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MADEIRA ENERGIA S.A. - MESA E SUA CONTROLADA
CNPJ 09.068.805/0001-41

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇOS PATRIMONIAIS
EM MILHARES DE REAIS

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 
EM MILHARES DE REAIS, EXCETO QUANDO INDICADO DE OUTRA FORMA

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
EM MILHARES DE REAIS, EXCETO QUANDO INDICADO DE OUTRA FORMA

Controladora Consolidado
Nota 2018 2017 2018 2017

Receita operacional líquida 26   3.005.553 2.971.019
 Receita líquida de venda de energia 3.005.553 2.971.019
Custos do serviço de energia elétrica 27 (a)   (2.689.459) (1.857.730)
 Custo com venda de energia elétrica (1.486.198) (1.422.571)
 Custo de operação (1.203.261) (1.113.710)
 Compartilhamento de custos relacionados ao 
  cronograma de antecipação 
  (Reversão Impairment) 8    678.551
Lucro operacional bruto 316.094 1.113.289
 Despesas gerais e administrativas 27 (b) (262) (1.299) (195.220) (138.966)
 Outras receitas 371 263
 Provisão para crédito de liquidação duvidosa (678.551)
 Participação nos resultados de subsidiária 10 (1.712.760) (1.103.640)   
Resultado operacional (1.713.022) (1.104.939) 121.245 296.035
 Receitas financeiras 28 53 24.590 127.777 114.973
 Despesas financeiras 28 (40.447) (20.810) (1.880.828) (1.551.186)
Despesas financeiras, líquidas (40.394) 3.780 (1.753.051) (1.436.213)
Prejuízo antes do imposto de renda e da 
 contribuição social (1.753.416) (1.101.159) (1.631.806) (1.140.178)
 Imposto de renda e contribuição social diferidos 9.780 9.657 (111.830) 48.676
Prejuízo do exercício (1.743.636) (1.091.502) (1.743.636) (1.091.502)
Prejuízo básico e diluído por lote de mil ações 
 ordinárias (em reais) 25 (166,88) (114,45)

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

1. Informações gerais: A Madeira Energia S.A. - MESA (“Companhia” ou “Controladora”) é uma socie-
dade anônima de capital fechado, constituída em 27 de agosto de 2007, com sede no município de São 
Paulo, Avenida Doutora Ruth Cardoso, número 4777, 6º andar, sala 02, CEP 05.477-000, e é a holding 
da empresa Santo Antônio Energia S.A. (“Controlada” ou “SAE”) que tem por objetivo a operação e 
manutenção da Usina Hidrelétrica Santo Antônio e de seu sistema de transmissão, em trecho do Rio 
Madeira, município de Porto Velho, estado de Rondônia, assim como a condução de todas as atividades 
necessárias à operação da referida hidrelétrica e de seu sistema de transmissão associado. Em 29 de 
setembro de 2008, a Companhia obteve anuência da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 
para transferir a concessão de geração de energia para sua subsidiária integral, Santo Antônio Energia 
S.A., hoje responsável pela operação da Usina e das instalações de transmissão de interesse restrito da 
central geradora. O prazo de duração do Contrato de Concessão é de 35 anos, contados a partir da data 
de sua assinatura ocorrida em 13 de junho de 2008. (a) Capacidade de geração: A Usina Hidrelétrica 
(“UHE”) Santo Antônio tem capacidade instalada de 3.568 MW, com 50 unidades geradoras do tipo 
“bulbo” que operam em rios de baixa queda e grande vazão de água. Em 26 de julho de 2017, o Minis-
tério de Minas e Energia divulgou a Portaria nº 222 de 24 de julho de 2017, reduzindo parcial e tempo-
rariamente a garantia física da ampliação da UHE Santo Antônio em 96,1 MW médios, por força da 
condição operativa estabelecida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis - IBAMA, que autorizou a operação do reservatório na cota 71,3 m para vazões de até 
24.000 m³/s, até que sejam desafetadas as áreas de unidades de conservação ambiental. Essa redução 
não afetou a energia comercializada pela Companhia. Em 11 de abril de 2018, a Assembleia Legislativa 
do Estado de Rondônia aprovou o Projeto de Lei Complementar nº 102/2016, apresentado pelo Gover-
no do Estado de Rondônia para liberação das áreas de 03 (três) Unidades de Conservação Estaduais. 
Com base neste fato, o IBAMA publicou em 30/05/2018 a Autorização Especial nº 15/2018, autorizando 
a Santo Antônio Energia a operar o reservatório da UHE Santo Antônio seguindo a seguinte regra 
operativa: - Operação na cota 71,3 m, para vazões afluentes ao reservatório de até 34.000 m³/s; - Ope-
ração na cota 70,5 m, para vazões afluentes ao reservatório acima de 34.000 m³/s. Em razão dessa 
nova condição operativa, o Ministério de Minas e Energia publicou a Portaria nº 155 de 11 de julho de 
2018, restabelecendo a Garantia Física da usina em 57 MW médios, totalizando então 2.385,1 MW 
médios. Em 31 de dezembro de 2018, a UHE Santo Antônio possuía 50 unidades geradoras em opera-
ção comercial, totalizando 2.385,10 MW médios de garantia física (já considerada a redução acima re-
ferida). (b) Comercialização de energia elétrica: A energia elétrica produzida é comercializada pela 
Controlada, na condição de “Produtor Independente”, nos termos estabelecidos pelo Contrato de Con-
cessão. Em cumprimento ao edital de leilão nº 05/2007 da UHE Santo Antônio, que prevê a comerciali-
zação de 70% (1.552,6 MW médios) da energia assegurada do projeto original da UHE Santo Antônio 
(2.218 MW médios) no Ambiente de Contratação Regulada - ACR, em 25 e 28 de julho de 2008, foram 
assinados, por intermédio da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE, os Contratos de 
Comercialização de Energia Elétrica no Ambiente Regulado - CCEARs, com as 32 compradoras parti-
cipantes do Leilão nº 05/2007 - ANEEL. O saldo de 30% da energia assegurada do projeto original 
(665,4 MW médios) foi comercializado na modalidade de Contratos de Comercialização de Energia 
Elétrica no Ambiente Livre - CCEALs. A Energia referente à ampliação da UHE Santo Antônio (206,2 
MW médios) foi comercializada através do 19º leilão de energia A-3 realizado em 06 de junho de 2014, 
no qual a Controlada vendeu 129,6 MW médios de energia líquidos de perda. Os 70 MW médios restan-
tes foram comercializados na modalidade de Contratos de Comercialização de Energia Elétrica no 
Ambiente Livre - CCEALs. Em 31 de dezembro de 2017, a Controlada realizou a descontratação de 
287,86 MW médios para o ano de 2018, via Resolução ANEEL nº 711/16, visando a proteção do risco 
hidrológico. (c) Créditos de carbono: Em 2013, a Controlada obteve autorização para o registro na 
Organização das Nações Unidas (“ONU”) para participar do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 
(“MDL”). Com o aval da ONU, a UHE Santo Antônio foi a primeira usina de grande porte em operação 
comercial no Brasil a gerar efetivamente créditos de carbono para o mercado global. De acordo com a 
metodologia do MDL, o volume de créditos equivale à quantidade de gases de efeito estufa não emitidos 
na atmosfera, ampliando a oferta de energia gerada de fonte limpa e renovável. A UHE Santo Antônio 
com a operação na cota tem uma relação de potência nominal instalada/área de reservatório de 8,88 W/
m2, que é o dobro da eficiência energética mínima para gerar créditos de carbono (4 W/m2), graças ao 

