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Relatório de administração

APRESENTAÇÃO
Senhores Acionistas,
Apresentamos o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras da Celesc
Geração S.A., relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011,
acompanhados do Relatório dos Auditores Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal. As
Demonstrações Financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com o
novo padrão contábil estabelecido pelo International Accounting Standards Board – IASB,
denominado International Financial Reporting Standards - IFRS, introduzido no Brasil pela Lei
11.638/2007 e consubstanciado na Instrução CVM nº 457, de 13 de julho de 2007, que
determina a aplicação desta nova prática contábil a partir do exercício findo em 31 de dezembro
de 2010.

PERFIL EMPRESARIAL
A Celesc Geração S.A. foi criada em 2006, a partir do processo de desverticalização das
atividades de distribuição e geração de energia elétrica, conforme prevê a atual legislação do
Setor Elétrico Brasileiro, na forma de subsidiária integral da Centrais Elétricas de Santa Catarina
S.A. – CELESC. Em 31 de dezembro de 2011, seu capital social totalizava R$128 milhões e era
composto por 43 milhões de ações ordinárias sem valor nominal.
Ao ser instituída, a Empresa tornou-se responsável pela operação, manutenção e expansão de
parque gerador formado por doze Pequenas Centrais Hidrelétricas – PCHs, e com potência total
instalada de 81,15MW, conforme o segundo termo aditivo ao Contrato de Concessão ANEEL
55/99. Nos últimos anos, norteada pelo posicionamento estratégico de aumentar a capacidade
de geração própria, a Empresa passou a investir na repotenciação das usinas existentes e na
formação de parcerias para viabilizar projetos que visam a construção de novos
empreendimentos e a diversificação da matriz energética. Estudos em andamento projetam
ampliar em até 148% a capacidade atual e contemplam projetos de fonte hidráulica, eólica e
biomassa.
Em 31 de dezembro de 2011, a Empresa possuía participação acionária em seis sociedades de
propósito específicas (SPEs), interessadas na viabilização de novos empreendimentos no Estado.
Essas parcerias vêm sendo constituídas desde 2007, e têm por objetivo a construção,
comissionamento, operação e manutenção de PCHs. Nas SPEs, a Celesc Geração tem
participação acionária limitada em 49% do total de ações. Estes empreendimentos representam
acréscimo de 56,5 MW de potência instalada em Santa Catarina. A participação da Celesc
Geração nos empreendimentos equivale ao acréscimo de 17,54 MW ao seu parque de geração
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própria. A concessão para exploração dos novos empreendimentos tem prazo médio de 30
anos.
O quadro abaixo apresenta a atual estrutura societária da Empresa:

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.
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Mangueira de
Pedra Energia S.A.
32,5%
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DESEMPENHO OPERACIONAL
Geração de Energia
O índice pluviométrico do ano foi inferior ao registrado em 2010, no entanto, a energia gerada
permaneceu acima da garantia física dos empreendimentos da Celesc Geração. A manutenção
dos índices de disponibilidade das unidades geradoras contribuiram para este cenário,
registrando montantes satisfatórios de produção de energia no parque gerador da Celesc
Geração. No ano de 2011, foram gerados, em média, 65,5 MW médios de energia elétrica por
hora, totalizando a produção líquida de 573,9 GWh e registrando fator de capacidade de cerca
de 80,7%. Alguns fatos relevantes sobre a geração verificada foram que a usina Palmeiras
passou por processo de automação, deixando de operar por um período de 2 meses, fato este
que afetou consideravelmente seu desempenho anual. Da mesma forma, a usina Salto ficou
inoperante também por dois meses devido as cheias no Rio Itajaí-Açu, que afetaram sistemas de
comportas e da tomada d’água. O desempenho em 2011 foi cerca de 6,22 % menor em relação
ao de 2010, que foi ano de recorde histórico de geração registrado.
No quadro a seguir, é possível acompanhar o desempenho de cada uma das usinas que formam
o parque de geração da Empresa, nos anos de 2010 e 2011, referente ao volume de geração
líquida:
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Usina

Palmeiras

2010

2011

189.863,866

159.599,133

Cedros

69.628,092

67.395,545

Salto

42.541,896

38.474,932

100.965,147

96.253,127

Piraí

4.921,309

4.711,152

São Lourenço

3.288,579

3.235,553

Garcia

71.854,743

71.761,483

Caveiras

29.489,136

29.380,314

Pery

35.679,019

35.913,553

Ivo Silveira

21.635,930

22.076,589

Rio do Peixe

4.025,542

4.017,754

Celso Ramos

38.137,359

41.130,447

Bracinho

Total MWh 612.030,618 573.949,582
Fonte: Relatórios ME001 da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE

Comercialização de Energia
Em 2011, a Empresa registrou faturamento global de R$ 58,2 milhões, redução de 5,83% em
relação ao ano de 2010 que registrou R$ 61,8 milhões de faturamento.
Os contratos de curto prazo (inferiores a 6 meses) tiveram um resultado de R$ 2,2 milhões em
2011 contra R$ 7,0 milhões em 2010, em virtude da redução do Preço de Liquidação e
Diferenças – PLD. A redução do PLD foi motivada pela sobra de energia no mercado, em
consequência da desaceleração da economia e os altos níveis detectados nos reservatórios das
hidrelétricas.
A Empresa busca reaver na justiça em torno de R$ 2,6 milhões, relativo à inadimplência de
contrato de longo prazo firmado com a empresa Pelzer System/Marc Pelzer Ltda.
Em 2011 foram negociados os primeiros contratos de comercialização de energia de longo
prazo, no ambiente livre.
A Celesc Geração comercializou cerca de 2.445,55 MW na negociação de potência.
O resultado da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE somou R$ 3,41 milhões,
desempenho 7,08% inferior ao resultado de 2010 (R$ 3,67 milhões).
O montante total de energia comercializada em 2011, 471 GWh, ficou 0,2% acima dos 470 GWh
registrados em 2010.
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As vendas no curto prazo em 2011, originadas a partir das sobras energéticas das usinas,
reduziram 47% em relação a 2010. Em contrapartida as negociações no longo prazo, mais
seguras e rentáveis para a empresa, cresceram 7,16 % em relação a 2010.
As vendas por classe em 2010 e 2011 apresentaram o seguinte desempenho:
33.135
27.928

26.068 24.949

1.759
Industrial

2.470

1.583

Comercial

Suprimento

2.138

CCEE

Expansão do Parque Gerador
Em 2011, a Celesc Geração continuou priorizando ações para ampliar a capacidade de geração
própria. Essas ações têm como pilares a repotenciação das usinas existentes e a constituição de
parcerias com investidores privados para viabilização de novos empreendimentos.
A participação da Empresa nas Sociedades de Propósito Específico que viabilizam os novos
empreendimentos é a seguinte:
USINA
Cia Rio das Flores - Prata
Cia Rio das Flores - Bandeirante
Cia Rio das Flores - Belmonte
Rondinha
Xavantina
Mangueira de pedra
Painel
Campo belo
TOTAL - MW

POT. INSTALADA
3,00
3,00
3,60
9,60
6,07
12,00
9,20
10,00
56,47

PARTICIPAÇÃO
25,0%
25,0%
25,0%
32,5%
40,0%
30,0%
32,5%
30,0%

POT. CELESC G
0,75
0,75
0,90
3,12
2,43
3,60
2,99
3,00
17,54
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NOVOS EMPREENDIMENTOS
Dentre os empreendimentos em execução, destaque para a PCH Prata, localizada no município
de Bandeirante, no extremo-oeste catarinense, com potência instalada de 3 MW e já em fase de
operação desde agosto de 2011.
A PCH Belmonte, também pertencente da SPE Companhia Rio das Flores, está em fase final de
instalação dos equipamentos e tem previsão para operação comercial a partir de Março de
2012. A última a entrar em operação é a PCH Bandeirante, com previsão de energização em
Agosto de 2012.
A PCH Rondinha, a ser instalada no município de Passos Maia, na região oeste, teve início das
obras de mobilização em 2011, porém a licença de instalação foi suspensa pela FATMA. A
empresa responsável pela implantação está buscando reverter a decisão e voltar a fase de obras
no início de 2012. A operação comercial está prevista para o início de 2014.
O projeto executivo da PCH Painel, a ser instalada no município de mesmo nome, e o da PCH
Campo Belo, localizada no município de Campo Belo do Sul, também encontram-se em fase final
de elaboração. Aguarda-se emissão da outorga pela ANEEL para permitir o início das obras, que
devem durar aproximadamente 2 anos.
Em 2011, a Empresa ainda atuou na prospecção de estudos para a construção de Centrais
Geradoras Hidrelétricas (CGHs) dando início aos estudos para obtenção de licença ambiental de
aproveitamentos entre barragens de acumulação e captação das usinas Cedros e Palmeiras para
a geração de mais 1,75 MW de energia elétrica no Estado.

AMPLIAÇÃO DAS USINAS EXISTENTES
No decorrer do ano de 2011 transcorreram as obras civis e início da montagem eletromecânica
para ampliação da PCH Pery. Localizada em Curitibanos, a usina tem potência instalada de 4,4
MW e passará a contar, após a conclusão da repotenciação, com capacidade de 30 MW. O início
da operação comercial está previsto para o fim de 2012.
Dois projetos, a PCH Celso Ramos e PCH Caveiras foram enviados à Aneel, e aguardam a
autorização da Agência para ampliação. Para a primeira usina está prevista o incremento de 7,2
MW de potência instalada. Já a PCH Caveiras passará de 3,8 MW para 13,5 MW. Também foram
concluídos os projetos básicos de ampliação da PCH Ivo Silveira, PCH Rio dos Cedros e da PCH
Salto. A última passará de 6,28 MW para 40 MW de potência instalada, aumentando em 5,4
vezes sua capacidade de produção de energia. Cabe destacar que em novembro de 2011 foi
realizada audiência pública com participação da comunidade local, atendendo mais uma etapa
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para obtenção da Licença Ambiental Prévia. A aprovação do projeto básico e obtenção da
outorga são os próximos passos para permitir o início das obras.
A Celesc Geração está avaliando alternativas para obtenção de financiamentos para realização
dos investimentos. Uma das opções é a utilização de crédito via Reserva Global de Reversão –
RGR, fundo administrado pela Eletrobras.

