companhia de maneira consistente a todos 
os exercícios apresentados nessas demonstrações financeiras. 
 

4.1. Conversão de moeda estrangeira 
 

(a) Moeda funcional e moeda de apresentação 
 
As demonstrações financeiras estão apresentadas em R$, que é a moeda funcional da Companhia e, também, a moeda 
de apresentação do Grupo Eneva. 
 

(b) Transações e saldos 
 
As operações com moedas estrangeiras são convertidas para a moeda funcional, utilizando as taxas de câmbio vigentes 
nas datas das transações ou nas datas da avaliação, quando os itens são reavaliados. Os ganhos e as perdas cambiais 
resultantes da liquidação dessas transações e da conversão pelas taxas de câmbio do final do exercício, referentes a 
ativos e passivos monetários em moedas estrangeiras, são reconhecidos na demonstração do resultado. 
 

4.2. Contas a pagar a fornecedores 
 
As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal 
dos negócios, sendo classificadas no balanço conforme prazo de vencimento (circulante e não circulante). Elas são, 
inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do 
método de taxa efetiva de juros. 
 

4.3. Práticas contábeis 
 
As demais práticas contábeis relevantes da Companhia estão apresentadas nas notas explicativas próprias aos itens a 
que elas se referem. 

5. Estimativas e julgamentos contábeis críticos 

As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em 
outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. 
 
5.1 Estimativas e premissas contábeis críticas 
 
Na elaboração das demonstrações financeiras, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e internacionais, 
é requerido que a Administração da Companhia se baseie em estimativas para o registro de certas transações que afetam 
os ativos, passivos, receitas e despesas.  
 
Os resultados dessas transações e informações, quando de sua efetiva realização em períodos subsequentes, podem 
diferir dessas estimativas, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Companhia revisa as 
estimativas e premissas pelo menos trimestralmente, exceto quanto a redução ao valor recuperável que é revisada 
conforme critérios detalhados na nota explicativa nº “8 – Imobilizado”. 
 
Itens significativos sujeitos a estimativas e julgamentos de premissas estão incluídos abaixo: 
 
(1) Perda (impairment) dos ativos não circulantes. A Companhia testa eventuais perdas nos ativos, de acordo com as 

políticas contábeis descritas nas notas explicativa especificas. Os valores recuperáveis de sua Unidade Geradora de 
Caixa (UGC) foram determinados com base em cálculos do valor em uso, efetuados utilizando premissas e 
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estimativas formadas com base, principalmente, em estudos acerca do mercado regulado de comercialização de 
energia elétrica. Essas premissas e estimativas foram discutidas com os gestores operacionais e foram revisadas e 
aprovadas pela Administração. Não foram encontrados indicativos para realização de teste de impairment na 
Companhia;  

6. Caixa e equivalentes de caixa 

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta 
liquidez, com vencimentos originais de até três meses, e com risco insignificante de mudança de valor, sendo 
demonstrados na data do balanço a valor justo. As aplicações financeiras possuem opção de resgate antecipado dos 
referidos títulos, sem penalidades ou perda de rentabilidade. 
     

  2019  
2018 

Não auditado 
 Caixa e bancos    505  - 
 Fundo de Investimento FICFI RF CP ENEVA     (a)   1.479  - 

  1.984  - 

 
(a) Trata-se do Fundo de investimentos em Cotas de FI Multimercado Crédito Privado Eneva administrado pelo Banco Itaú. Em 31 de dezembro 

de 2019, o saldo está composto somente por operações compromissadas, lastreadas por títulos públicos federais, registradas na CETIP ou 
SELIC, quando aplicável, possuem garantia de recompra diária a uma taxa previamente estabelecida pelas instituições financeiras, conforme 
tabela abaixo: 
 

  2019  
2018 

Não auditado 
 Compromissadas   1.479  - 

  1.479  - 

 

7. Títulos e valores mobiliários 

  
2019  

2018 
Não auditado 

 Letras Financeiras do Tesouro (“LFT’s”)   (a)  2.254  - 

  2.254  - 

(a) LFTs são títulos pós-fixados cuja remuneração é dada pela variação da taxa SELIC diária registrada entre a data de liquidação da compra e a data 
de vencimento. Em 31 de dezembro de 2019, a carteira de LFTs da Companhia contém títulos cujos vencimentos ocorrem entre 2020 e 2025. 