uso de turbinas do tipo “bulbo”, responsável por gerar energia utilizando a vazão do rio, dispensando a 
formação de um grande reservatório. A Controlada reconhece o crédito de carbono quando se realiza a 
venda. (d) Programa de Compliance da Companhia: No que se refere à Lei 12.846/13, desde 2017 a 
Companhia possui uma Área de Compliance que estabeleceu um Programa de Integridade que além de 
outras atividades desenvolveu um conjunto de mecanismos e procedimentos de controles internos que 
tem como um de seus objetivos detectar, evitar e mitigar irregularidades praticadas contra si ou contra 
terceiros, a fim de manter os registros financeiros corretos e fidedignos. Dentre as atribuições da Área 
de Compliance está a orientação e apoio às áreas internas em questões relacionadas ao seu Código de 
Ética e Conduta e Manual Anticorrupção, bem como promover o adequado desenvolvimento das ativi-
dades do Programa de Integridade dentro da Companhia. Para isso atividades de treinamento, revisão 
e mapeamento de riscos foram executadas com sucesso em 2018, promovendo uma melhora contínua 
nos controles e adequação às melhores práticas do mercado. Com o objetivo de aprimorar suas práticas 
de governança e de integridade, a Companhia também conta com uma área de Governança Corporati-
va ligada à Presidência, promove o adequado acompanhamento de sua governança e a institucionaliza-
ção de suas práticas de conduta. (e) Aprovação das demonstrações financeiras: As presentes de-
monstrações financeiras foram examinadas pelo Conselho Fiscal e aprovadas pelo Conselho de 
Administração da Companhia em 21 de fevereiro de 2019. 
2. Resumo das principais políticas contábeis: As principais políticas contábeis aplicadas na prepara-
ção destas demonstrações financeiras estão definidas a seguir. Essas políticas vêm sendo aplicadas de 
modo consistente em todos os exercícios apresentados, salvo disposição em contrário. As políticas 
contábeis específicas de rubricas apresentadas no balanço patrimonial, demonstração de resultado do 
exercício, demonstração das mutações do patrimônio líquido e demonstração dos fluxos de caixa estão 
sendo apresentadas em suas respectivas notas explicativas. 2.1 Base de preparação: (a) Demonstra-
ções financeiras individuais e consolidadas: As demonstrações financeiras individuais e consolida-
das foram preparadas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs) e 
conforme as normas internacionais de relatório financeiro (Internacional Financial Reporting Standards 
(IFRS)), emitidas pelo “International Accounting Standards Board (IASB)”. Adicionalmente, foram consi-
derados aspectos da legislação específica emanada pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANE-
EL, principalmente em relação à estruturação das contas contábeis e forma de registro dos eventos, 
visando à uniformização das práticas com outras companhias do setor elétrico, e evidenciam todas as 
informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consis-
tentes com as utilizadas pela administração na sua gestão. A apresentação da Demonstração do Valor 
Adicionado (DVA), individual e consolidada, é requerida pela legislação societária brasileira e pelas 
práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a companhias abertas. A DVA foi preparada de acordo 
com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - “Demonstração do Valor Adicionado”. 
As IFRS não requerem a apresentação dessa demonstração. Como consequência, pelas IFRS, essa 
demonstração está apresentada como informação suplementar, sem prejuízo do conjunto das demons-
trações financeiras. (b) Demonstrações financeiras individuais: As demonstrações financeiras indivi-
duais da Controladora foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil emitidas 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e são divulgadas em conjunto com as demonstra-
ções financeiras consolidadas. Nesse sentido, nas demonstrações financeiras individuais, a Controlada 
é contabilizada pelo método de equivalência patrimonial. 2.1.1 Alterações adotadas pela Companhia 
e sua Controlada: a) CPC 48/IFRS 9: IFRS 9/CPC 48 - “Instrumentos Financeiros”, aborda a classifica-
ção, a mensuração e o reconhecimento de ativos e passivos financeiros e substitui a orientação na IAS 
39/CPC 38, que diz respeito à classificação e à mensuração de instrumentos financeiros. As principais 
alterações que a IFRS 9 traz são: (i) novos critérios de classificação de ativos financeiros; (ii) novo mo-
delo de impairment para ativos financeiros, híbrido de perdas esperadas e incorridas (doravante deno-
minado modelo de perdas esperadas), em substituição ao modelo atual de perdas incorridas; e (iii) fle-
xibilização das exigências para adoção da contabilidade de hedge. A Companhia e a sua Controlada 
concluíram as avaliações dos impactos da adoção da IFRS 9/CPC 48 em suas demonstrações contá-
beis, conforme detalhado a seguir:

 Valor Em 31 de dezembro de 2019
Contábil

Índices
esti-

mados
Cenário

provável

Cenário 
possível

Aumento do 
risco em 25%

Cenário 
remoto

Aumento do 
risco em 50%

em 31 de 
dezembro 

de 2018
Ativos
 Caixa e equivalentes 
  de caixa - CDI - (Nota 4) 68.645 6,80% 73.313 74.480 75.647
 Depósitos em garantia (Nota 6) 127.500 6,80% 136.170 138.338 140.505
Passivos
 Debêntures - IPCA - (Nota 14.2) (4.704.863) 4,00% (4.893.058) (4.940.106) (4.987.155)
 Empréstimos - IPCA - 
  (Nota 14.1) (9.711.581) 4,00% (10.100.044) (10.197.160) (10.294.276)
 Concessões a pagar - 
  IPCA - (Nota 18) (273.284) 4,00% (284.215) (286.948) (289.681)
 Provisões socioambientais -
  IPCA (Nota 19) (358.272) 4,00% (372.603) (376.186) (379.768)
Passivo líquido exposto (14.851.855) (15.440.437) (15.587.582) (15.734.728)
Efeito líquido das variações (588.582) (735.727) (882.873)
A Análise não considera o financiamento do Banco da Amazônia S.A., cujos recursos financeiros são 
oriundos do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte - FNO. Esse financiamento possui taxa de 
juros fixa (Nota 14.1(b)). (c) Gestão de capital - Consolidado: Ao administrar o seu capital, a Compa-
nhia e sua Controlada têm como objetivo salvaguardar a capacidade de continuidade para oferecer re-
torno aos acionistas e benefícios a outras partes interessadas, além de perseguir uma estrutura de ca-
pital ideal para reduzir esse custo. Os índices de alavancagem financeira foram:

Nota Controladora Consolidado

Descritivo

31 de
dezembro

de 2018

31 de
dezembro

de 2017

31 de 
dezembro

de 2018

31 de
dezembro

de 2017
Debêntures 14.2 4.692.345 4.321.381
Empréstimos 14.1 10.272.807 10.730.951
 Menos: Caixa e equivalentes de caixa 4 (2.472) (115) (68.645) (54.517)
Dívida líquida (A) (2.472) (115) 14.896.507 14.997.815
Total do patrimônio líquido 4.656.593 5.327.115 4.656.593 5.327.115
Total do capital (B) 4.654.121 5.327.000 19.553.100 20.324.930
Índice de alavancagem 
 financeira (C = A/B x 100) (0,05%) 0,00% 76,18% 73,79%
4. Caixa e equivalentes de caixa - Consolidado:

Controladora Consolidado
31 de 

dezembro
de 2018

31 de 
dezembro

de 2017

31 de
dezembro

de 2018

31 de
dezembro

de 2017
Fundos de caixa 15 21
Bancos conta movimento 7 1 3.743 15
Aplicações financeiras
 Certificado de depósito bancário (CDB) 225 28.211 44.817
 Operação Compromissada 2.240 114 36.676 9.664

2.472 115 68.645 54.517
As aplicações financeiras no ano de 2018 tiveram um rendimento médio de 87,58% da variação do CDI e 
possuem vencimento em até 730 dias da data da sua contratação e são prontamente conversíveis em caixa, 
pois todos os recursos estão aplicados com liquidez diária. Aplicações financeiras por agente financeiro:

Controladora Consolidado

Agente financeiro
Tipo de 

aplicação
Inde-

xador Rating

31 de 
dezembro

de 2018

31 de 
dezembro

de 2017

31 de 
dezembro

de 2018

31 de 
dezembro

de 2017
Banco ABC 
 do Brasil S.A. CDB CDI AAA (Fitch)/

AAA (S&P) 10.023
Banco ABC 
 do Brasil S.A.

Compro-
missada CDI AA+ (Fitch)/

AA- (S&P) 6.901
Banco da 
 Amazônia S.A. CDB CDI AA (Fitch) 3.035

Banco Daycoval S.A. CDB CDI AA(Fitch)/
AA+(S&P) 18.395

Banco do Brasil S.A. CDB CDI AA (Fitch) 225 11.695 1.908

Banco do Brasil S.A.
Compro-
missada CDI AA (Fitch) 2.240 114 2.239 114

Banco do Nordeste 
 do Brasil S.A. CDB CDI AA(Fitch)/

AAA(S&P) 3.001 2.466

Banco Itaú S.A.
Compro-
missada CDI AAA (Fitch)/

AAA (S&P) 13.783

Banco Votorantim S.A.
Compro-
missada CDI AAA (S&P)/

Aa3(Moody´s) 13.753 9.551

Banco Votorantim S.A. CDB CDI AAA (S&P)/
Aa3(Moody´s) 10.024

Caixa Econômica
 Federal CDB CDI AA(Fitch) 10.480

Banco Bradesco S.A.