INVESTIMENTOS
Em 2011, a Celesc Geração investiu o montante de R$ 63,6 milhões, volume 23,1% superior ao
realizado em 2010 (R$ 48,9 milhões). O desempenho reflete a maior atuação da Empresa no
desenvolvimento de projetos voltados a sua expansão, com destaque para:

Expansão do Parque Gerador
Os recursos investidos em novos empreendimentos são de origem própria e no ano de 2011
somaram R$ 4,4 milhões, sendo que já estão comercializadas as produções das usinas Rondinha
e Rio das Flores com consumidores livres. Nas usinas existentes foram investidos R$ 58,8
milhões na manutenção, revitalização e ampliação do parque gerador.

Automação de Processos
Acompanhando as tendências do Grupo Celesc na área de inovação tecnológica, a Celesc
Geração adquiriu, em 2010, um Sistema Integrado de Gestão Empresarial (ERP – Enterprise
Resource Planning). A entrada em operação do sistema ocorreu em outubro de 2010, com os
módulos de Finanças, Compras e Contabilidade, sendo implementados em 2011, os módulos de
Orçamento, Manutenção e Projetos de Obras. O Sistema permite a integração de processos,
promovendo maior agilidade à tomada de decisão, baseada em dados mais consistentes.
Paralelo à aquisição do Sistema Integrado de Gestão, também foi viabilizada a infraestrutura
necessária para perfeita harmonia entre hardware e software. Nessa rubrica, o investimento
somou em 2011 R$ 0,4 milhões, totalizando R$ 2,7 milhões.

Melhorias em Usinas
Região Leste / Norte / Vale do Itajaí
Na região leste do Estado e Vale do Itajaí, localizam-se as usinas com maior potência instalada
do parque gerador da Celesc Geração também com os maiores reservatórios de acumulação de
água, que adicionam atrativo turístico à paisagem local.
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Estas usinas receberam atenção especial quanto às suas condições operacionais, além de
investimentos em melhorias nas suas instalações a fim de aumentar o grau de confiabilidade,
qualidade e condições adequadas para o trabalho dos operadores, equipes de manutenção e
demais empregados da empresa.
A usina Garcia, localizada no Município de Angelina, atrai muitos turistas à região pelo fato de
possuir uma barragem com ponte incorporada e um belo lago formado pelo seu reservatório.
Visando a segurança de empregados, moradores e turistas que circulam pela ponte e no
entorno do reservatório, foram instaladas grades guarda-corpo em toda a extensão da ponte.
Ainda nesta usina, foi melhorada a condição de conforto ambiental interno da casa de força,
adequando a temperatura de trabalho dos operadores e para o ideal funcionamento de
equipamentos eletrônicos que são suscetíveis a danos devido à elevação de temperatura.
Também foi instalado o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas – SPDA, na casa de
comando de válvula do conduto forçado, proporcionando a proteção dos equipamentos
elétricos daquela instalação.
Uma das mais antigas usinas em operação da Celesc Geração, a usina Piraí localiza-se em
Joinville, região norte do Estado. Lá foram executadas melhorias na subestação elevadora,
contemplando desde a inspeção geral dos equipamentos, limpeza e pintura dos seus
transformadores elevadores.
Também na região norte do Estado, está a usina Bracinho, no Município de Schroeder. O
sistema de serviços elétricos auxiliares foi remodelado e adequado para a carga necessária,
consistindo na instalação de dois novos transformados de serviço auxiliar – TSA.
No município de Mafra, planalto norte do Estado, está localizada a usina São Lourenço, que
neste ano recebeu melhorias na sua subestação elevadora, com a instalação de pára-raios,
proteção do transformador elevador e linha de transmissão.
Também foi instalado novo sistema de alimentação de água potável, ligado diretamente à rede
da concessionária local e que anteriormente era feito através de poço artesiano.
Em Rio dos Cedros, a Celesc Geração possui duas usinas instaladas, Palmeiras e Cedros, que com
seus reservatórios de acumulação e captação, constituem principal atrativo turístico regional.
Decorrente disto, a região que demanda um maior controle dos reservatórios e atividades
sociais e de preservação ambiental em conjunto com a Prefeitura e comunidade, a fim de
esclarecer e dar segurança aos cidadãos.
A barragem rio Bonito, que forma o reservatório de acumulação usina Palmeiras, recebeu este
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ano a instalação de guarda-corpo na passarela de acesso à casa de comando das comportas,
além de limpeza geral e pintura do vertedouro, aumentando a vida útil das estruturas de
concreto e melhorando seu aspecto visual.
Ainda na usina Palmeiras, foi dado um grande passo para a otimização operacional, sendo
automatizadas as unidades geradoras UG-1 e UG-2, completando a automação total da casa de
força, uma vez que a UG-3 já contava com sistema de controle e proteção automatizado.
Nos serviços auxiliares e complementares da usina, foi construída a edificação de abrigo do
gerador diesel de emergência, realização de limpeza e pintura dos transformadores elevadores
da subestação e melhorias na instalação do sistema de drenagem e esgotamento da casa de
força.
A usina Cedros, por sua vez, recebeu melhorias e manutenção geral na subestação elevadora,
com a limpeza, pintura e instalação de novo sistema de refrigeração dos transformadores
elevadores.
Localizada em Blumenau, a usina Salto também se destaca pela sua idade. Característica
singular que demanda mão de obra para sua operação e manutenção, uma vez que as unidades
geradoras não são completamente automatizadas.
Neste ano, a usina recebeu novas bombas hidráulicas para o sistema de drenagem e
esgotamento da casa de força, aumentando a confiabilidade do sistema, que é de suma
importância em casos de vazões extremas e enchentes, que são freqüentes no município.
Também foi reformado e reconstruído o sistema distribuidor e rotor inferior da unidade gerador
UG-2, dando condições operacionais à turbina Francis Dupla de eixo vertical, datada de 1915.

Região Planalto / Oeste
Todas as usinas localizadas nesta região contam com sistema automatizado de controle e
proteção, o que proporciona uma menor equipe de operação. Os reservatórios destas usinas
também são menores e não necessitam de cuidados especiais na sua operação.
No município de Lages, está instalada a usina Caveiras, que neste período recebeu manutenção
e melhorias, destacando-se a automação do sistema de controle da ponte rolante da casa de
força e a instalação de sistema de exaustão e resfriamento da unidade geradora UG-3,
diminuindo a temperatura de operação dos mancais e acrescendo confiabilidade da máquina.
A usina Ivo Silveira, localizada em Campos Novos recebeu instalação de sistema de ventilação
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forçada dos transformadores elevadores da subestação, aumentando a capacidade operacional,
mesmo em condições de temperaturas elevadas.
Em Faxinal dos Guedes, a usina Celso Ramos, contou com adequações e melhorias identificadas
pelo Programa de Prevenção contra Riscos Ambientais – PPRA, e pelo órgão regulador – AGESC,
consistindo de instalação de sistema de iluminação e sinalização de emergência, conforme
projeto de prevenção e combate contra incêndio.
Também foi executada a realocação e do sistema de abastecimento de combustível do gerador
diesel de emergência, melhorando as condições ambientais do trabalho no interior da casa de
força e atendendo a requisitos de proteção ao meio ambiente.
As maiores expectativas quanto aos investimentos no parque gerador estão voltadas para a
ampliação da Usina Pery, localizada em Curitibanos. As obras evoluíram durante este ano de
2011, com a execução e concretização de etapas importantes do empreendimento, dentre elas:
•
•
•
•
•
•
•

Conclusão do canal de adução;
Conclusão da nova ponte sobre o canal de adução;
Montagem das turbinas das unidades geradoras UG-4 e UG-5 (tubo de sucção, caixa
espiral e pré-distribuidor);
Concretagem da casa de força;
Concretagem da tomada d´água;
Início da montagem da estrutura metálica da casa de força;
Recebimento de todos os equipamentos da subestação elevadora;

Além da obra de ampliação, também foram executadas melhorias em sistemas complementares
da usina e da casa de força existente, como a construção de estação de monitoramento
fluviométrico e melhorias no sistema de iluminação de emergência, conforme projeto
preventivo e de proteção contra incêndio.

MEIO AMBIENTE
Reserva Ecológica do Bracinho
Entre diversas ações de proteção do meio ambiente no entorno das usinas, destaque para a
manutenção de uma reserva ecológica junto à Usina Hidrelétrica de Bracinho, na região de
Joinville. Situada em uma área de 46.066.744 m2, no noroeste de Santa Catarina, entre os
municípios de Joinville, Schröeder, Jaraguá do Sul e Guaramirim, a Estação se espalha por uma
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paisagem montanhosa cortada pelos rios Júlio e Bracinho, além de outros afluentes, onde estão
abrigados 12 saltos d’água.
A criação da reserva constitui um passo importante da Celesc para evitar agressões a esse
riquíssimo patrimônio natural e em prol da preservação da nascente do rio que dá nome ao
complexo.

Repotenciação PCH Pery
Durante a ampliação da PCH Pery, uma série de programas ambientais estão sendo executados,
entre eles:
1. Programa de controle de processos erosivos e monitoramento do lençol freático:
Tem como objetivo a preservação dos solos como sustentáculo da vegetação, dos processos
produtivos agropecuários e da paisagem, bem como o monitoramento.
2. Programa de recuperação de áreas degradadas:
Visa minimizar os impactos das obras sobre os recursos naturais, tais como o solo, a
vegetação e as águas superficiais. A paisagem nativa local servirá como referencial para a
recuperação das áreas afetadas, nas quais serão empregadas medidas de recomposição do
solo, do sistema de drenagem e da cobertura vegetal.
3. Programa de monitoramento da qualidade da água:
Reunir informações sobre as alterações produzidas pela PCH Pery na qualidade da água do
rio Canoas a montante, no reservatório e após a barragem durante as fases de construção e
de operação do reservatório e da usina.
4. Programa de reflorestamento:
Este programa atua na composição da Área de Preservação Permanente do reservatório,
auxiliando na ampliação dos corredores ecológicos existentes na paisagem local.
5. Programa de controle de vazão ecológica:
Um dos impactos mais significativos da ampliação desta PCH é a diminuição da vazão em
3,86 km do rio Canoas. As consequências dessa alteração devem ser minimizadas com a
manutenção de uma vazão mínima de 14,40 m3/s, controlada por um dispositivo de
engenharia hidráulica.
6. Programa de educação ambiental:
Atividades de educação ambiental dão suporte ao desenvolvimento sustentável para que
haja uma relação de co-responsabilidade na busca do equilíbrio entre a ação
empreendedora do homem e suas consequências sobre o ambiente em que vive.
7. Programa de monitoramento da ictiofauna:
Acompanha os efeitos provocados operação da PCH sobre a população de peixes nos
diferentes trechos do rio e no lago.
8. Programa de levantamento do patrimônio arqueológico:
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Consiste no levantamento do patrimônio arqueológico existente na região e na
comunicação dos resultados ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional,
visando a preservação do conhecimento.
9. Programa de comunicação social:
Repassa informações à população das áreas atingidas pelo empreendimento sobre as
mudanças provocadas pela implantação da PCH e sobre os programas ambientais a serem
implantados, além de estabelecer um canal de diálogo com a comunidade.
10. Programa de saúde e meio ambiente:
Dirigidos aos trabalhadores diretamente ligados às obras, consiste na divulgação de
informações e orientações voltadas para a saúde, de forma a garantir condições sanitárias e
de higiene adequadas, bem como de cuidados relativos à manutenção de ambientes
saudáveis.
Como compensação ambiental pela instalação da PCH Pery, foi destinado 0,5% do valor deste
empreendimento, um valor aproximado de R$ 480 mil, à unidade de conservação Parque
Estadual Rio Canoas.