8.   Imobilizado 

     2019 

  Terrenos   Imobilizado em 
Curso  

 Total  

  Custo   
   

  Saldo em 31/12/2018  - Não auditado                                -                              -                                  -   
 Adições                        2.624                63.487                    66.111  
  Movimentação MTM                                 -               (21.830)                 (21.830) 
 Adiantamento à fornecedores                                 -              194.574                 194.574  
  Saldo em 31/12/2019  
                       2.624             236.231                 238.855  

    

  Depreciação   
   

  Saldo em 31/12/2019                                  -                              -                                  -   
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  Valor Contábil      

  Saldo em 31/12/2018  - Não auditado                                -                              -                                  -   
  Saldo em 31/12/2019                        2.624             236.231                 238.855  

 
Reconhecimento e mensuração 
 
Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação 
acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas.  
 
O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. O custo de ativos construídos pela própria 
Companhia inclui: 
 

 O custo de materiais e mão de obra direta; 
 

 Quaisquer outros custos para colocar o ativo no local e condições necessárias para que esses sejam capazes de operar da 
forma pretendida pela Administração; 
 

 Os custos de desmontagem e de restauração do local onde estes ativos estão localizados; e 
 
 
Custos subsequentes 
 
Gastos subsequentes serão capitalizados futuramente após o início das operações comerciais da Companhia, na medida 
em que seja provável que benefícios futuros associados com esses gastos sejam auferidos pela Companhia. Gastos de 
manutenção e reparos recorrentes serão registrados no resultado.  
 
Avaliação de impairment 
 
Segundo o pronunciamento técnico CPC 01 (IAS 36) - Redução ao valor recuperável de ativos, a entidade deve avaliar a 
cada período de divulgação, se existem indicações de uma possível desvalorização no valor do ativo imobilizado. 

Se houver alguma evidência, deve-se calcular o seu valor recuperável, este que é determinado pela maior importância 
monetária entre o valor líquido de venda e seu valor em uso.  

A Companhia avaliou que não foi necessário a realização do teste de recuperabilidade pois não foram identificados 
indicativos de perda e, portanto, não há constituição e/ou reversão de provisão para impairment no ativo imobilizado 
em 31 de dezembro de 2019.  

9. Instrumentos financeiros derivativos 

  2019    2018  

 Contratos de câmbio a termo (hedge de fluxo de caixa - perda)                                   7.070    -  

  Parcela no circulante                                    7.070   - 

 

Os derivativos são usados apenas para fins econômicos de hedge e não como investimentos especulativos.  

 

Contratos de câmbio a termo 

Os valores de referência (nocional) dos contratos de câmbio a termo, em aberto em 31 de dezembro de 2019, totalizam 
R$ 237.855. 
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As transações previstas altamente prováveis, protegidas por hedge, mantidas em moeda estrangeira devem ocorrer em 
diversas datas durante os próximos 12 meses. Os derivativos têm a finalidade de mitigar a exposição cambial decorrente 
de investimentos em moeda estrangeira previstos para a construção da Usina Termoelétrica Jaguatirica II. Por isso, 
ganhos e perdas são reconhecidos no imobilizado durante a sua fase de construção. 

As operações cambiais a termo são denominadas na mesma moeda que as transações previstas altamente prováveis e, 
portanto, a razão do hedge é de 1:1. Considerando as mudanças no valor à vista descontado dos instrumentos de hedge 
em aberto desde 1º de janeiro e no valor do item protegido usado para determinar a eficácia do hedge, a taxa média 
ponderada protegida no ano foi R$ 4,1541 : US$ 1.  

Em 31 de dezembro de 2019, os montantes líquidos apurados de Market to Market (“MtM”) para estes instrumentos 
derivativos foram perdas de R$ 7.070, vinculados à construção de ativos da Companhia. 

10.   Fornecedores 

  2019  2018 
 Fornecedores   (a)  33.538  2 

  33.538  2 

 
(a) O saldo em 2019 refere-se, basicamente, às obras de construção da usina termelétrica de Jaguatirica II, tendo como fornecedor principal a 

Techint Engenharia e Construção S.A., contratada na modalidade de EPC. 
 
As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal 
dos negócios, sendo classificadas no balanço conforme prazo de vencimento (circulante e não circulante). Elas são, 
inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado. 

11.   Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos 

Instrumento financeiro é qualquer contrato que dê origem a um ativo financeiro para uma entidade e a um passivo 
financeiro ou instrumento patrimonial para outra entidade. 
 

Ativo e passivo financeiro 

Um ativo e um passivo financeiro são reconhecidos quando uma entidade se tornar parte das disposições contratuais de 
um instrumento financeiro. Os ativos e passivos financeiros são inicialmente mensurados a valor justo e, caso não sejam 
classificados como mensurados ao valor justo por meio do resultado, os custos de transação que sejam diretamente 
atribuíveis a sua aquisição ou emissão são adicionados ou reduzidos. 
 