Títulos 
Capita-
lização

AAA(Fitch)
2.000

Outros 7 1 3.758 36
2.472 115 68.645 54.517

5. Contas a receber - Consolidado:
31 de dezembro 

de 2018
31 de dezembro 

de 2017
Consumidores - Fornecimento industrial 47.463 61.245
Concessionárias - Suprimento convencional 280.148 258.484

327.611 319.729
Contas a receber “Consumidores - Fornecimento industrial” referem-se a créditos existentes com con-
sumidores de energia e contas a receber “Concessionárias - Suprimento convencional”, com revende-
dores de energia. O prazo de faturamento da Controlada é, em grande parte, de 15 dias, razão pela qual 
os valores dos títulos a receber correspondem ao seu valor justo na data da venda.
6. Depósitos em garantia - Consolidado:

31 de dezembro 
de 2018

31 de dezembro 
de 2017

Circulante
 Reserva do serviço de debêntures - 2ª emissão (i) 1.795
 Reserva do serviço de debêntures - 3ª emissão (i) 11.177 10.488
 Câmara de comercialização de energia elétrica - CCEE (iii) 46.950
 Reserva Fianças (ii) 14.219 15.764

74.141 26.252
Não circulante
 Reserva do serviço da dívida 1 - BNDES direto/indireto/FNO (iv) 18.350 178.358
 Reserva do serviço da dívida 2 - BNDES direto/indireto (v) 89.545
 Reserva estática de debêntures - 3ª emissão (vi) 23.525 1.385
 Reserva de O&M (vii) 11.484 10.945

53.359 280.233
127.500 306.485

O saldo de depósitos em garantia no ativo circulante está composto, respectivamente, por montante para 
fazer face: (i) Aos juros da 2ª e da 3ª emissão de debêntures, que são compostos mensalmente e pagos 
semestralmente, próximo pagamento 27 de junho de 2019 e 15 de abril de 2019 respectivamente. (ii) A 
caução para fianças bancárias. (iii) Ao aporte em garantia para liquidação na CCEE (Câmara de Comer-
cialização de Energia Elétrica). (iv) A Conta Reserva do Serviço da Dívida 1. Em 31 de dezembro de 2017, 
o montante equivale a três vezes o valor pago da última parcela de financiamento BNDES direto/indireto 
e FNO - Nota 14.1, subtraído do valor das fianças bancárias apresentadas como garantia no valor de R$ 
115.000. Em 31 de dezembro de 2018, o montante equivale somente a três vezes o valor pago da última 
parcela do FNO. Devido ao reperfilamento da dívida do BNDES direto/indireto a Controlada está desobri-
gada a compor a Conta Reserva até 31.12.2022. (v) A Conta Reserva do Serviço da Dívida 2. Em 31 de 
dezembro de 2017, o montante equivale a três vezes o valor pago da última parcela de financiamento 
BNDES direto/indireto. Em 31 de dezembro de 2018, devido ao reperfilamento da dívida do BNDES direto/
indireto a Controlada está desobrigada a compor a Conta Reserva até 31.12.2022. (vi) A composição da 
Conta Reserva Estática da 3ª emissão de debêntures. (vii) A Conta Reserva de O&M que devem ser 
mantidos aplicados durante toda a vigência do Contrato de Cessão Fiduciária.
7. Despesas pagas antecipadamente:

31 de dezembro 
de 2018

31 de dezembro 
de 2017

Circulante
 Seguros 10.981 15.042
 Repactuação GSF 28.283 28.283

39.264 43.325
Não circulante
 Seguros 728 7.841
 Repactuação GSF 150.845 179.127

151.573 186.968
190.837 230.293

Conforme Resolução Normativa nº 684/2015, para reduzir a exposição ao risco do GSF (Generation 
Scaling Factor), a Companhia aderiu à repactuação do risco hidrológico com a ANEEL para seus con-
tratos de venda de energia no ACR - Ambiente de Comercialização Regulado, na forma da Lei nº 
13.203/2015, na classe de produto SP93, com prêmio de risco associado de R$3,25 por MWh para o 
montante de repactuação de 1.552,6 MW médios da parcela referente às 44 Unidades Geradoras da 
UHE Santo Antônio e, em 29 de dezembro de 2017, na classe de produto SP100 para o montante de 
repactuação de 129,6 MW médios da parcela referente às 6 Unidades Geradoras adicionais da UHE 
Santo Antônio. Parte do GSF repactuado recuperado no exercício de 2015 foi reconhecido, após seu 
pagamento, como prêmio de seguro no Ativo e estão sendo amortizados pelo período de 10 anos e 4 
meses, com início a partir de janeiro de 2015 e encerramento em abril de 2025.
8. Dispêndios reembolsáveis - Consolidado:

31 de dezembro 
de 2018

31 de dezembro 
de 2017

Não circulante
Consórcio Construtor Santo Antônio (i) 65.351 60.771
Consórcio Construtor Santo Antônio (ii) 1.567.588 1.505.527
(–) Provisão para crédito de liquidação duvidosa (ii) (678.551) (678.551)

954.388 887.747
954.388 887.747

Tratam-se de desembolsos que não representam gastos da Controlada e que serão objeto de reembol-
so pelo seu beneficiário. Os gastos realizados pela Controlada, que possuem previsão contratual de 
reembolso, são inicialmente registrados no resultado ou no ativo imobilizado da SAE, conforme sua 
natureza, e, separadamente, a crédito de redução desse gasto, a Controlada apropria a parcela reem-
bolsável em contrapartida a “Dispêndios reembolsáveis”. Os reembolsos são registrados pelo valor do 

custo reembolsável incorrido e atualizados monetariamente conforme previsão de cada contrato. (i) 
Conforme o 1º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão, celebrado em 01 de dezembro de 2008, que 
estabeleceu a primeira antecipação da entrada em operação comercial da Usina e de acordo com o 
Contrato para Implantação da UHE Santo Antônio celebrado entre a Controlada e o Consórcio Constru-
tor Santo Antônio (“CCSA”), a Santo Antônio Energia S.A. deve repassar ao CCSA o custo pela compra 
de volume de energia, ao preço da tarifa de energia resultante do leilão da UHE Santo Antônio (R$ 
78,87/MWh), tendo em vista o não cumprimento do cronograma de entrada em operação comercial de 
unidades geradoras previsto no cronograma do 1º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão. O saldo é 
atualizado monetariamente pelo IGP-M. (ii) Em novembro de 2010, durante a fase de construção da 
Usina, o Consórcio Construtor Santo Antônio (“CCSA”) apresentou para a Santo Antônio Energia S.A. 
(“Controlada” ou “SAE”) novo cronograma de entrada em operação comercial, antecipando, pela segun-
da vez, o início de entrada em operação comercial das unidades geradoras da UHE Santo Antônio, de 
01 de maio de 2012 para 15 de dezembro de 2011, estabelecendo “bônus” pelo resultado líquido que 
seria auferido em razão da antecipação, no valor máximo de R$ 122,00 por MWh, conforme 2º Termo 
Aditivo ao Contrato de Concessão. No entanto, o cronograma de entrada em operação comercial das 
unidades geradoras não foi plenamente cumprido, gerando para a Controlada custos de recomposição 
de lastro referente à energia não gerada em razão do descumprimento da antecipação contratada. Tais 
custos suscitaram o direito de ressarcimento da Controlada junto ao CCSA cujo valor, referido à 31 de 
dezembro de 2018, atualizado monetariamente pelo IGP-M, monta à R$ 1.567.588 mil. Durante o exer-
cício de 2014, o CCSA requereu que, no cálculo dos custos de recomposição de lastro da energia não 
gerada em razão do descumprimento da antecipação, fosse utilizado o limitador de R$ 122,00 por MWh, 
referido à data-base do contrato assinado entre as partes. A Administração da Controlada efetuou aná-
lises do pleito, incluindo aspectos legais, e alterou sua estimativa quanto ao valor de realização do ativo. 
Assim, sobre o valor total do dispêndio reembolsável que naquela data era de R$ 1.383.211 mil, regis-
trou um impairment no valor de R$ 678.551 mil, resultando num valor esperado de recebimento de R$ 
704.660 mil em 31 de dezembro de 2014. A SAAG Investimentos S.A. e a CEMIG Geração e Transmis-
são S.A., acionistas da MESA, requereram, perante a Câmara de Arbitragem do Mercado (“CAM”), 
instauração de procedimento arbitral em face da Madeira Energia S.A. - MESA - CAM 63/15, em razão 
da constituição do impairment, o qual foi julgado em 07 de junho de 2017, deferindo os pedidos dos 
requerentes e determinando a reversão do impairment citado acima. A sentença arbitral foi tempestiva-
mente cumprida pela MESA e sua subsidiária integral, com a respectiva reversão do impairment no 
balancete contábil encerrado em julho de 2017, período abrangido pelas informações anuais de 31 de 
dezembro de 2017. Para dirimir a questão da responsabilidade do CCSA pelo ressarcimento dos custos 
de recomposição de lastro e a utilização do limitador contratual, a Controlada requereu, perante a Inter-
national Chamber of Comerce (“ICC”), a instauração de processo arbitral em face do CCSA, que se 
encontra em andamento. Este processo é revestido de confidencialidade, nos termos do Regulamento 
Arbitral da ICC. Neste contexto e tendo presente o que determina o Pronunciamento Técnico CPC 38 - 
Instrumentos Financeiros, nas informações referentes ao trimestre encerrado em 30 de setembro de 
2017, foi registrada Provisão de Crédito de Liquidação Duvidosa (PCLD), no valor de R$ 678.551 mil, 
nas demonstrações financeiras no trimestre findo em 30 de setembro 2017, tendo em vista a expectati-
va da Companhia e sua Controlada com relação a recuperação destes ativos.
9. Imposto de renda e contribuição social diferidos - Consolidado: a) Composição: O Imposto de 
Renda e a Contribuição Social registrados no exercício são apurados em bases corrente e diferida. Es-
ses tributos são calculados com base nas leis tributárias vigentes na data do balanço e são reconheci-
dos na demonstração do resultado. O cálculo do Imposto de Renda e da Contribuição Social diferidos é 
feito utilizando-se, respectivamente, as alíquotas de 25% e de 9%. O Imposto de Renda e a Contribuição 
Social diferidos são reconhecidos principalmente sobre: a) prejuízos fiscais e bases negativas da contri-
buição social; e b) provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa - PCLD (Nota 08) que corresponde a 
uma diferença temporária entre a base fiscal e o valor contábil pelo qual ele foi registrado. Esta diferença 
afetará o imposto em períodos futuros, quando a provisão for finalizada. O valor total de imposto diferido 
ativo reconhecido nas demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2018 é como segue:

Consolidado
31 de dezembro 

de 2018
31 de dezembro 

de 2017
Saldo no início do exercício 627.181 588.161
Movimentação
Diferenças Temporárias - Provisão FID 12.837 117.403
Diferenças Temporárias - Provisão 678.551
Diferenças Temporárias Reversão de Provisão-Impairment (678.551)
Custos de transação de empréstimos e financiamentos (1.330)
Amortização - Custos de transação de emissão de debêntures 2.614 2.614
Amortização - Custos de transação de empréstimos 
 e financiamentos 24.990 1.558
Amortização do Uso do bem público (1.499) (1.499)
Amortização de Terrenos (74) (74)
Amortização de Servidões (2) (2)
Amortização de Despesas Pré-Operacionais- Efetuada de acordo
 com a entrada em operação das turbinas, sendo amortizado 1/44
  avos por mês/turbina (2.964) (3.905)
Realização da Diferença Temporária-Provisão FID (393.578)  

(357.676) 114.765
IRPJ - 25% (89.419) 28.691
CSLL - 9% (32.191) 10.329
Encargo fiscal (121.610) 39.020
Saldo no final do exercício 505.571 627.181
Os prejuízos fiscais e bases negativas da contribuição social não expiram no âmbito tributário brasileiro. 
b) Realização do IRPJ e CSLL: O reconhecimento e o valor dos tributos diferidos ativos dependem da 
geração futura de lucros tributáveis, o que requer o uso de estimativas relacionadas ao desempenho 
futuro da Companhia e sua Controlada. Essas estimativas estão contidas no plano de negócios que 
anualmente é enviado para aprovação do Conselho de Administração da Companhia e sua Controlada. 
Esse plano é elaborado pela Diretoria, que utiliza como principais variáveis, os contratos de venda de 
energia firmados com seus clientes, custos e despesas operacionais pautados em critérios definidos 
pelos órgãos reguladores, atualização das dívidas com base em índices pré-estabelecidos (destacando-
se a TJLP e o IPCA). Essas variáveis são obtidas de consultores externos especializados, do desempe-
nho histórico da Companhia e sua Controlada e sua capacidade de criar lucro tributável.

Saldo em 
31 de 

dezembro 
de 2018Ativo 2019 2020 2021 2022 Após 2022

Prejuízos Fiscais (IR) e base negativa (CSL) (i) 264.705 264.705
Provisões Temporárias (ii) 230.707 230.707
Amortização de Despesas Pré-Operacionais (iii) 1.021 558 378 85
Amortização de Terrenos e Servidões (iv) 652 26 26 26 26 548
Direito de Outorga-UBP (iv) 12.743 510 510 510 510 10.703

509.828 1.094 914 231.328 536 275.956
Passivo
Custos de transação - emissão de debêntures (iv) 4.257 889 889 889 889 700

4.257 889 889 889 889 700
Líquido 505.571 205 25 230.439 (353) 275.256
O IRPJ e a CSLL diferidos ativos são reconhecidos sobre: (i) Prejuízos fiscais e base negativa da con-
tribuição social - a Controlada reconheceu, em 2015, crédito tributário de R$ 264.705, decorrente de 
Imposto de Renda e da Contribuição Social diferidos, calculados sobre prejuízos fiscais e bases negati-
vas acumulados até 31 de dezembro de 2014; (ii) PCLD - A diferença temporária está relacionada à 
Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa (Nota 08), que corresponde a uma diferença entre a base 
fiscal e o valor contábil pelo qual esse evento foi registrado nas demonstrações financeiras em 31 de 
dezembro de 2018, que poderá resultar numa quantia dedutível em períodos futuros, caso a quantia 
contabilizada, a título de provisão, seja liquidada; (iii) Despesas contábeis temporariamente não tributá-
veis; (iv) Despesas fiscais que serão refletidas contabilmente em períodos posteriores. A Controlada 
estima que será necessário gerar um lucro tributável de cerca de R$ 778.545 nos exercícios seguintes 
para realizar seus ativos fiscais diferidos constituídos sobre os prejuízos fiscais, apresentados em
31 de dezembro de 2018, se desconsiderada a limitação da utilização do prejuízo fiscal em 30% da base 
de cálculo ao ano. Anualmente, a Companhia e sua Controlada revisam as projeções de lucros tributá-
veis utilizando como base o seu plano de negócios. Se essa projeção indicar que os resultados tributá-
veis não serão suficientes para absorver o tributo diferido, será feita a baixa correspondente à parcela 
do ativo que não será recuperada. Em 06 de Dezembro de 2018, a Controlada obteve homologação do 
pedido do benefício fiscal do Lucro da Exploração referente à redução de 75% do Imposto de Renda 
junto à Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia-SUDAM. O pedido de reconhecimento do 
direito à redução do IRPJ encontra-se em análise junto à Receita Federal do Brasil. 
10. Investimentos - Controladora: A Companhia consolida sua subsidiária integral Santo Antônio 
Energia S.A.