DESEMPENHO ECONÔMICO E FINANCEIRO
Indicadores Empresariais
Dados Econômico-Financeiros - R$ Mil

Receita operacional bruta
Receita operacional líquida
EBITDA
Resultado do Serviço
Resultado financeiro - exceto JCP
Lucro líquido
Ativo total
Imobilizado
Patrimônio líquido

2009

2010

2011

57.715
50.277
31.000
25.122
4.397
21.727
333.204
266.589
244.319

61.805
54.747
32.349
26.388
4.257
22.043
350.393
299.875
260.870

58.225
51.810
26.217
19.358
1.528
13.804
395.301
351.781
306.345

Variação
2010/2011
(5,79)%
(5,36)%
(18,96)%
(26,64)%
(64,11)%
(37,38)%
12,82%
17,31%
17,43%

Indicadores Econômicos-Financeiros
Margem EBITDA (EBITDA/ROL)
Margem EBIT (EBIT/ROL)
Margem Líquida (Lucro Líquido/ROL)

61,66%
49,97%
43,21%

59,09%
48,20%
40,26%

50,60%
37,36%
26,64%

(8,49) p.p
(10,84) p.p
(13,62) p.p

p.p - Pontos Percentuais

A empresa encerrou o exercício de 2011 com uma receita operacional bruta de R$ 58,2 milhões, inferior
5,79% em relação a 2010 (R$ 61,8 milhões). Este resultado é atribuído a queda do Preço de Liquidação
de Diferenças – PLD ocorrido em 2011 de R$ 28,21 que é 59,71% menor que em 2010 (R$ 70,02).
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A movimentação do EBTIDA (sigla em inglês para Lucro Antes dos Juros, Impostos, Depreciação e
Amortização, LAJIDA) está detalhada a seguir:

Conciliação do EBITDA - R$ Mil

2009

2010

2011

Lucro Líquido
IR e CSLL corrente e diferido
Resultado financeiro
Depreciação e amortização

21.727
7.791
4.397
5.879

22.043
8.601
4.257
5.962

13.804
7.082
1.528
6.859

EBTIDA

31.000

32.349

26.217

61,66%

59,09%
50,60%

31.000

32.349

2009

2010

EBITDA - R$ mil

26.217

2011
Margem EBITDA

Em 2011, a geração operacional de caixa, medida pelo EBITDA foi inferior e totalizou R$ 26,2 milhões,
redução de 18,88% em relação aos R$ 32,3 milhões apurados no ano anterior. Essa variação é explicada
pela provisão para perdas com devedores duvidosos e a queda do Preço de Liquidação e Diferenças –
PLD.
O resultado financeiro líquido de 2011 foi de R$ 1,5 milhões, representando uma queda de 64,28% em
relação a 2010 (R$ 4,2 milhões). Essa variação é explicada pelos investimentos da empresa em ampliação
de usinas e aquisições de participações acionárias em outras empresas realizados com capital próprio,
reduzindo o fluxo dos investimentos financeiros.
O lucro líquido apurado em 2011 foi de R$ 13,8 milhões, inferior ao registrado no ano de 2010 (R$ 22,0
milhões) em 37,27%, devido a provisão com devedores duvidosos e a queda do PLD, como já
mencionado na conciliação do EBITDA.

ADOÇÃO DE NOVOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS
Adoção dos novos procedimentos contábeis emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (CPC) e das práticas contábeis internacionais conforme o International Financial
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Reporting Standards (IFRS).
A Empresa passou a adotar, a partir de 1° de janeiro de 2010, retroativamente a 1° de janeiro de
2009 (“balanço de abertura”), todos os pronunciamentos emitidos pelo CPC aplicáveis às suas
operações, os quais estão consistentes com as práticas contábeis internacionais - IFRS.

Depreciação sobre o ajuste a valor justo do ativo imobilizado
Em atendimento à orientação prevista nos pronunciamentos CPC 27 e na interpretação ICPC 10,
a Empresa adotou o valor justo como custo atribuído do ativo imobilizado das usinas da
Empresa que apresentavam valor contábil substancialmente inferior ao seu valor justo. Este
procedimento foi fortemente incentivado pela ICPC 10 (Esclarecimentos sobre o CPC 27) e
representa a adoção das melhores práticas de governança corporativa na elaboração de
demonstrações contábeis. O ajuste a valor justo do ativo, líquido de imposto de renda e
contribuição social diferidos, de R$ 227,6 milhões em 1° de janeiro de 2009, teve como
contrapartida a conta do patrimônio líquido denominada “Ajuste de avaliação patrimonial”. A
adoção deste procedimento resultou no aumento da depreciação da Empresa durante a vida
útil dos ativos ajustados ao seu valor justo. O referido ajuste, líquido do imposto de renda e
contribuição social diferidos, não afetará a base de apuração do imposto de renda e da
contribuição social.

PERSPECTIVAS
A prospecção de novos negócios, o aprimoramento contínuo nas esferas econômico-financeira,
social e ambiental, tem sido uma constante nas decisões da Celesc Geração. Essa prerrogativa
tem permitido ampliar o conhecimento sobre o potencial energético na área de concessão da
Empresa e qualificá-la para participações em empreendimentos que, além de ampliar o parque
de geração própria, conferindo maior porte ao seu negócio, promovem a diversificação da
matriz energética em Santa Catarina, com destaque para as parcerias com investidores privados
formalizadas a partir de 2008, que resultaram na constituição de seis Sociedades de Propósito
Específico e viabilizarão oito novos empreendimentos no Estado, com potência total instalada
de 56,5 MW.
Os resultados já começaram a ser auferidos com a entrada em operação da PCH Prata (3,0 MW)
no fim de 2011. No decorrer de 2012 outras duas usinas que fazem parte da SPE Rio das Flores,
PCH Belmonte (3,6 MW) e PCH Bandeirante (3,0 MW), devem entrar em operação comercial. A
participação da Celesc nas três usinas representará um acréscimo de 2,4 MW na capacidade
instalada da empresa.
A PCH Xavantina (6,07 MW) já possui outorga da ANEEL e se prepara para comercializar parte
de sua energia em algum Leilão Regulado, a ser promovido em 2012. Esta venda é importante
para garantir financiamento para a obra, que deve começar no primeiro semestre de 2012. A
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previsão é de que a usina entre em operação comercial no final de 2013.
A PCH Rondinha Energética S.A. (9,6 MW) já tem outorga da ANEEL. O início das obras está
condicionado à liberação da suspensão da Licença de Instalação emitida pelo órgão licenciador
de Santa Catarina. As PCHs Painel (9,2 MW) e Campo Belo (10 MW) estão em fase final de
consolidação do projeto básico.
Paralelamente estão sendo avaliados outros projetos de fontes alternativas como eólica e
biomassa. A empresa também tem interesse e estuda participar em Leilões de Transmissão,
através de Sociedades de Propósito Específico – SPE.
Ações que contemplam a repotenciação das usinas existentes, segundo estudos realizados,
projetam mais que duplicar a capacidade atual de geração da empresa. As ampliações previstas,
além de promoverem retorno financeiro, permitirão estender os prazos de concessões em até
20 anos, conforme preconiza a legislação vigente.
Vale destacar que com a publicação da Resolução nº 467/2011 da ANEEL, a Celesc Geração deve
ter a situação das suas usinas reavaliadas, podendo enquadrá-las como Produtor Intependente
de Energia. Com esta mudança a energia vendida pela empresa será caracterizada como energia
incentivada, que é valorada diferentemente da energia convencional. O valor de mercado da
energia incentivada é cerca de R$ 30,00 / MWh superior ao preço praticado na comercialização
da energia convencional.
Resultados positivos também serão alcançados através da continuidade das automações das
usinas e da instalação de um COG – Centro de Operação da Geração, refletindo numa maior
eficiência energética com consequente redução dos custos operacionais.
A atual situação da Celesc Geração permite que se projete expectativas de crescimento no seu
desempenho por muitos anos. Tal fato se deve, principalmente, ao potencial energético ainda
não explorado em sua área de concessão e que podem ser alavancados com o mínimo impacto
ambiental. O ambiente favorável associado à manutenção da estratégica corporativa, renova as
expectativas para o crescente desempenho da Empresa.
A alocação competente da energia assegurada, a ampliação do parque gerador, as estratégias
bem-sucedidas de comercialização e a valorização do corpo funcional farão com que se obtenha
resultados positivos e demonstram que a experiência, o empreendedorismo e a competência
dão corpo às estratégias e objetivos da Celesc Geração.
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CONSELHO FISCAL
O Conselho Fiscal é composto por cinco membros e respectivos suplentes. O acionista majoritário da
Controladora indica três integrantes. Os acionistas preferenciais e os acionistas ordinários minoritários
da Controladora elegem, em escrutínio separado, seus representantes e respectivos suplentes.
Composição do Conselho Fiscal em 31 de dezembro de 2011:
Telma Suzana Mezia – Presidente
Suplente: Marcelo de Souza Muniz

Representante do Acionista Minoritário

Antonio Ubiratan de Alencastro – Vice-Presidente
Suplente: Nereu Baú

Representante do Acionista Majoritário

Luiz Hilton Temp
Suplente: José Braz da Silveira

Representante do Acionista Majoritário

Hamilton João da Silva
Suplente: Luiz Rogério Gonçalves

Representante do Acionista Majoritário

Julio Sergio de Souza Cardozo
Suplente: Antônio Augusto Torres de Bastos Filho

Representante do Acionista Preferencialista

DIRETORIA EXECUTIVA
Exerce a gestão dos negócios, em sintonia com a missão, os objetivos, as estratégias e as
diretrizes fixadas pela Controladora.
É composta pelo presidente e dois diretores para mandatos de três anos, permitida a reeleição,
podendo ser destituídos a qualquer tempo. Somente o presidente é também membro do
Conselho de Administração da Controladora.
Composição da Diretoria Executiva em 31 de dezembro de 2011:
Diretor Presidente

Antônio Marcos Gavazzoni

Diretor Administrativo e Financeiro

Antônio José Linhares

Diretor Técnico e Comercial

Michel Becker
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AUDITORES INDEPENDENTES
Conforme o disposto no Artigo 2º da Instrução CVM nº 381/03, a Celesc Geração informa que os
auditores independentes da Empresa KPMG Auditores Independentes, não prestaram serviços
não relacionados à auditoria independente em 2011.