Classificação e mensuração subsequente  

Ativos e passivos financeiros são geralmente classificados como subsequentemente mensurados ao custo amortizado, 
exceto em determinadas circunstâncias, que incluem determinados ativos e passivos financeiros ao valor justo por meio 
do resultado. Quando ativos e passivos financeiros mensurados a custo amortizado tem seus termos contratuais 
modificados e tal modificação não for substancial, seus saldos contábeis refletirão o valor presente dos seus fluxos de 
caixa sob os novos termos, utilizando a taxa de juros efetiva original. A diferença entre o saldo contábil do instrumento 
remensurado quando da modificação não substancial dos seus termos e seu saldo contábil imediatamente anterior a tal 
modificação é reconhecida como ganho ou perda no resultado do período. Instrumentos financeiros derivativos são 
mensurados subsequentemente ao valor justo por meio do resultado. 

A administração dos instrumentos financeiros é efetuada por meio de estratégias operacionais e controles internos, 
visando à liquidez, rentabilidade e segurança. A política de controle consiste em acompanhamento permanente das taxas 
contratadas frente as vigentes no mercado. A Companhia não efetua aplicações de caráter especulativo com 
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instrumentos financeiros derivativos ou quaisquer outros ativos de risco, sendo essa determinação prevista na política 
de aplicações financeiras vigente. 
 
Os valores justos são determinados com base nos preços de mercado, quando disponíveis, ou na falta destes, no valor 
presente de fluxos de caixa futuros esperados. Segue abaixo a característica de cada classificação: 

 
 Custo amortizado: ativo financeiro (instrumento financeiro de dívida) cujo fluxo de caixa contratual resulta 

somente do pagamento de principal e juros sobre o principal em datas específicas e, cujo modelo de negócios 
objetiva manter o ativo com o fim de receber seus fluxos de caixa contratuais;  

 
 Valor justo por meio de outros resultados abrangentes: ativo financeiro (instrumento financeiro de dívida) cujo 

fluxo de caixa contratual resulta somente do recebimento de principal e juros sobre o principal em datas 
específicas e, cujo modelo de negócios objetiva tanto o recebimento dos fluxos de caixa contratuais do ativo 
quanto sua venda, bem como investimentos em instrumento patrimoniais não mantidos para negociação nem 
contraprestação contingente, que no reconhecimento inicial, a companhia elegeu de forma irrevogável por 
apresentar alterações subsequentes no valor justo do investimento em outros resultados abrangentes; e  

 
 Valor justo por meio do resultado: todos os demais ativos financeiros. Esta categoria geralmente inclui 

instrumentos financeiros derivativos. 
 
A hierarquia dos valores justos dos ativos e passivos financeiros registrados em base recorrente está demonstrada a 
seguir:  
 

 Nível I: são preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos ou passivos idênticos aos quais a 
entidade pode ter acesso na data de mensuração;  

 
 Nível II: são informações, que não os preços cotados incluídos no Nível 1, observáveis para o ativo ou passivo, 

direta ou indiretamente;  
 

 Nível III: são informações não observáveis para o ativo ou passivo. 
 
A descrição dos saldos contábeis consolidados dos instrumentos financeiros inclusos nos balanços patrimoniais, bem 
como a classificação da hierarquia de valor justo, está apresentada a seguir: 
 
   Nível    2019    2018  
  Ativos          

  Custo Amortizado      1.984  - 
  Caixa e Equivalente de Caixa      1.984  - 

       

  Valor justo por meio do resultado       2.254  - 
  Títulos e valores mobiliários     Nível II   2.254  - 

       
       

  Passivos         

  Custo amortizado       34.388  2 
  Fornecedores      33.538  2 
  Operações comerciais com partes relacionadas     850  - 

       
  Valor justo por meio do resultado abrangente     7.070  - 
  Non-Deliverable Forwards NDF    Nível II   7.070  - 
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Risco cambial 
 
A Companhia, visando assegurar que oscilações significativas nas cotações das moedas a que está sujeito seu passivo 
com exposição cambial não afetem seu resultado e fluxo de caixa, possuía em 31 de dezembro de 2019, operações de 
hedge cambial, representando 100% do endividamento com exposição cambial. 
 
Risco de crédito 
 
O risco de crédito decorre da possibilidade da Companhia sofrer perdas em função da inadimplência de suas contrapartes 
ou de instituições financeiras depositárias de recursos ou de investimentos financeiros. Esse fator de risco pode ser 
oriundo de operações comerciais e da gestão de caixa. 
 