Controladora Consolidado

Ativo Nota

31 de 
dezembro 

de 2018

31 de 
dezembro

de 2017

31 de 
dezembro 

de 2018

31 de 
dezembro

de 2017
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 4 2.472 115 68.645 54.517
 Contas a receber 5 327.611 319.729
 Imposto de renda e contribuição social a recuperar 9 8 19.223 23.032
 Tributos compensáveis 2 3.737 6.864
 Estoques 63.575 59.478
 Depósitos em garantia 6 74.141 26.252
 Despesas pagas antecipadamente 7 39.264 43.325
 Outros ativos   22.034 23.541

2.483 123 618.230 556.738
Não circulante
  Tributos compensáveis 578 1.004
  Depósitos em garantia 6 53.359 280.233
  Despesas pagas antecipadamente 7 151.573 186.968
  Dispêndios reembolsáveis 8 954.388 887.747
  Imposto de renda e contribuição social diferidos 9   505.571 627.181

  1.665.469 1.983.133

 Investimento em controlada 10 4.898.383 6.294.937
 Imobilizado 11 20.612.599 21.424.985
 Intangível 12   175.333 185.742

4.898.383 6.294.937 22.453.401 23.593.860

    
Total do ativo 4.900.866 6.295.060 23.071.631 24.150.598

Controladora Consolidado

Passivo e patrimônio líquido Nota

31 de 
dezembro 

de 2018

31 de 
dezembro

de 2017

31 de 
dezembro 

de 2018

31 de 
dezembro

de 2017
Circulante
 Fornecedores 13 8 14 506.238 202.513
 Salários e encargos a pagar 55 51 18.176 2.816
 Empréstimos e financiamentos 14.1 53.259 689.586
 Debêntures 14.2 115.919 10.782
 Impostos e contribuições 15 3 71.859 121.146
 Adiantamentos de clientes 16 286.370 126.150
 Cauções em garantia 17 17.561 3.433
 Encargos regulamentares e setoriais 62.506 60.228
 Concessões a pagar 18 21.985 21.229
 Provisões socioambientais 19 93.640 50.018
 Outros passivos 20 4.608 718.495 33.820 742.433

4.671 718.563 1.281.333 2.030.334
Não circulante
 Fornecedores 13 409.278
 Empréstimos e financiamentos 14.1 10.219.548 10.041.365
 Debêntures 14.2 4.576.426 4.310.599
 Impostos e contribuições 15 74.570 9.115
 Adiantamentos de clientes 16 80.283
 Cauções em garantia 17 409.821 354.887
 Concessões a pagar 18 251.299 244.260
 Obrigações vinculadas à concessão 5.431 7.133
 Provisões socioambientais 19 264.632 346.991
 Provisão para contingências 21 45.531 711.192
 Outras provisões 22 557.284 518.225
 Imposto de renda e contribuição social diferidos 23 239.602 249.382 239.602 249.382

239.602 249.382 17.133.705 16.793.149
Total do Passivo 244.273 967.945 18.415.038 18.823.483
Patrimônio líquido 24
 Capital social 10.619.786 9.546.672 10.619.786 9.546.672
 Prejuízos acumulados (5.963.193) (4.219.557) (5.963.193) (4.219.557)

4.656.593 5.327.115 4.656.593 5.327.115
Total do passivo e do patrimônio líquido 4.900.866 6.295.060 23.071.631 24.150.598

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

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES - EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO - EM MILHARES DE REAIS

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Resultado líquido do exercício (1.743.636) (1.091.502) (1.743.636) (1.091.502)
Resultado abrangente do exercício (1.743.636) (1.091.502) (1.743.636) (1.091.502)
Resultado abrangente do exercício 
 atribuível ao acionista da Companhia (1.743.636) (1.091.502) (1.743.636) (1.091.502)

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

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM MILHARES DE REAIS

Nota Subscrito
A inte-

gralizar
Prejuízos

acumulados Total
Em 1 de janeiro de 2017 24 9.546.672 (3.128.055) 6.418.617
Total do resultado abrangente do exercício
 Prejuízo do exercício   (1.091.502) (1.091.502)
Em 31 de dezembro de 2017 24 9.546.672  (4.219.557) 5.327.115
Em 1 de janeiro de 2018 24 9.546.672 (4.219.557) 5.327.115
Total do resultado abrangente do exercício
Prejuízo do exercício   (1.743.636) (1.743.636)
Total do resultado abrangente do exercício   (1.743.636) (1.743.636)
Total de contribuições de acionistas
 Aumento de capital em 28.08.2018 972.513 (217.843) 754.670
 Aumento de capital em 02.10.2018 85.000 85.000
 Aumento de capital em 03.10.2018 124.620 124.620
 Aumento de capital em 05.10.2018 43.165 8.223 51.388
 Aumento de capital em 06.12.2018 55.198 55.198
 Aumento de capital em 28.12.2018 2.238 2.238
Total de contribuições de acionistas 1.073.114    1.073.114
Em 31 de dezembro de 2018 24 10.619.786  (5.963.193) 4.656.593

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

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO - EM MILHARES DE REAIS

Controladora Consolidado
Nota 2018 2017 2018 2017

Fluxos de caixa das atividades operacionais
 Prejuízo do exercício antes do IR e da CS (1.753.416) (1.101.159) (1.631.806) (1.140.178)
Ajustes
 Juros e variações monetárias, líquidas 40.447 (3.780) 1.562.301 1.490.562
 Energia elétrica comprada para revenda 682.437 85.115
 Encargo de uso da rede 3.729 97.229
 Depreciações e amortizações 887.061 838.050
 Perda com Baixa imobilizado 12.112 27.214
 Baixa Intangível 16 12
 Provisão contingências (665.661) 125.637
 Participação nos resultados de subsidiária 10 1.712.760 1.103.640   

(209) (1.299) 850.189 1.523.641
Variação nos ativos e passivos
 Contas a receber (7.882) 12.823
 Outros ativos 181 5.274 (8.334)
 Imposto de renda e contribuição social a recuperar (1) 169 4.714 12.493
 Dispêndios reembolsáveis 48.286
 Despesas pagas antecipadamente 39.456 45.109
 Tributos compensáveis (2) 257 3.554 (5.212)
 Fornecedores (6) 11 26.837 (346.028)
 Salários e encargos a pagar 4 2 15.360 148
 Obrigações vinculadas à concessão - P&D (2.741) 8.517
 Impostos e contribuições sociais (3) (15) 7.992 47.045
 Adiantamentos de clientes 240.503 126.150
 Encargos regulamentares e setoriais 1.980 250
 Outros passivos 336 73 37.877 14.834
 Provisões socioambientais   (32.122) (92)

119 (621) 1.190.991 1.479.630
 Pagamento de juros e encargos sobre debêntures (98.292) (105.604)
 Pagamento de juros de empréstimos e 
  financiamentos 14.1 ( c) (837.928) (797.093)
 Pagamento de uso do bem público 18 (a)   (21.987) (21.283)
Caixa líquido (aplicado) gerado pelas atividades 
 operacionais 119 (621) 232.784 555.650
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
 Aumento de capital em controlada 10 (316.206)
 Depósitos em garantia 6 178.985 48.843
 Adições ao imobilizado 11 (116.337) (45.552)
 Adições ao intangível 12   (191) (688)
Caixa líquido aplicado nas atividades 
 de investimentos (316.206)  62.457 2.603
Fluxos de caixa das atividades de 
 financiamentos
 Aumento de capital dos acionistas 318.444 318.444
 Pagamento de debêntures - Principal 15.2 (e) (23.100)
 Pagamento de financiamentos - Principal 14.1 ( c)   (599.557) (538.610)
Caixa líquido aplicado pelas atividades 
 de financiamentos 318.444  (281.113) (561.710)
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de 
 caixa, líquido 2.357 (621) 14.128 (3.457)
Caixa e equivalentes de caixa no início do 
 exercício 4 115 736 54.517 57.974
Caixa e equivalentes de caixa no final do 
 exercício 4 2.472 115 68.645 54.517

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 
EM MILHARES DE REAIS

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Receita   3.471.768 3.436.762
 Receitas operacionais 3.471.397 3.436.478
 Outras receitas 371 284
Insumos adquiridos de terceiros (121) (784) (2.008.294) (1.787.461)
 Serviços de terceiros (117) (779) (1.161.979) (1.130.779)
 Materiais (554.136) (479.740)
 Outros (4) (5) (292.179) (176.942)
Valor adicionado bruto (121) (784) 1.463.474 1.649.301
Depreciação e amortização (885.359) (838.050)
Valor adicionado líquido produzido pela entidade (121) (784) 578.115 811.251
Valor adicionado recebido em transferência (1.753.153) (1.099.858) 87.331 94.165
 Receitas financeiras, líquidas (40.393) 3.782 87.331 94.165
 Participação nos resultados de subsidiária (1.712.760) (1.103.640)
Valor adicionado total a distribuir (1.753.274) (1.100.642) 665.446 905.416
Distribuição do valor adicionado (1.753.274) (1.100.642) 665.446 905.416
Pessoal 86 102 105.696 84.554
 Remuneração direta 85 101 83.339 62.687
 Benefícios 1 1 16.865 17.194
 FGTS 5.492 4.673
Impostos, taxas e contribuições (9.756) (9.315) 512.464 389.404
 Federais (9.756) (9.315) 295.294 173.170
 Estaduais 216.963 216.008
 Municipais 207 226
Remuneração de capitais de terceiros 32 73 1.790.922 1.522.960
 Juros 1.788.182 1.519.356
 Aluguéis 32 73 2.740 3.604
Remuneração de capital próprio (1.743.636) (1.091.502) (1.743.636) (1.091.502)
 Prejuízo do exercício (1.743.636) (1.091.502) (1.743.636) (1.091.502)