AGRADECIMENTOS
Registramos nossos agradecimentos aos membros da Administração e do Conselho Fiscal pelo
apoio prestado no debate e encaminhamento das questões de maior interesse da Empresa.
Nossos reconhecimentos à dedicação e empenho do quadro funcional, extensivamente a todos
os demais que direta ou indiretamente contribuíram para o cumprimento da missão da Celesc
Geração.
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Celesc Geração S.A.
Balanço social

Valor (m il reais )

2 - INDICADORES SOCIAIS INTERNOS

3 - INDICADORES SOCIAIS EXTERNOS

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

0
95

0,52

0,13

0

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

0

0,18

189

0,72

0

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

0

157

1,24

0,30

284

% s obre
RO

Valor (m il reais )

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

50

0

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

50

0

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

0

% s obre
RL

0,00
0,16
0,00
0,16
0,00
0,00

0,00
0,09
0,00
0,09
0,00
0,00

0,00

0,00

100

0,33

0,18

73,39

29,59

19

0,06
0,39

0,03
0,22

15.328

73,39

119

29,59

% s obre
RO

% s obre
RL

0
0

0,00
0,00

0,00
0,00

0
0

0,00

0,00

0

( x ) não possui metas

( ) cumpre de 51 a 75 %

( ) cumpre de 0 a 50 %

( ) cumpre de 76 a 100 %

% s obre
RO

Valor (m il reais )

0

% s obre
RL

0,00
0,00
0,00

( x) não possui metas

0,00
0,00
0,00

( ) cumpre de 51 a 75 %

( ) cumpre de 0 a 50 %

2011

( ) cumpre de 76 a 100 %

2010
63

60

0

0

0

0

0

0

34

34

6

6

36

36

0

0

0

0

0

0

2011

Metas 2012

11.229
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32,56 % governo

] direção

e gerências
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- Distribuição do Valor Adicionado (DVA):

% s obre
RO

0

6 - INFORMAÇÕES RELEVANTES QUANTO AO
EXERCÍCIO DA CIDADANIA EMPRESARIAL

- Valor Adicionado total a distribuir (em mil R$):

0,00
0,00
0,00
0,00
0,17
0,00
0,00
0,35
0,00
0,00
0,00
0,52

15.328

Nº de empregados(as) ao final do período
Nº de admissões durante o período
Nº de empregados(as) terceirizados
Nº de estagiários(as)
Nº de empregados(as) acima de 45 anos
Nº de mulheres que trabalham na empresa
% de cargos de chefia ocupados por mulheres
Nº de negros(as) que trabalham na empresa
% de cargos de chefia ocupados por negros(as)
Nº de pessoas com deficiência ou neces. especiais

- % de reclamações e críticas solucionadas:

% s obre
RL

0,00
0,00
0,00
0,00
0,78
0,00
0,00
1,56
0,00
0,00
0,00
2,35

Valor (m il reais )

0

5 - INDICADORES DO CORPO FUNCIONAL

- Na seleção dos fornecedores, os mesmos padrões
éticos e de responsabilidade social e ambiental
adotados pela empresa:
- Quanto à participação de empregados(as) em programas
de trabalho voluntário, a empresa:
- Número total de reclamações e críticas de
consumidores(as):

% s obre
RL

% s obre
FPB

Valor (m il reais )

0

Valor (m il reais )

- Relação entre a maior e a menor remuneração na Empresa
- Número total de acidentes de trabalho
- Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela
empresa foram definidos por:
- Os padrões de segurança e salubridade no ambiente
de trabalho foram definidos por:
- Quanto à liberdade sindical, ao direito de negociação
coletiva e à representação interna dos(as)
trabalhadores(as), a empresa:

12.102
% s obre
RL

66

Total das Contribuições p/ a Sociedade

-

30.645

91

- Tributos (excluídos os encargos sociais)
Total - Indicadores Sociais Externos
- Investimentos Relac.c/ a Produção/Operação da Empresa
- Investimentos em Programas e/ou Projetos Externos
Total dos Investimentos em Meio Ambiente
- Quanto ao estabelecimento de "metas anuais" para
minimizar resíduos, o consumo em geral na produção/
operação e aumentar a eficácia na utilização de
recursos naturais, a empresa:

54.747

20.886
12.618

Educação
Cultura
Saúde e Saneamento
Esporte
Combate à Fome e Segurança Alimentar
Outros

4 - INDICADORES AMBIENTAIS

Valor (m il reais )

51.810

% s obre
FPB

Valor (m il reais )

- Alimentação
- Encargos Sociais Compulsórios
- Previdência Privada
- Saúde
- Segurança e saúde no trabalho
- Educação
- Cultura
- Capacitação e Desenv. Profissional
- Creches ou Auxílio-creche
- Participação nos Lucros ou Resultados
- Outros
Total - Indicadores Sociais Internos
-

2010

2011

1 - BASE DE CÁLCULO

- Receita Líquida (RL)
- Resultado Operacional (RO)
- Folha de Pagamento Bruta (FPB)

e incentivará
no Procon

0
na Empresa
0%
Em 2010:

na Justiça

0

0

no Procon

na Justiça

0%

0%

51.475

32% governo

17% colaboradores

38% acionistas

4% terceiros

9% retido

7 - OUTRAS INFORMAÇÕES
CNPJ: 08.336.783/0001-78

UF: SC

Coordenação: Viviani Bleyer Remor - Fone: (48) 3231-5520

E-mail: vivianibr@celesc.com.br
Setor Econômico: Serviço Público de Energia Elétrica

Contador: Fabrício Santos Debortoli - Fone: (48) 3231-5404

E-mail: fabriciosd@celesc.com.br
CRC/SC: 25.570/O-0
"ESTA EM PRESA NÃO UTILIZ A M ÃO-DE-OBRA INFANTIL OU TRABALHO ESCRAVO, NÃO TEM ENVOLVIM ENTO COM PROSTITUIÇÃO
OU EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE E NÃO ESTÁ ENVOLVIDA COM CORRUPÇÃO"
"NOSSA EM PRESA VALORIZ A E RESPEITA A DIVERSIDADE INTERNA E EXTERNAM ENTE"
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Balanço patrimonial
(em milhares de reais)

ATIVO
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Tributos a compensar ou recuperar
Devedores diversos
Estoques
Despesas pagas antecipadamente
Não Circulante
Impostos à recuperar
Investimentos
Imobilizado
Intangível

Legislação Societária
31 de dezembro de
31 de dezembro de
2011
2010
Ref.
7
8

9
10

TOTAL DO ATIVO

27.232
21.444
5.640
3
68
77

38.587
33.297
5.227
35
16
12
-

368.069
65
13.510
351.781
2.713

311.806
65
9.552
299.875
2.314

395.301

350.393

Legislação Societária
31 de dezembro de
31 de dezembro de
2011
2010
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Circulante
Fornecedores
Folha de pagamento e encargos sociais
Tributos e contribuições sociais
Dividendos propostos
Obrigações estimadas
Taxas regulamentares
Outras contas à pagar
Não Circulante
Tributos diferidos
Patrimônio Líquido
Capital social
Reservas de lucros
Ajustes de avaliação patrimonial

Ref.

11
12
16

15
17

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

16.568
4.234
45
7.939
2.830
73
186
1.261

15.260
424
29
8.708
4.668
37
246
1.148

72.388
72.388

74.263
74.263

306.345
100.000
65.826
140.519

260.870
65.000
51.713
144.157

395.301

350.393

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Celesc Geração S.A.
Demonstração do resultado do exercício
(em milhares de reais)

Legislação Societária
31 de dezembro de
31 de dezembro de
2010
2011
Ref.