Para mitigar os riscos, a Companhia adota como prática a análise da situação financeira e patrimonial de suas 
contrapartes, assim como o acompanhamento permanente das posições em aberto. 
 
A Companhia possui uma política de aplicações financeiras, na qual estabelece limites de aplicação por instituição e 
considera a avaliação de rating como referencial para limitar o montante aplicado. Os prazos médios são constantemente 
avaliados bem como os indexadores das aplicações para fins de diversificação do portfólio. 
 

    2019   2018 
Posições do risco de crédito  

 
 

 
Caixa e equivalente de caixa  1.984  - 
Títulos e valores mobiliários  2.254  - 
  4.238  - 

 
Risco de liquidez 

 
A Companhia monitora seu nível de liquidez considerando os fluxos de caixa esperados em contrapartida ao montante 
disponível de caixa e equivalentes de caixa. A gestão do risco de liquidez implica em manter caixa, títulos e valores 
mobiliários suficientes e capacidade de liquidar posições de mercado. Os valores reconhecidos em 31 de dezembro de 
2019 se aproximam dos valores de liquidação das operações, incluindo a estimativa de pagamentos futuros de juros. 
                       2019 

    De 6 a 12 meses    De 1 a 2 anos     Total  
 Passivos         

 Fornecedores   33.538  -   33.538 
 Operações comerciais com partes relacionadas   -  850   850 
 Derivativos   7.070  -   7.070 

   40.608  850   41.458 

         
              2018 

    De 6 a 12 meses    De 1 a 2 anos     Total  
 Passivos         

 Fornecedores   2  -   2 
   2  -   2 

 
Gestão de Capital 
 
Os objetivos da Companhia ao administrar seu capital são os de salvaguardar a capacidade de continuidade das empresas 
para oferecer retorno aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas, além de manter uma estrutura de capital 
ideal para reduzir esse custo. 
 
Para manter ou ajustar a estrutura de capital da Companhia, a administração pode, ou propõe, nos casos em que os 
acionistas têm de aprovar, rever a política de pagamento de dividendos, devolver capital aos acionistas ou, ainda, emitir 
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novas ações ou vender ativos para reduzir, por exemplo, o nível de endividamento. 

12. Partes relacionadas 

Transações da Companhia com empresas ligadas e profissionais chaves da Administração, foram realizadas de acordo 
com as condições contratadas entre as partes e refletem termos que levam em consideração transações de mercado. 
 
Acionistas 
Os principais acionistas da Companhia são a Eneva Participações S.A. e a Eneva S.A, que detém, respectivamente, 99,90% 
e 0,10% de ações ordinárias, sendo a Eneva Participações S.A, a controladora por conta de possuir a maior parcela das 
ações ordinárias. 
 
Empresas ligadas 
 
A Companhia possui como principal empresa ligada Eneva S.A. 
 
Os saldos relativos as operações com partes relacionadas estão representados da seguinte forma: 

 
 

 2019  2018 
 Passivo       
 Operações comerciais    

 
 

 

 ENEVA S.A. (a)    850  - 

   850  - 
(a) O saldo refere-se à operações de compartilhamento de custos com a Eneva. 
 
Remuneração dos membros da Diretoria 
 
De acordo com a Lei nº 6.404/1976 e com o estatuto social da Companhia, é responsabilidade dos acionistas, em 
Assembleia Geral, fixar o montante global da remuneração anual dos administradores, cabendo ao Conselho de 
Administração da Controladora efetuar a distribuição da verba entre os mesmos. 
 
Durante o exercício de 2019 a administração da Companhia foi realizada diretamente pela Controladora. Assim sendo, 
não foram incorridos gastos com remuneração desses administradores pela Companhia. 

13.   Patrimônio Líquido 

Capital Social 
 
As ações ordinárias são classificadas no patrimônio líquido. Os custos incrementais diretamente atribuíveis à emissão de 
novas ações ou opções são demonstrados no patrimônio líquido como uma dedução do valor captado, líquida de 
impostos. 
 
O capital social de Azulão Geração de Energia S.A., em 31 de dezembro de 2019 e 2018, corresponde a R$188.043 e R$1, 
respectivamente. 
 
Em setembro de 2019 foi aprovado o aumento de capital social da Companhia, no valor de R$188.042, sendo subscritas 
188.041.611 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de R$1 (um real) por ação. A integralização se 
deu através da capitalização dos adiantamentos para futuro aumento de capital feitos pelos acionistas. 
 