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

Ativo Financeiro Madeira Energia S.A. Teste SPPI Efeito Impairment Classificação CPC 38 Classificação CPC 48
Caixa e equivalentes de caixa Valor justo por meio do resultado N/A N/A Empréstimos e Recebíveis Valor justo por meio do resultado

Contas a receber Clientes Custo Amortizado Sim

As geradoras vendem em ACR a um conjunto de 
distribuidoras e em mercado de CP, a PLD. Normalmente 
tem um PMR de aproximadamente 45 dias. Foi também 
apurado que existem garantias prestadas pelas 
distribuidoras, apesar de por vezes serem insuficientes para 
cobrir a totalidade da exposição ao risco de incumprimento. 
A determinação do modelo de perdas esperadas nas 
empresas de geração não foram relevante, considerando os 
seguintes pontos: (i) funcionamentos das garantias 
prestadas pelas distribuidoras/clientes e nível de cobertura 
de risco das mesmas; (ii) possibilidade de justificar que as 
garantias dadas pelo setor/SIN cobrem a totalidade do risco 
de incumprimento pelas distribuidoras, o que, 
complementada pelo fato de não existir qualquer histórico de 
inadinplência, justificaria como adequada uma análise de 
risco zero ou próximo de zero (posição atual do setor).

Empréstimos e Recebíveis Custo Amortizado

Depósitos em garantia Valor justo por meio do resultado N/A N/A Empréstimos e Recebíveis Valor justo por meio do resultado
Dispêndios reembolsáveis Valor justo por meio do resultado N/A N/A Empréstimos e Recebíveis Valor justo por meio do resultado
Fornecedores Custo Amortizado N/A N/A Outros passivos financeiros Outros passivos financeiros
Adiantamento de Clientes Custo Amortizado N/A N/A Outros passivos financeiros Outros passivos financeiros
Cauções e Garantias Custo Amortizado N/A N/A Outros passivos financeiros Outros passivos financeiros
Outras Provisões Custo Amortizado N/A N/A Outros passivos financeiros Outros passivos financeiros
Empréstimos, Financiamentos Custo Amortizado N/A N/A Outros passivos financeiros Outros passivos financeiros
Debêntures Custo Amortizado N/A N/A Outros passivos financeiros Outros passivos financeiros
A Companhia e sua Controlada avaliaram seus históricos de recebimentos e identificaram que não estão expostas a um elevado risco de crédito, uma vez que eventuais saldos vencidos e não recebidos são 
mitigados por contratos de garantias financeiras assinados na contratação dos leilões de energia ou na formalização de contratos bilaterais. Ademais, os montantes a receber de energia de curto prazo são ad-
ministrados pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE ) que por sua vez, controla a inadimplência entre participantes setoriais com base em regulamentações emitidas pelo Poder Conceden-
te, diminuindo o risco de crédito nas transações realizadas. Portanto, após as devidas análises, a Controlada não identificou a necessidade de constituição de eventuais perdas esperadas, uma vez que as 
mesmas mostram-se imateriais e controláveis. b) CPC 47/IFRS 15: IFRS 15/CPC 47 - “Receita de Contratos com Clientes”, essa nova norma traz os princípios que uma entidade aplicará para determinar a 
mensuração da receita e quando ela é reconhecida. Essa norma baseia-se no princípio de que a receita é reconhecida quando o controle de um bem ou serviço é transferido a um cliente, assim, o princípio de 
controle substituirá o princípio de riscos e benefícios. Ela substitui o IAS 11/CPC 17 - “Contratos de Construção”, IAS 18/CPC 30 - “Receitas” e correspondentes interpretações. A administração da Companhia 
avaliou as características indicadas pela nova norma e concluiu que os processos existentes contemplam os requisitos que devem ser percorridos para a implantação das novas normas, logo não há impactos 
relevantes nos registros já feitos a respeito da aplicação do CPC 47.
Requisitos Procedimento anterior Adequação necessária

(i) Identificação do contrato 
 com o cliente

(a) - Quando as partes do contrato aprovarem o contrato e estiverem comprometidas em cumprir suas respectivas obrigações: As concessio-
nárias possuem o direito legal de explorar, mediante concessão para exploração da infraestrutura e da prestação de serviços públicos e de 
obras, de serviços públicos, abrangendo a execução dos serviços de recuperação, manutenção, monitoração, conservação, operação, amplia-
ção, melhorias, e exploração de geração de energia elétrica concedidos pela ANEEL.
(b) - Quando a entidade puder identificar os direitos de cada parte em relação aos bens ou serviços a serem transferidos: Neste caso, o direito 
do cliente é usufruir dos benefícios de manutenção, construção, recuperação e melhorias implementadas pelo concessionário.
(c) - Quando a entidade puder identificar os termos de pagamento para os bens ou serviços a serem transferidos: Os termos de pagamento 
são determinados pelo poder concedente e existem garantias para que os pagamentos ocorram.
(d) - Quando o contrato possuir substância comercial: O cliente se beneficia dos serviços prestados pela concessionária e a remunera por 
estes serviços, bem como, o valor pago à concessionária compreende o efetivamente contratado.
(e) - Quando for provável que a entidade receberá a contraprestação à qual terá direito em troca dos bens ou serviços que serão transferidos 
ao cliente: As concessionárias possuem alta taxa de recebimento pelos serviços prestados. As glosas não são reconhecidas na receita das 
concessionárias. Desta forma não resultando em impacto pelo CPC 47. Nenhuma

(ii) Identificação das obrigações de 
 desempenho do contrato

A obrigação de desempenho da concessionária se caracteriza de acordo com o item 26 (e) do CPC 47: “prestação de serviço que consiste em 
estar pronta para fornecer bens ou serviços, ou disponibilização de bens ou serviços ao cliente a serem usados à medida que e quando o 
cliente decidir”. A Companhia entende que a obrigação de desempenho é satisfeita e o “controle” dos serviços prometidos ao cliente é satisfei-
to quando o cliente recebe a geração de energia. Nenhuma

(iii) Determinar o preço da transação O preço da transação é determinado em contrato. Nenhuma
(iv) Alocação do preço da transação Há apenas um serviço e um preço somente a ser cobrado do cliente de acordo com contrato. Nenhuma

(v) Reconhecimento da receita
A receita deve ser reconhecida no momento em que o cliente recebe a energia, uma vez que naquele momento o cliente se beneficiou do 
uso da energia e a contraprestação é devida independentemente da forma de cobrança. Nenhuma