Receita líquida de vendas
(-) Custo de operação

18

51.810
(20.231)

54.747
(18.888)

31.579

35.859

19

(2.673)

-

19

(7.965)
(153)
(1.430)

(7.660)
(259)
(1.552)

19.358

26.388

19

Lucro bruto
Despesas com vendas
Despesas gerais e administrativas
Equivalência Patrimonial
Outras

9
19

Lucro operacional
Receitas financeiras
Despesas financeiras

21
21

Resultado financeiro, líquidas
Lucro líquido antes do imposto de renda e da
contribuição social
Imposto de renda e contribuição social
Corrente
Diferido

15
15

Lucro líquido do exercício

2.228
(700)

4.301
(44)

1.528

4.257

20.886

30.645

(8.956)
1.874

(10.162)
1.561

13.804

22.043

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Celesc Geração S.A.
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
(em milhares de reais)

Capital Social
Saldo em 31 de dezembro de 2009
Lucro líquido do exercício
Realização custo atribuido
Destinação do lucro líquido:
Constituição de reserva legal
Juros sobre o capital próprio
Reserva de retenção de lucros
Saldo em 31 de dezembro de 2010
Aumento de capital
Lucro líquido do exercício
Realização custo atribuido
Destinação do lucro líquido:
Constituição de reserva legal
Juros sobre o capital próprio
Reserva de retenção de lucros
Saldo em 31 de dezembro de 2011

(-) Capital a
intregalizar

65.000

Reservas de
Lucros
32.132

Ajustes de
avaliação
patrimonial

Lucros
Acumulados

147.187

244.319
22.043

(3.030)
1.102

(1.102)

18.479

63.000

51.713

144.157

260.870

(28.000)

35.000
(3.638)
690
13.423
65.826

13.804

3.638
(690)
(3.329)

(28.000)

(5.492)

(18.479)

13.804

128.000

22.043

3.030

(5.492)
65.000

Total

140.519

(3.329)

(13.423)
306.345
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Celesc Geração S.A.
Demonstração dos fluxos de caixa
(em milhares de reais)

Legislação Societária
31 de dezembro de
31 de dezembro
2011
de 2010

Fluxo de Caixa Proveniente das Operações
Operações Sociais:
Lucro Líquido antes do imposto de renda e contribuição social
Imposto de Renda e Contribuição Social
Corrente
Diferido

Lucro Líquido do exercício
Ajustes por:
Depreciação
Equivalência Patrimonial
Ganhos/perdas com participações societárias
Constituição de provisão créditos de liquidação duvidosa - PCLD
Total
Aumento (redução) de Ativos:
Contas a receber
Tributos a compensar ou recuperar
Partes relacionadas
Estoques
Outras contas a receber
Total
Aumento (redução) de Passivos:
Fornecedores
Folha de pagamento e obrigações estimadas
Taxas regulamentares
Juros sobre capital próprio - JCP
Tributos e contribuições sociais
Partes relacionadas
Outras contas a pagar
Total

Caixa Líquido Proveniente das Operações

20.886

(8.956)
1.874

30.645

(10.162)
1.561

13.804

22.043

6.858
154
384
2.673
23.873

5.960
259
28.262

(3.086)
35

206
94
11.057
1
204
11.562

(56)
(64)
(3.171)
3.810
52
(60)
(1.838)
(2.644)
112
1
(567)
20.135

200
(7.752)
(3)
4.668
6.909
(3.539)
155
638
40.462

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Aumento de capital
Juros sobre capital próprio - JCP

35.000
(3.329)
31.671

(5.492)
(5.492)

Caixa Líquido usado nas Atividades de Investimento

(4.495)
(58.765)
(399)
(63.659)

(7.329)
(39.246)
(2.311)
(48.886)

Diminuição íquida do Caixa e Equivalentes de Caixa

(11.853)

(13.916)

33.297
21.444
(11.853)

47.213
33.297
(13.916)

Caixa Líquido proveniente das Atividades de Financiamento
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Aquisição de investimentos
Aquisição de imobilizado
Aquisição de intangível

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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1 Contexto operacional
A Celesc Geração S.A. é uma sociedade por ações constituída sob a forma de subsidiária integral,
controlada pela Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A., destinada a realizar estudos, projetos,
construção e operação de usinas produtoras de energia elétrica, bem como a celebração de atos de
comércio decorrentes dessas atividades, participar de pesquisas científicas e tecnológicas de sistemas
alternativos ligados à geração de energia principalmente a elétrica, sendo tais atividades regulamentadas
pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, bem
como de ver, isoladamente ou em parceria com empresas públicas ou privadas, empreendimentos de
geração e colaborar para a preservação do meio ambiente em suas atividades, tendo em operação
atualmente 12 usinas hidrelétricas.
A Companhia está localizada na Avenida Itamarati, n°160, Térreo, Bloco A1, Bairro Itacorubi,
Florianópolis, Santa Catarina.
A presente demonstração foi aprovada pela Diretoria Executiva em 22 de março de 2012.
A Celesc Geração S.A. possui as seguintes concessões para geração de energia elétrica:

Centrais
Geradoras

Atos de Outorga

Município de
localização da
Casa de
Força/UF

Rio

Termo Final da
Concessão

Capacidade
Instalada (MW)
Concessão

Prorrogação

24,602

Decreto nº 59.453, de
03/11/66

Portaria MME nº 224,
de 29/06/99

07/11/2016

15

Decreto nº 59.453, de
03/11/66

Portaria MME nº 224,
de 29/06/99

07/11/2016

UHE Palmeiras

Rio dos Cedros - SC

Rio dos Cedros

UHE Bracinho

Schoroeder - SC

Rio Bracinho

PCH Garcia

Angelina - SC

Rio Garcia

8,92

Decreto nº 41.128, de
12/03/57

Portaria MME nº 224,
de 29/06/99

07/07/2015

PCH Cedros

Rio dos Cedros - SC

Rio dos Cedros

8,4

Decreto nº 59.453, de
03/11/66

Portaria MME nº 224,
de 29/06/99

07/11/2016

PCH Salto

Blumenau - SC

Rio Itajaí-Açu

6,28

Decreto nº 59.453, de
03/11/66

Portaria MME nº 224,
de 29/06/99

07/11/2016

PCH Celso Ramos

Faxinal dos Guedes SC

Rio Chapecozinho

5,4

Decreto nº 69.569, de
22/11/71

Portaria MME nº 224,
de 29/06/99

23/11/2021

PCH Pery

Curitibanos - SC

Rio Canoas

4,4

Decreto nº 60.945, de
06/07/67

Portaria MME nº 224,
de 29/06/99

09/07/2017

PCH Caveiras

Lages - SC

Rio Caveiras

3,829

Decreto nº 62,958, de
08/07/68

Portaria MME nº 224,
de 29/06/99

10/07/2018

PCH Ivo Silveira

Campos Novos - SC

Rio Santa Cruz

2,6

Decreto nº 54.718, de
30/10/64

Portaria MME nº 224,
de 29/06/99

07/07/2015

PCH Piraí

Joinville - SC

Rio Piraí

0,78

Decreto nº 59.453, de
03/11/66

Portaria MME nº 224,
de 29/06/99

07/11/2016
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E, registro para duas Centrais Geradoras Hidrelétricas - CGH

Centrais
Geradoras

Município de
localização da
Casa de
Força/UF

Rio

Capacidade
Instalada (MW)

Registro

CGH São Lourenço

Mafra - SC

Rio São Lourenço

0,42

Ofício SCG/ANEEL
nº 115/1998
16/12/98

CGH Rio do Peixe

Videira - SC

Rio do Peixe

0,52

Ofício SCG/ANEEL
nº 115/1998
16/12/98

Todos os empreendimentos são próprios e estão em operação.

2 Base de preparação
2.1. Declaração de conformidade
As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP).
2.2. Base de mensuração
As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo histórico, e ativos financeiros
disponíveis para venda e ativos e passivos financeiros mensurados ao valor justo contra o resultado do
exercício.
2.3. Uso de estimativas e julgamentos
A preparação das demonstrações financeiras requer o uso de estimativas contábeis, baseadas em fatores
objetivos e subjetivos, com base no julgamento da administração para determinação do valor adequado
a ser registrado.
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.

2.3.1 Estimativas e premissas contábeis críticas
Com base em premissas, a Empresa faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, as estimativas
contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e premissas
que apresentam um risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste relevante nos valores
contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício social, estão contempladas abaixo:
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- Depreciação do imobilizado
- Impostos diferidos
2.4. Moeda funcional e moeda de apresentação
As demonstrações financeiras estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional do grupo
econômico e, também, a moeda de apresentação da Companhia, e todos os valores arredondados para
milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma.

3 Resumo das principais práticas contábeis
3.1

Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários, outros investimentos de curto
prazo de alta liquidez com vencimentos originais de três meses ou menos, que são prontamente
conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de
mudança de valor.

3.2

Ativos financeiros não derivativos

3.2.1 Classificação
A Companhia classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias: empréstimos e recebíveis. A
classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. A administração
determina a classificação de seus ativos financeiros no reconhecimento inicial.
Empréstimos e recebíveis
Incluem-se nessa categoria os empréstimos e recebíveis que são ativos financeiros não derivativos com
pagamentos fixos ou determináveis, não cotados em um mercado ativo. São incluídos como ativo
circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data do balanço (estes
são classificados como ativos não circulantes). Os recebíveis da Empresa compreendem: contas a
receber de clientes, demais contas a receber e caixa e equivalentes de caixa. Os empréstimos e
recebíveis são contabilizados pelo custo amortizado, usando o método da taxa de juros efetiva.
Reconhecimento e mensuração
As compras e as vendas regulares de ativos financeiros são reconhecidas na data de negociação - data na
qual a Companhia se compromete a comprar ou vender o ativo. Os investimentos são, inicialmente,
reconhecidos pelo valor justo, acrescidos dos custos da transação para todos os ativos financeiros não
mensurados ao valor justo por meio do resultado. Os ativos financeiros mensurados ao valor justo por
meio de resultado são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, e os custos da transação são
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debitados à demonstração do resultado. Os ativos financeiros são baixados quando os direitos de
receber fluxos de caixa dos investimentos tenham vencido ou tenham sido transferidos; neste último
caso, desde que a Companhia tenha transferido, significativamente, todos os riscos e os benefícios da
propriedade. Os ativos financeiros disponíveis para venda e os ativos financeiros mensurados ao valor
justo através do resultado são, subsequentemente, contabilizados pelo valor justo. Os empréstimos e
recebíveis são contabilizados pelo custo amortizado, usando o método da taxa de juros efetiva.
Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor justo de ativos financeiros mensurados ao
valor justo através do resultado são apresentados na demonstração do resultado em "resultado
financeiro" no período em que ocorrem.