 
 
Abaixo o quadro societário da Companhia após o aumento de capital: 
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     2019      2018 
 Acionista   Quantidade    %    Quantidade    %  
 Eneva S.A                              187.854.499   99,90%                                                   999   99,90% 
 Eneva Participações S.A.                                        188.112   0,10%                                                         1   0,10% 
 Total                              188.042.611   100,00%                                              1.000   100,00% 

 
 
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 
 
A Companhia possui adiantamentos para futuro aumento de capital constituídos em 2019 no valor de R$22.127 que tem 
por finalidade atender à necessidade de caixa, principalmente, no financiamento das obras de construção da usina de 
Jaguatirica II e que serão capitalizados ao longo de 2020.  
 

14.   Custos e Despesas por natureza 

A composição dos custos de geração de energia e das despesas operacionais da Companhia é demonstrada como segue: 
 
   2019    2018  
 Despesas administrativas e gerais       

 Serviços de terceiros   (306)  (7) 
 Propaganda e publicidade   (291)  - 
 Impostos e contribuições   (185)  - 
 Aluguéis   (8)  (5) 
 Outras   (48)  (2) 

  (838)  (14) 

15.   Resultado financeiro 

A composição do resultado financeiro da Companhia é demonstrada como segue: 
 

    
   2019    2018  
 Despesas financeiras   

   

 Variação cambial   (149)  - 
 Outros   (70)  - 

  (219)  - 
     

 Receitas financeiras   
   

 Aplicação financeira   36  - 
  36  - 

 Resultado Financeiro   (183)  - 
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16. Compromissos assumidos 

A Companhia tem compromissos assumidos com fornecedores diversos de equipamentos e serviços relacionados às 
construções em andamento relativas ao projeto integrado de Azulão-Jaguatirica, o qual contempla a Unidade 
Termoelétrica e a Unidade de Liquefação de Gás. Temos fornecedores contratados sob contrato de empreitada global, 
na modalidade full EPC e fornecedores de equipamentos, com previsão de desembolsos até de 2021. 
 
Abaixo os valores abertos por ano e por moeda: 
 
         2020           2021 

 R$  EUR  US$  R$  EUR  US$ 
 Unidade termoelétrica   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 EPC  364.212  32.686  -  169.832  4.572  - 
 Equipamentos e serviços  6.824  -  20.035  -  -  - 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 Unidade de liquefação   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 EPC  121.953  -  -  38.114  -  - 
 Equipamentos e serviços  123.660  7.550  72.800  23.724  -  3.576 

 616.649  40.236  92.835  231.670  4.572  3.576 

 

17.   Eventos Subsequentes 

Celebração do contrato de financiamento junto ao BASA 

Em 11 de fevereiro de 2020 foi assinado contrato de financiamento de R$ 1,0 bilhão (um bilhão de reais) entre a 
Companhia e o Banco da Amazônia S.A. (“BASA”). Os recursos serão destinados à construção, operação e manutenção 
do projeto integrado Azulão-Jaguatirica, que compreende a usina termelétrica UTE Jaguatirica II e a infraestrutura de 
produção e suprimento de gás a partir do campo de Azulão, na Bacia do Amazonas. O financiamento foi contratado a um 
custo de IPCA + 1,5013%a.a., com prazo de vigência de 196 meses, incluindo 24 meses de carência, vencendo em 15 de 
junho de 2036. O desembolso de recursos está sujeito ao cumprimento de determinadas condições precedentes e 
cronograma do projeto.  

Licenças e autorizações 

Atendendo à construção da UTE Jaguatirica, foi autorizado o início das etapas 3 e 4 da obra, construção civil e montagem 
eletromecânica respectivamente, além da Linha de Transmissão prevista no projeto. 

Efeito do Coronavírus nas Demonstrações Financeiras 

A Companhia vem acompanhando o avanço da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) e não foram observadas até 
a data da apresentação das demonstrações financeiras nenhum impacto relevante nas atividades econômicas das 
principais áreas onde a Companhia atua. 
 

Cabe ressaltar, entretanto, que em relação às obras de construção da usina de Jaguatirica II, que estão conforme o 
cronograma estabelecido e sem desvios significativos, porém, devido ao avanço do COVID-19, fornecedores asiáticos, 
europeus e brasileiros, já notificaram potenciais atrasos na entrega de componentes que serão utilizados no 
empreendimento citado. Grande parte destas notificações ainda não quantificam o tempo de atraso, dado que as 
paralizações ainda estão em efeito nos respectivos países de origem. Adicionalmente, muitos destes componentes não 
estão no caminho crítico da montagem da planta e tem impacto mínimo no cronograma, no entanto, a Companhia está 
trabalhando no sentido de renegociar os prazos de entrega e buscando fornecedores alternativos, mitigando assim os 
impactos, não sendo possível quantificar os possíveis efeitos financeiros até o momento. 
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