2.1.2 Mudanças nas políticas contábeis e divulgações: A seguinte nova norma foi emitida pelo IASB 
mas não está em vigor para o exercício de 2018. A adoção antecipada de normas, embora encorajada 
pelo IASB, não é permitida, no Brasil, pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). • IFRS 16 - 
“Operações de Arrendamento Mercantil”: com essa nova norma, os arrendatários passam a ter que re-
conhecer o passivo dos pagamentos futuros e o direito de uso do ativo arrendado para praticamente 
todos os contratos de arrendamento mercantil, incluindo os operacionais, podendo ficar fora do escopo 
dessa nova norma determinados contratos de curto prazo ou de pequenos montantes. Os critérios de 
reconhecimento e mensuração dos arrendamentos nas demonstrações financeiras dos arrendadores 
ficam substancialmente mantidos. O IFRS 16 entra em vigor para exercícios iniciados em/ou após 1º de 
janeiro de 2019 e substitui o IAS 17/CPC 06 - “Operações de Arrendamento Mercantil” e corresponden-
tes interpretações. A Controlada contratou uma consultoria que revisou todos os contratos de arrenda-
mento referente ao último ano em face das novas regras contábeis de arrendamento no IFRS 16. Até 
agora, o impacto mais significativo identificado é que a Controlada reconhecerá novos ativos e passivos 
por seus arrendamentos operacionais referente ao aluguel de imóvel. A Controlada espera reconhecer 
ativos de direito de uso de aproximadamente R$ 1.631 em 1º de janeiro de 2019, passivos de arrenda-
mento de R$ 1.631. A Controlada estima que o lucro líquido após os impostos irá diminuir, aproximada-
mente, em R$ 352 em 2019, como resultado da adoção das novas regras. Espera-se que o EBITDA 
ajustado utilizado para mensurar os resultados de segmentos aumente em aproximadamente R$ 836, 
já que os pagamentos dos arrendamentos operacionais foram incluídos no EBITDA, mas a amortização 
dos ativos de direito de uso e os juros sobre o passivo de arrendamento são excluídos dessa medida. 
Os fluxos de caixa operacionais irão aumentar e os fluxos de caixa de financiamento irão diminuir 
aproximadamente R$ 836, pois a amortização da parcela do principal dos passivos de arrendamento 
será classificada como fluxos de caixa de atividades de financiamento. A Controlada pretende aplicar a 
abordagem de transição simplificada e não irá reapresentar os valores comparativos para o ano anterior 
à primeira adoção. Ativos de direito de uso relativos a arrendamentos de propriedades serão mensura-
dos na transição como se as novas regras sempre tivessem sido aplicadas. Todos os outros ativos de 
direito de uso serão mensurados ao valor do passivo de arrendamento no momento da adoção (ajusta-
do em relação a quaisquer despesas de arrendamento pagas antecipadamente ou acumuladas). Não 
há outras normas IFRS ou interpretações IFRIC que ainda não entraram em vigor que poderiam ter 
impacto significativo sobre as demonstrações financeiras. 2.2 Ativos financeiros - Classificação, re-
conhecimento e mensuração: A Companhia e sua Controlada classificam seus instrumentos financei-
ros sob a categoria empréstimos e recebíveis. A classificação depende da finalidade para a qual os 
instrumentos financeiros foram adquiridos. A Administração determina a classificação de seus instru-
mentos financeiros no reconhecimento inicial. Os empréstimos e recebíveis são contabilizados inicial-
mente pelos seus valores justos e subsequentemente pelo custo amortizado, usando o método da taxa 
de juros efetiva. 2.3 Perda (Impairment) de ativos não financeiros: Os ativos que estão sujeitos à 
depreciação são revisados para a verificação de impairment sempre que eventos ou mudanças nas 
circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Uma perda por impairment é 
reconhecida quando o valor contábil do ativo excede seu valor recuperável, o qual representa o maior 
valor entre o valor justo de um ativo menos seus custos de venda e o seu valor em uso. Para fins de 
avaliação do impairment, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os quais existam fluxos 
de caixa identificáveis separadamente (Unidades Geradoras de Caixa (UGC)). Para os exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2018 e de 2017, não foram identificadas pela Administração indicadores que 
pudessem requerer o registro de perdas para os ativos não financeiros. 2.4 Estimativas e julgamentos 
contábeis críticos: 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. As estimativas e os julgamentos contábeis são continu-
amente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de 
eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. Com base em premissas, a Companhia 
e sua Controlada fazem estimativas com relação ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis resul-
tantes raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e premissas que apre-
sentam um risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste relevante nos valores contábeis 
de ativos e passivos no atual exercício social, estão relacionadas a imposto de renda e contribuição 
social diferidos ativos (Nota 09), vida útil econômica de bens do ativo imobilizado (Nota 11), Provisões 
socioambientais (Nota 19) e Provisões para contingências (Nota 21). 2.4.1 Capital circulante líquido 
- CCL negativo: Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia e sua Controlada (Consolidado) apresen-
tavam excesso de passivos circulantes sobre ativos circulantes no montante de R$ 663.103, decorrente, 
principalmente, da conta “Fornecedores” (Nota 13) onde está incluso o parcelamento do FID II e FID III, 
“Adiantamento de Clientes” (Nota 16), e “Debêntures” (Nota 14.2). Estruturalmente as Hidrelétricas 
constituídas sob o formato de Project Finance, com elevado índice de alavancagem financeira, apesar 
de apresentarem capital circulante líquido negativo nos primeiros anos de operação comercial, contam 
com contratos firmes de vendas de energia de longo prazo como suporte e garantia de pagamento de 
suas dívidas. Dessa forma, para a equalização do capital circulante negativo a Companhia e Controlada, 

além de contar com contratos de venda de longo prazo que garantem uma regularidade da sua geração 
operacional de caixa, conta ainda com os impactos positivos decorrentes do reperfilamento de sua dívi-
da contratado em 14/12/2018 (Nota 14), que ajustou o fluxo de pagamento das dívidas à real capacida-
de de geração recorrente de caixa da Companhia, de modo que não fique dependente de aportes 
adicionais dos acionistas, muito embora disponha de instrumentos para este fim, sob o formato de 
Equity Support Agreements.
3. Instrumentos financeiros e gestão de riscos: (a) Considerações gerais: A Companhia e sua 
Controlada operam com diversos instrumentos financeiros, incluindo caixa e equivalentes de caixa, 
contas a pagar a fornecedores e financiamentos. Os instrumentos financeiros operados pela Companhia 
e sua Controlada têm como objetivo administrar a disponibilidade financeira de suas operações e prote-
ger dos efeitos de variações das flutuações das taxas de juros. A Administração dos riscos envolvidos 
nessas operações é efetuada através de mecanismos do mercado financeiro que buscam minimizar a 
exposição dos ativos e passivos, protegendo a rentabilidade dos contratos e o patrimônio da Companhia 
e de sua Controlada. (b) Gestão de riscos: A Companhia e sua Controlada possuem políticas e estra-
tégias operacionais e financeiras aprovadas por suas Administrações que normatizam a exposição ao 
risco de crédito em instrumentos financeiros de forma a garantir o valor, a liquidez, a segurança e a 
rentabilidade de seus ativos e manter os níveis de endividamento e perfil da dívida conforme definidos 
no Plano de negócios da Companhia e deliberações do Conselho de Administração. Os riscos financei-
ros mais relevantes a serem gerenciados pela Companhia e por sua Controlada são: (i) Risco de taxa 
de juros e inflação - Consolidado: A Controlada está exposta aos riscos de elevação das taxas de juros 
nacionais e inflação, bem como à variação na taxa de juros dos financiamentos contratados. Em 31 de 
dezembro de 2018, a Santo Antônio Energia S.A. possui R$ 14.978.856 em empréstimos e financiamen-
tos contratados dos quais, desconsiderando-se o custo de transação financeira de R$ 13.704, R$ 
9.711.582 (Nota 14.1) relacionados a financiamento obtido junto ao BNDES e R$ 4.704.863 (Nota 14.2) 
em debêntures, ambos atrelados ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA. Adicionalmente, a 
Controlada assumiu, na assinatura do Contrato de Concessão nº 001/2008 de uso do bem público para 
a geração de energia, a obrigação de recolher à União o montante total fixado em R$ 379.267, em 
parcelas mensais proporcionais ao valor anual de R$ 11.852, reajustado anualmente pelo IPCA (Nota 
18). Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia e sua Controlada não possuem instrumentos financei-
ros derivativos contratados para proteção desses riscos. (ii) Risco de crédito - Consolidado: Risco de 
crédito da contraparte é aquele existente em função da incapacidade da contraparte de cumprir suas 
obrigações financeiras com a Companhia ou com sua Controlada por insolvência. Visando gerenciar 
esse risco, os relacionamentos da Companhia e de sua Controlada com instituições financeiras são 
apenas com instituições financeiras de primeira linha e que possuem “ratings” fornecidos por agências 
internacionais como Fitch Rating, Standard & Poor’s e Moody’s Investor e devidamente aprovadas pelo 
Conselho de Administração da Companhia por meio da Política de Gestão de Riscos Financeiros. Parte 
dos contratos de venda de energia da Controlada está amparada em regras do ambiente de contratação 
regulada de energia. Adicionalmente, a Controlada busca minimizar seus riscos de crédito através de 
mecanismos de garantia envolvendo recebíveis de seus clientes e, quando aplicável, mediante seguro 
garantia e fianças bancárias. (iii) Risco de liquidez - Consolidado: A Companhia e sua Controlada moni-
toram permanentemente os fluxos de caixa de curto, médio e longo prazo, previstos e realizados, bus-
cando evitar possíveis descasamentos e consequentes perdas financeiras e garantir as exigências de 
liquidez para as necessidades operacionais. Para equalização da situação do capital circulante negativo, 
a Companhia conta com geração operacional de caixa. (iv) Risco hidrológico - Consolidado: A energia 
elétrica produzida por uma usina hidrelétrica apresenta grande variabilidade pela forte dependência do 
regime hidrológico. A conjuntura do sistema e os baixos níveis de armazenamento dos reservatórios, em 
decorrência das chuvas abaixo da média histórica e consequentemente baixas vazões, tem provocado 
uma diminuição significativa da energia hidráulica gerada pelo SIN (Sistema Interligado Nacional), com 
consequente aumento da exposição do gerador ao participar de um rateio no MRE (Mecanismo de 
Realocação de Energia), valorado a PLD (Preço de Liquidação das Diferenças), o que gera um dispên-
dio com o GSF (Generation Scaling Factor) para os geradores hidrelétricos. Desta forma, para reduzir a 
exposição a esse risco, a Controlada aderiu à repactuação do risco hidrológico com a ANEEL, na forma 
da lei nº 13.203/2015, conforme Resolução Normativa nº 684/2015, para seus contratos de venda de 
energia no ACR - Ambiente de Comercialização Regulado, na classe de produto SP93 para o montante 
de repactuação de 1.552,6 MW médios da parcela referente às 44 Unidades Geradoras da UHE Santo 
Antônio e, em 29 de dezembro de 2017, na classe de produto SP100 para o montante de repactuação 
de 129,6 MW médios da parcela referente às 6 Unidades Geradoras adicionais da UHE Santo Antônio 
(Nota 1). (v) Análise de sensibilidade - Consolidado: Com relação ao risco de elevação da inflação mais 
relevante, a Companhia estima que, em um cenário provável, em 31 de dezembro de 2019, a taxa IPCA 
será de 4,00% a.a. e CDI de 6,80% a.a. A Companhia fez uma análise de sensibilidade dos efeitos nos 
resultados advindos de uma alta nas taxas de 25% e 50% em relação ao cenário provável, considerados 
como possível e remoto, respectivamente.