3.2.2 Compensação de instrumentos financeiros
Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é reportado no balanço patrimonial
quando há um direito legalmente aplicável de compensar os valores reconhecidos e há uma intenção de
liquidá-los numa base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

3.2.3

Impairment de ativos financeiros

(a)
Ativos mensurados ao custo amortizado
A Companhia avalia no final de cada período do relatório se há evidência objetiva de que o ativo
financeiro ou o grupo de ativos financeiros está deteriorado. Um ativo ou grupo de ativos financeiros
está deteriorado e os prejuízos de impairment são incorridos somente se há evidência objetiva de
impairment como resultado de um ou mais eventos ocorridos após o reconhecimento inicial dos ativos
(um "evento de perda") e aquele evento (ou eventos) de perda tem um impacto nos fluxos de caixa
futuros estimados do ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que pode ser estimado de maneira
confiável.
Os critérios que a Empresa usa para determinar se há evidência objetiva de uma perda por impairment
incluem:
(i)

dificuldade financeira relevante do emissor ou devedor;

(ii)

uma quebra de contrato, como inadimplência ou mora no pagamento dos juros ou principal;

(iii)
a Companhia, por razões econômicas ou jurídicas relativas à dificuldade financeira do tomador
de empréstimo, garante ao tomador uma concessão que o credor não consideraria;
(iv)

torna-se provável que o tomador declare falência ou outra reorganização financeira;

(i)
o desaparecimento de um mercado ativo para aquele ativo financeiro devido às dificuldades
financeiras; ou

26 | P á g i n a

Celesc Geração S.A.
Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras

(vi)
dados observáveis indicando que há uma redução mensurável nos futuros fluxos de caixa
estimados a partir de uma carteira de ativos financeiros desde o reconhecimento inicial daqueles ativos,
embora a diminuição não possa ainda ser identificada com os ativos financeiros individuais na carteira,
incluindo:
a)

mudanças adversas na situação do pagamento dos tomadores de empréstimo na carteira;

b)
condições econômicas nacionais ou locais que se correlacionam com as inadimplências sobre os
ativos na carteira.
A Companhia avalia em primeiro lugar se existe evidência objetiva de impairment.
O montante do prejuízo é mensurado como a diferença entre o valor contábil dos ativos e o valor
presente dos fluxos de caixa futuros estimados (excluindo os prejuízos de crédito futuro que não foram
incorridos) descontados à taxa de juros em vigor original dos ativos financeiros. O valor contábil do ativo
é reduzido e o valor do prejuízo é reconhecido na demonstração do resultado. Se um empréstimo ou
investimento mantido até o vencimento tiver uma taxa de juros variável, a taxa de desconto para medir
uma perda por impairment é a atual taxa efetiva de juros determinada de acordo com o contrato. Como
um expediente prático, a Companhia pode mensurar o impairment com base no valor justo de um
instrumento utilizando um preço de mercado observável.

3.3

Passivos financeiros não derivativos

A Companhia reconhece títulos de dívida emitidos e passivos inicialmente na data em que são
originados. Todos os outros passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data de negociação na
qual a Companhia se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. A Companhia baixa
um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais liquidadas, retiradas ou canceladas.
Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de
transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são medidos pelo custo
amortizado através do método dos juros efetivos.
A Companhia tem os seguintes passivos financeiros não derivativos: empréstimos e financiamentos,
debêntures, fornecedores e outras contas a pagar.

3.4

Contas a receber de clientes

As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber pela venda de energia, sendo
reconhecidas ao valor faturado e deduzidas da provisão para créditos de liquidação duvidosa. A provisão
para créditos de liquidação duvidosa é estabelecida quando existe uma evidência objetiva de que a
Companhia não será capaz de cobrar todos os valores devidos de acordo com os prazos originais das
contas a receber. O valor da provisão é a diferença entre o valor contábil e o valor recuperável.
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3.5

Estoques

Os estoques referem-se a materiais destinados à manutenção das operações, estão classificados no ativo
circulante e registrados ao custo de aquisição e não excedem seu custo de reposição. O custo é
determinado pelo método de avaliação dos estoques “custo médio”.

3.6

Imposto de renda e contribuição social corrente e diferidos

O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente e diferido são calculados com base nas
alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 para
imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido, e
consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do
lucro real.
A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos de renda correntes e
diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resultado.
O imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber esperado sobre o lucro ou prejuízo tributável do
exercício, a taxas de tributos decretadas na data de apresentação das demonstrações financeiras e
qualquer ajuste dos tributos a pagar com relação aos exercícios anteriores.
O imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de
ativos e passivos para fins contábeis e os correspondentes valores usados para fins de tributação. O
imposto diferido é mensurado pelas alíquotas que se espera serem aplicadas às diferenças temporárias
quando elas revertem, baseando-se nas leis que foram decretadas até a data de apresentação das
demonstrações financeiras.
Os ativos e passivos fiscais diferidos são compensados caso haja um direito legal de compensar passivos
e ativos fiscais correntes, e eles se relacionam a impostos de renda lançados pela mesma autoridade
tributária sobre a mesma entidade sujeita à tributação.

3.7

Investimentos em coligadas

Investimento em empresas coligadas
Uma empresa coligada é uma entidade na qual a Companhia exerce influência significativa, através da
participação nas decisões relativas às suas políticas financeiras e operacionais, mas da qual não detém
controle ou controle conjunto sobre essas políticas.
Os investimentos financeiros em empresas coligadas encontram-se registrados pelo método da
equivalência patrimonial. De acordo com este método, as participações financeiras sobre empresas
coligadas são reconhecidas no balanço ao custo, e são ajustadas periodicamente pelo valor
correspondente à participação nos resultados líquidos destas em contrapartida de ganhos ou perdas em
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ativos financeiros e por outras variações ocorridas nos ativos líquidos adquiridos. Adicionalmente, as
participações financeiras poderão igualmente ser ajustadas pelo reconhecimento de perdas por
recuperação do investimento impairment.
As perdas em empresas coligadas em excesso ao investimento efetuado nessas entidades, não são
reconhecidas, exceto quando a Companhia tenha assumido compromissos de cobrir essas perdas.
Qualquer excesso do custo de aquisição de um investimento em coligada sobre o valor justo líquido dos
ativos, passivos e passivos contingentes da empresa coligada na respectiva data de aquisição do
investimento é registrado como ágio. O ágio é adicionado ao valor do respectivo investimento e a sua
recuperação é analisada anualmente como parte integrante do investimento. Nos casos em que o custo
de aquisição seja inferior ao valor justo dos ativos líquidos identificados, a diferença apurada é registrada
como ganho na demonstração dos resultados do período em que ocorre a aquisição.
Adicionalmente, os dividendos recebidos destas empresas são registrados como uma diminuição do
valor dos investimentos.
Os ganhos e perdas em transações com Sociedades de Propósito Especifico com controle compartilhado
são eliminados, proporcionalmente à participação da Companhia nestas sociedades, por contrapartida
do valor do investimento nas mesmas.
Ágio
O ágio (goodwill) é representado pela diferença positiva entre o valor pago ou a pagar e o montante
líquido do valor justo dos ativos e passivos da entidade adquirida. O ágio de aquisições de coligadas é
registrado como "investimento" em conta específica conforme ICPC 09. Se a adquirente apurar deságio,
deverá registrar o montante como ganho no resultado do período, na data da aquisição. O ágio é testado
anualmente para verificar prováveis perdas impairment e contabilizado pelo seu valor de custo menos as
perdas acumuladas por impairment, que não são revertidas em períodos subsequentes. Os ganhos e as
perdas da alienação de uma entidade incluem o valor contábil do ágio relacionado com a entidade
vendida.
O ágio é alocado às Unidades Geradoras de Caixa (UGCs) para fins de teste de impairment. A alocação é
feita para as Unidades Geradoras de Caixa ou para os grupos de Unidades Geradoras de Caixa que
devem se beneficiar da combinação de negócios da qual o ágio se originou devidamente segregada, de
acordo com o segmento operacional.

3.8

Imobilizado

O imobilizado compreende, principalmente, reservatórios, barragens, adutoras, edificações, obras civis e
benfeitorias. É mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação acumulada. O custo histórico
inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens e também pode incluir transferências do
patrimônio de quaisquer ganhos/perdas de hedge de fluxo de caixa qualificados como referentes à
compra de imobilizado em moeda estrangeira. O custo histórico também inclui os custos de
financiamento relacionados com a aquisição de ativos qualificadores.
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Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo
separado, conforme apropriado, somente quando for provável que existam benefícios econômicos
futuros associados ao item e que o custo do item possa ser mensurado com segurança. O valor contábil
de itens ou peças substituídos será revertido. Todos os outros reparos e manutenções são lançados em
contrapartida ao resultado do exercício, quando incorridos.
Os terrenos não são depreciados. A depreciação de outros ativos é calculada de acordo com o método
linear para alocar seus custos aos seus valores residuais durante a vida útil estimada, como segue:
Geração
(%)
Administração
(%)
Edificações
2,0
Edificações
4,0
Turbina Hidráulica
2,5
Equipamento Geral
10,0
Gerador
3,3
Veículos
20,0

3.9

Intangíveis

Os intangíveis são demonstrados pelo custo de aquisição.

Programas de computador (softwares)
Licenças adquiridas de programas de computador (softwares) são capitalizadas e amortizadas ao longo
de sua vida útil estimada pelas taxas definidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.
Os gastos associados à manutenção de softwares são reconhecidos como despesas na medida em que
são incorridos. Os gastos diretamente associados a softwares identificáveis e únicos, controlados pela
Companhia e que, provavelmente, gerarão benefícios econômicos maiores que os custos por mais de um
ano, são reconhecidos como ativos intangíveis. Os gastos diretos incluem a remuneração dos
funcionários da equipe de desenvolvimento de softwares e a parte adequada das despesas gerais
relacionadas.
Os gastos com o desenvolvimento de softwares reconhecidos como ativos são amortizados usando-se o
método linear ao longo de suas vidas úteis.

3.10 Redução ao valor recuperável de ativos não financeiros
O imobilizado e outros ativos não circulantes, inclusive os ativos intangíveis, são revistos anualmente
para se identificar evidências de perdas não recuperáveis, ou ainda, sempre que eventos ou alterações
nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Quando este for o caso, o
valor recuperável é calculado para verificar se há perda. Quando houver perda, ela é reconhecida pelo
montante em que o valor contábil do ativo ultrapassa seu valor recuperável, que é o maior entre o preço
líquido de venda e o valor em uso de um ativo. Para fins de avaliação, os ativos são agrupados no menor
grupo de ativos para o qual existem fluxos de caixa identificáveis separadamente.
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3.11 Fornecedores
As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por materiais e serviços adquiridos ou
utilizados no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos.
Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo
amortizado com o uso do método de taxa de juros efetiva. Na prática, são normalmente reconhecidas ao
valor da fatura correspondente.

3.12 Provisões
As provisões são reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação presente, legal ou não
formalizada, como resultado de eventos passados e é provável que uma saída de recursos seja
necessária para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor possa ser feita.

3.13 Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes
São demonstrados pelos valores de realização (ativos) e pelos valores conhecidos ou calculáveis,
acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas (passivos).

3.14 Distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio
São reconhecidos como passivo no momento em que os dividendos são aprovados pelos acionistas da
Companhia. O estatuto social prevê que, no mínimo, 25% do lucro líquido ajustado sejam distribuídos
como dividendos, podendo ser imputados a esse o pagamento de Juros sobre o Capital Próprio – JCP.
São reconhecidos como passivo no momento em que os dividendos são aprovados pelos acionistas da
Companhia. Dessa forma, a provisão é registrada no encerramento do exercício social, no montante do
dividendo mínimo que ainda não tenha sido distribuído durante o exercício até o limite do dividendo
mínimo obrigatório. Valores acima do mínimo obrigatório somente são provisionados quando aprovados
em Assembléia Geral Ordinária pelos acionistas.

3.15 Capital social
As ações ordinárias e nominativas são classificadas no patrimônio líquido.

3.16 Reconhecimento de receita
A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pelo fornecimento e
suprimento de energia faturada no curso normal das atividades da Companhia. A receita é apresentada
líquida dos impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos descontos.
A Companhia reconhece a receita quando: o valor da receita pode ser mensurado com segurança; é
provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a entidade e quando critérios específicos
tiverem sido atendidos para cada uma das atividades da Companhia. O valor da receita não é
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considerado como mensurável com segurança até que todas as contingências relacionadas com a
flexibilidade dos contratos tenham sido resolvidas.
Fornecimento de energia elétrica
Destina-se à contabilização da receita faturada correspondente ao fornecimento de energia elétrica.
Suprimento de energia elétrica
Destina-se à contabilização da receita proveniente do suprimento de energia elétrica às
comercializadoras.

Receita financeira
A receita financeira é reconhecida conforme o prazo decorrido, usando o método da taxa de juros
efetiva. Quando uma perda impairment é identificada em relação a uma conta a receber, a empresa
reduz o valor contábil para seu valor recuperável, que corresponde ao fluxo de caixa futuro estimado,
descontado à taxa de juros efetiva original do instrumento. Subsequentemente, à medida que o tempo
passa, os juros são incorporados às contas a receber, em contrapartida de receita financeira. Essa receita
financeira é calculada pela mesma taxa de juros efetiva utilizada para apurar o valor recuperável, ou seja,
a taxa original do contas a receber.

4 Gestão de risco financeiro
4.1

Fatores de risco financeiro

As atividades da Companhia a expõem a diversos riscos financeiros: risco de mercado (incluindo risco de
moeda, risco de taxa de juros de valor justo, risco de taxa de juros de fluxo de caixa e risco de preço),
risco de crédito e risco de liquidez. O programa de gestão de risco global da Companhia se concentra na
imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca minimizar potenciais efeitos adversos no
desempenho financeiro da empresa.

4.1.1 Risco de Mercado
Risco do fluxo de caixa ou valor justo associado com taxa de juros
Este risco é oriundo da possibilidade da Companhia incorrer em perdas por conta de flutuações nas taxas
de juros, ou outros indexadores de dívida, que aumentem as despesas financeiras relativas a
empréstimos e financiamentos captados no mercado ou diminuam a receita financeira relativa às
aplicações financeiras da Companhia. A Companhia não tem pactuado contratos de derivativos para
fazer face a este risco.
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4.1.2 Risco de crédito
Surge da possibilidade da Companhia incorrer em perdas resultantes da dificuldade de recebimento de
valores faturados a seus clientes. Para reduzir esse tipo de risco e auxiliar seu gerenciamento a
Companhia monitora as contas a receber de clientes realizando diversas ações de cobrança como
manutenção de garantias financeiras e não registro dos montantes de meses subsequentes para
composição das garantias financeiras dos clientes perante a Câmara de Comercialização de Energia
Elétrica – CCEE.

4.1.3 Risco de liquidez
A previsão de fluxo de caixa é realizada nas entidades operacionais da Companhia e agregada pelo
departamento Administrativo e Financeiro. Este departamento monitora as previsões contínuas das
exigências de liquidez da Companhia para assegurar que ela tenha caixa suficiente para atender às
necessidades operacionais.
O excesso de caixa é investido em contas correntes com incidência de juros, depósitos a prazo, depósitos
de curto prazo e títulos e valores mobiliários, escolhendo instrumentos com vencimentos apropriados ou
liquidez suficiente para fornecer margem suficiente conforme determinado pelas previsões acima
mencionadas.

4.1.4 Risco operacionais
Risco quanto a produção de energia elétrica
As usinas são do tipo A Fio d’água, ou seja, sem Reservatórios de Acumulação, dependendo sempre do
regime de chuvas. A sazonalidade no Estado de Santa Catarina mostra que, entre os meses de setembro
a dezembro, as precipitações são acima da média, o que causa diretamente um aumento das vazões
médias de longo período. Tal fato necessita de atenção em relação ao regime pluviométrico, embora
lembrando que fenômenos estocásticos devem ser levados em consideração, pois assim como pode
chover muito num mês tipicamente seco, poderá, de acordo com a mesma lógica, não chover em um
mês típico úmido, o que leva à maximização da geração nos períodos de altos índices, compensando os
períodos de baixa. Igualmente, todas as manutenções preventivas são programadas para o período de
baixos índices pluviométricos.
Risco de não renovação das concessões
A Companhia possui concessões para exploração dos serviços de geração de energia elétrica e tem a
expectativa de que sejam renovadas pela ANEEL e/ou Ministério das Minas e Energia. Caso as
renovações das concessões não sejam deferidas pelos órgãos reguladores nem renovadas mediante a
imposição de custos adicionais para a Companhia – “concessão onerosa”, os atuais níveis de
rentabilidade e atividades serão alterados. De acordo com o contrato de concessão, no final do prazo da
concessão ou autorização, os bens e instalações realizados passarão a integrar o patrimônio da União,
mediante indenização dos investimentos ainda não amortizados.
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4.2

Gestão de capital

Os objetivos da Companhia ao administrar seu capital são os de salvaguardar a capacidade de
continuidade da mesma, maximizando o rendimento do capital em caixa, aplicando em títulos privados
de líquidez imediata de instituições financeiras sólidas, para oferecer retorno ao acionista e benefícios às
outras partes interessadas. A Companhia não possui endividamento e todos os investimentos foram
realizados com capital próprio.

4.3

Estimativa do valor justo

Pressupõe-se que os saldos do caixa e equivalentes de caixa, contas à receber de clientes e contas à
pagar aos fornecedores pelo valor contábil, menos a perda impairment, esteja próxima de seus valores
justos. A Companhia não possui passivos financeiros ou outros ativos financeiros mensurados a valor
justo.

5 Instrumentos financeiros por categoria

Empréstimos e
recebíveis

31 de dezembro de 2011

Ativo, conforme balanço patrimonial
437
21.007
8.313
29.757

Caixa e bancos
Aplicações finacneiras
Contas a receber

6 Qualidade do crédito dos ativos financeiros
A qualidade do crédito dos ativos financeiros podem ser avaliados mediante referência às classificações
internas de cessão de limites de crédito:
31 de dezembro
de 2011
Contas a receber de clientes
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Grupo 4
Total

.
.
.
.

5.640
183
373
2.117
8.313

31 de dezembro
de 2010
4.596
631
5.227

Grupo 1 - Clientes com arrecadação no vencimento.
Grupo 2 - Clientes com média de atraso entre 1 e 30 dias no último ano.
Grupo 3 - Clientes com média de atraso entre 31 e 90 dias no último ano.
Grupo 4 - Clientes com média de atraso superior a 90 dias no último ano.
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Todos os demais ativos financeiros que a Companhia mantém, principalmente, contas-correntes e
aplicações financeiras, não apresentaram indícios de perdas.

7 Caixa e equivalentes de caixa
31 de
dezembro
2011
Recursos em bancos
Títulos e valores mobiliários de liquidez Imediata(i)

31 de
dezembro
2010

437
21.007

449
32.848

21.444

33.297

(i) Os títulos e valores mobiliários de liquidez imediata são de alta liquidez, prontamente conversíveis em um montante
conhecido de caixa, não estando sujeitos a risco significativo de mudança de valor. Esses títulos referem-se a certificados de
depósito bancários (CDBs), remunerados à taxa de 100% da variação do CDI.

8 Contas a receber de clientes
Total

Saldos a
Vencer

Vencidos
até 90 dias

Vencidos
há mais de
90 dias

31 de
dezembro
de 2011

31 de
dezembro
de 2010

2.654

556

2.117

5.327

-

138

163

5.465

2.759

2.218

Ref
Consumidores

(i)

Industrial
Comércio, serviços e outras

138
2.792

556

2.117

2.596

Suprimento a Outras Concessionárias
Concessionárias e permissionárias

(i)

2.498

-

-

2.498

Comercialização de energia elétrica - CCEE

(ii)

350

-

-

350

250

2.848

2.468

8.313

5.227

2.673

-

5.640

5.227

2.848

(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa
Circulante

(iii)

(i) Consumidores, concessionárias e permissionárias
Referem-se a créditos de contratos de longo prazo e leilões de venda de energia de curto prazo para
consumidores Industriais, Comerciais e Comercializadoras.
(ii) Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE
Referem-se a créditos oriundos da comercialização de energia no mercado de curto prazo no âmbito da
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Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE (antigo Mercado Atacadista de Energia – MAE)
informados pela CCEE a partir da medição e registro da energia fornecida no sistema elétrico interligado.
(iii) Provisão para créditos de liquidação duvidosa
A provisão para devedores duvidosos sobre os valores vincendos, no montante de R$2.673 (zero em 31
de dezembro de 2010), foi constituída em virtude das incertezas quanto à sua realização. As ações de
mitigação tomadas são a cobrança de garantias financeiras dos clientes e, no caso de operações de
compra e venda de energia de curto prazo, adota-se o “registro contra pagamento”, onde a energia é
entregue ao cliente através da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE (Sistema
SINERCOM) somente após a confirmação do pagamento dos montantes negociados através dos leilões.
Além das inadimplências geradas pelos contratos bilaterais, a Celesc Geração S.A. está sujeita às
inadimplências ocorridas no Mercado de Energia Elétrica do Sistema Interligado Nacional, onde estas são
gerenciadas e contabilizadas pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE e são rateadas
entre os agentes de mercado.