Senhores Acionistas, Nos termos das disposições legais e estatutárias, a administração da Madeira 
Energia S.A. (“Companhia” ou “MESA”) submete à apreciação dos acionistas e demais interessados o 
Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras Individuais da Companhia, acompanhadas 
do Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2018. A MESA é a holding que detém 100% das ações ordinárias da Santo Antônio Energia S.A. 
(“Controlada” ou “SAE”), concessionária responsável pelo desenvolvimento do projeto de implementa-
ção da UHE Santo Antônio e seu sistema de transmissão, em trecho do Rio Madeira, município de 
Porto Velho, Estado de Rondônia, incluindo a condução de todas as atividades necessárias à constru-
ção, operação, manutenção e exploração da referida hidrelétrica e seu sistema de transmissão associa-
do. A composição acionária da MESA em 31 de dezembro de 2018 era: Furnas (43,06%), Odebrecht 
Energia (18,25%), SAAG (10,53%), Cemig (8,53%) e o Fundo de Investimentos e Participações Amazô-
nia Energia - Caixa FIP (19,63%). Em 31 de dezembro de 2018, a UHE Santo Antônio possuía 50 uni-
dades geradoras com capacidade instalada de 3.568 MW. O prazo de duração do Contrato de Conces-
são é de 35 anos, contados a partir da data de sua assinatura, ocorrida em 13 de junho de 2008.  UHE 
Santo Antônio: O ano de 2018 foi um ano de grandes desafios e realizações para a Companhia, des-
tacando-se a conclusão do reperfilamento da dívida da SAE junto ao BNDES e bancos Repassadores 

(FINEM), no valor de R$ 9,7 bilhões, adequando o fluxo de pagamento de sua principal dívida à sua 
capacidade de geração de caixa.  Não obstante, 2018 foi um ano extremamente desafiador para o setor 
de energia elétrica, especialmente para as geradoras hidrelétricas em razão do cenário de restrição 
hídrica e efeito do deslocamento da geração hídrica por outras fontes (térmica, eólica e solar). Tal situa-
ção causou uma  exposição média da SAE da ordem de 18,1% de sua garantia física ao PLD (Preço de 
Liquidação de Diferenças), com importantes reflexos negativos em seu caixa para cumprimento de suas 
obrigações de liquidação junto à CCEE. Para a mitigação parcial dos efeitos do GSF (Generation Scale 
Factor) de 81,9% (médio) em 2018, a SAE repactuou seu risco hidrológico com a descontratação de 
energia pela REN 711/2016 (no volume de 287,8 MW médios). A SAE manteve seu foco na melhoria de 
operação e manutenção da UHE, sendo a 4ª maior geradora brasileira de energia em 2018. Segundo 
dados operacionais do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), a SAE gerou, durante o ano de 
2018, um total de 17.458.767 MWh, 3% a mais quando comparado ao mesmo período de 2017 
(16.955.696 MWh). Podemos destacar também que SAE vem aumentando consistentemente (4º ano 
consecutivo) a disponibilidade da UHE Santo Antônio, como pode ser observado pelo seu Fator de 
Disponibilidade, que fechou o ano de 2018 em 96,7%, comprovando a contínua busca pela excelência 
na gestão da operação e manutenção. Os principais pontos positivos a serem destacados durante o ano 

de 2018 foram, além da repactuação do financiamento supra destacado: a receita líquida de R$ 3.006 
milhões e a recuperação parcial da garantia física (de 57MW médios) relacionada a 06 Unidades Gera-
doras adicionais, totalizando a garantia física da UHE de 2.385 MW médios, sendo a 4ª maior geradora 
do Brasil. No tocante às melhores práticas de Governança, a SAE reafirmou seus compromissos com a 
implementação do Programa de Integridade (Compliance), aprimorando o Código de Conduta, Políticas 
e Procedimentos, Comitê de Ética, Treinamento/Capacitação, Sistema de Recebimento de Denúncias, 
Monitoramento e Auditoria. Responsabilidade Socioambiental: A Hidrelétrica de Santo Antônio é re-
ferência em produção de energia limpa e de fonte renovável. Desde a sua concepção, o projeto da Hi-
drelétrica de Santo Antônio foi idealizado para obter o máximo aproveitamento do potencial dos recursos 
hídricos do rio Madeira, com o mínimo impacto socioambiental na região e respeito à preservação da 
biodiversidade local. Um investimento aproximado de R$ 2,0 bilhões em sustentabilidade permitiu que 
28 programas socioambientais fossem desenvolvidos para mitigar possíveis impactos decorrentes da 
implantação da hidrelétrica na região de Porto Velho (RO). Diante das boas práticas e cumprimento dos 
PBAs, a Santo Antônio Energia obteve a renovação da Licença de Operação nº 1044/2011, com valida-
de de 10 anos (prazo máximo previsto em Lei). Em maio de 2018, a SAE obteve a Autorização Especial 
nº 15/2018 (AE 15/2018), emitida pelo IBAMA, que possibilitou o alteamento do reservatório, da atual 

cota 70,5m, para a cota 71,3m, com vazões afluentes de até 34.000m³/s, possibilitando a operação na 
cota prevista originalmente no Projeto Básico Complementar Alternativo - PBCA. Em fase de geração 
plena, com todas as 50 turbinas em operação comercial, a hidrelétrica continua sendo um importante 
vetor de desenvolvimento sustentável na região. De março de 2012, quando iniciou a operação comer-
cial, até dezembro de 2018, a concessionária já pagou cerca de R$ 370 milhões em royalties para 
Compensação Financeira pelo Uso dos Recursos Hídricos (CFURH). Essa contribuição permanente da 
Hidrelétrica de Santo Antônio é muito importante para o desenvolvimento de toda região, pois os recur-
sos dos royalties são pagos mensalmente durante todo o período de concessão (até 2043).  Além das 
ações para atendimento às obrigações legais, a Santo Antônio Energia adere a diversos padrões inter-
nacionais de sustentabilidade, como, por exemplo, o cumprimento das diretrizes previstas nos Princípios 
do Equador, o título de Hidrelétrica mais sustentável do Brasil (conforme avaliação da International Hi-
dropower Association em 2014), o registro na Organização das Nações Unidas para participação do 
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, que precede a emissão de Créditos de Carbono, e os diversos 
projetos de incentivo à preservação ambiental e desenvolvimento social da região.

São Paulo, 21 de fevereiro de 2019
A Administração
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