9 Investimentos
Além da ampliação do parque próprio, a Empresa estabeleceu um plano para novos empreendimentos.
O modelo prevê parcerias na modalidade de Sociedade de Propósito Específico - SPE com participação da
Celesc Geração S.A. limitada a 49%. As parcerias atuarão na implantação e operação de Pequenas
Centrais Hidrelétricas - PCHs, usinas de biomassa, biogás, energia e térmicas a carvão, preferencialmente
em Santa Catarina.
Nesta modalidade, cinco parcerias foram formadas, que concentram esforços para a viabilização de sete
novos empreendimentos, que serão responsáveis pela produção de mais 56,5 MW de energia elétrica
em Santa Catarina.
A ANEEL autorizou, dia 20 de julho de 2011, o enchimento do lago que irá atender a PCH Prata,
construída no Rio das Flores, no município de Bandeirante. Com capacidade de 2,4 MW, a PCH Prata é a
primeira usina que inicia suas atividades, construída por meio de Sociedade de Propósito Específico SPE, na qual a Empresa investe com o objetivo de aumentar seu parque de geração própria, associada a
investidores privados.
Os investimentos da Companhia em Sociedades de Propósito Específico – SPE que viabilizam novos
empreendimentos são os seguintes:

Ref

Investimentos

31 de
dezembro de
2011

31 de
dezembro de
2010

11.852

7.894

Rondinha Energética S.A.

3.645

1.927

Painel Energética S.A.

1.530

1.322

Boa Vista Energética S.A.

53

56

Campo Belo Energética S.A.

(i)

1.103

889

Cia Energética Rio das Flores

4.525

2.766

Xavantina Energética S.A.
Ágio na aquisição de investimentos

(ii)

996

934

1.658

1.658
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(i) Conforme Ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada em 12.12.2011 foi aprovado o termo de distrato
da SPE Boa Vista Energética S.A., tendo em vista o alto valor para instalação, a dificuldade de obtenção das
licenças ambientais e o problema fundiário existente no local de implantação.
(ii) Refere-se a ágio na aquisição do investimento das empresas Xavantina (R$586) e Rio das Flores (R$1.072).

(a) Informações sobre investimentos
A participação da Celesc Geração S.A. nos empreendimentos corresponde à parcela de 17,8 MW. A
estrutura societária formada com as novas parcerias é a seguinte:

Milhares de ações

Participação da

possuídas pela Companhia

Companhia

Ordinárias

No capital social
-%

No capital
votante - %

Patrimônio
líquido ajustado

Em 31 de dezembro de 2011

Lucro
líquido/prejuízo

42.727

(591)

Rondinha Energética S.A.

9.750.000

32,5%

32,5%

11.215

(296)

Painel Energética S.A.

4.745.000

32,5%

32,5%

4.707

(19)

674.998

30,0%

30,0%

193

(10)

Campo Belo Energética S.A.

1.350.000

30,0%

30,0%

3.677

(40)

Cia Energética Rio das Flores

5.930.000

25,0%

25,0%

20.445

(343)

162.840

40,0%

40,0%

2.490

117

16.027

(84)

Rondinha Energética S.A.

3.184.998

32,5%

32,5%

6.128

(21)

Painel Energética S.A.

1.494.998

32,5%

32,5%

4.064

(70)

674.998

30,0%

30,0%

196

(24)

Campo Belo Energética S.A.

1.349.998

30,0%

30,0%

3.266

(44)

Cia Energética Rio das Flores

1.280.000

25,0%

25,0%

-

162.840

40,0%

40,0%

2.373

Boa Vista Energética S.A.

Xavantina Energética S.A.

Em 31 de dezembro de 2010

Boa Vista Energética S.A.

Xavantina Energética S.A.

(b)

75

Movimentação dos investimentos
Rondinha

Saldo em 31 de dezembro de 2009
Integralizações
Resultado de equivalência patrimonial
Saldo em 31 de dezembro de 2010
Integralizações
Resultado de equivalência patrimonial
Ganhos/Perdas variação investimentos
Saldo em 31 de dezembro de 2011

1.527
476

Painel

Boa Vista

409

Campo Belo

54

922

6

492
405

Rio das
Flores
3.520

Xavantina

Total

-

2.482

2.000

7.329

(76)

(9)

(4)

(8)

(168)

6

(259)

1.927

1.322

56

889

3.352

2.006

9.552

-

4.495

1.804

228

-

163

2.300

(96)

(6)

-

(12)

(87)

47

(154)

10

(14)

(3)

63

(454)

15

(383)

3.645

1.530

53

1.103

5.111

2.068

13.510
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10 Imobilizado
(a) Movimentação do ativo imobilizado

Terrenos

Prédios e
Construções

Reservatórios,
barragens, adutoras

Máquinas e
equipamentos

Outros

Total

Imobilizado em 31 de dezembro de 2009
(+) Aquisição
(-) Baixas
(-) Depreciação
Imobilizado em 31 de dezembro de 2010

20.162
40
20.202

6.743
13.603
(291)
20.055

173.561
72
(2.354)
171.279

51.202
265
(3.158)
48.309

14.921
25.267
(158)
40.030

266.589
39.247
(5.961)
299.875

Custo total
(-) Depreciação acumulada

20.202
-

26.611
(6.556)

185.112
(13.833)

67.324
(19.015)

40.279
(249)

339.528
(39.653)

Imobilizado em 31 de dezembro de 2010
(+) Aquisição
(-) Baixas
(-) Depreciação
Imobilizado em 31 de dezembro de 2011

20.202
20.202

20.055
18.189
(333)
37.911

171.279
163
(2.835)
168.607

48.309
9.711
(3.529)
54.491

40.030
30.700
(160)
70.570

299.875
58.763
(6.857)
351.781

Custo total
(-) Depreciação acumulada

20.202
-

44.800
(6.889)

185.275
(16.668)

77.035
(22.544)

70.979
(409)

398.291
(46.510)

11 Tributos e contribuições sociais
(a)

Composição
31 de dezembro
de 2011

31 de dezembro
de 2010

INSS

147

96

Imposto de renda retido na fonte - IRRF

520

873

Contribuições retidas na fonte - CRF
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS
Programa de Integração Social - PIS

35

37

371

346

32

28

146

130

Imposto de renda pessoa jurídica - IRPJ

4.924

5.370

Contribuição social sobre o lucro líquido - CSLL

1.667

1.769

97

59

7.939

8.708

Contribuição para financiamento da seguridade social - COFINS

Outros

No mês de março de 2009 a Companhia optou pelo regime de tributação cumulativo para o cálculo do
Pis e Cofins referente a receita de venda de energia comercializada no âmbito da CCEE e não cumulativo
para outras receitas operacionais. O regime de tributação do IRPJ e CSLL é o Lucro Real. A Companhia
vem recolhendo o imposto de renda e a contribuição social mensalmente sobre a base de cálculo
estimada, em consonância com a legislação em vigor.
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12 Dividendos propostos
A proposta de dividendos consignados nas demonstrações financeiras da Empresa, sujeita à aprovação
dos acionistas na Assembléia Geral, calculada nos termos da Lei 6.404/76, em especial no que tange ao
disposto nos artigos 196 e 197, é assim demonstrada:
31 de
dezembro
de 2011

31 de
dezembro
de 2010

Lucro líquido do exercício

13.804

22.043

Lucro base para distribuição

13.804

22.043

(690)

(1.102)

13.114

20.941

Dividendos propostos
Juros sobre capital próprio

3.934

5.235

JCP aprovado em AGE

3.329

5.492

(-) Parcela excedente conforme Pay-Out

(605)

257

(-) Imposto de renda retido na fonte - IRRF

(499)

(824)

Constituição de reservas
Reserva Legal
Base de cálculo dos dividendos

Saldo de dividendos a pagar

2.830

4.668

Em conformidade com a Lei no 9.249/95, a administração da Companhia aprovou, em reunião do
Conselho de Administração, realizada em 09 de dezembro de 2011 e Assembléia Geral Extraordinária da
Celesc Geração S.A. realizada em 12 de dezembro de 2011, a distribuição a seus acionistas de juros
sobre o capital próprio, calculados com base na variação da Taxa de Juros a Longo Prazo (TJLP),
imputando-os ao valor do dividendo mínimo obrigatório, com um Pay-Out de 30%. Em atendimento à
legislação fiscal, o montante dos juros sobre o capital próprio de R$ 3.329 mil foi contabilizado como
despesa financeira. No entanto, para efeito dessas demonstrações financeiras, os juros sobre o capital
próprio são apresentados como distribuição do lucro líquido do exercício, portanto, reclassificados para
o patrimônio líquido, pelo valor bruto, uma vez que os benefícios fiscais por ele gerados são mantidos
no resultado do exercício.

13 Provisões ativas e contingências passivas
Todas as demandas de natureza judicial são acompanhadas continuamente pelos assessores jurídicos da
Companhia que, de acordo com critérios previamente definidos pela Administração, classificam os riscos
contingentes de forma individual, o que resulta no provisionamento dos objetos considerados como
perda provável. Em 31 de dezembro de 2011, não há ações classificadas como risco de perda provável,
dessa forma, nenhuma provisão foi constituída.
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a)

Perdas possíveis, não provisionadas no balanço

A Companhia tem ações de natureza trabalhista, envolvendo riscos de perda classificados pela
administração como possível, com base na avaliação de seus consultores jurídicos, para as quais não há
provisão constituída, conforme composição e estimativa a seguir:
Risco
Possível
Contingências

Trabalhistas e previdenciárias

Ref.

31 de
dezembro de
2011

(i)

225
225

(i) A Companhia foi citada para integrar o pólo passivo do feito (Responsabilidade Subsidiária e Solidária
face a interposição da Reclamatória Trabalhista por Vanderlei de Lima Farias tendo em vista acidente de
trabalho requerendo indenização por acidente de trabalho, danos morais e demais verbas trabalhistas
devidas pela Plano Alto Engenharia. A primeira Ré prestou serviço para a Companhia Energética Rio das
Flores, da qual a Celesc Geração detêm 25% (vinte e cinco por cento) de participação acionária.
A Centrais Elétricas de Santa Catarina foi citada para contestar a Reclamatória Trabalhista interposta por
Milton Pofahl, empregado da Celesc Distribuição, a disposição da Celesc Geração, pedindo indenização
por supressão das horas extras prestadas habitualmente conforme Enunciado 291 do TST.

14 Transações com partes relacionadas
Passivo
Fornecedores
Em 31 de dezembro de 2010
Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. - JCP
Celesc Distribuição S.A.
Cia Energética Rio das Flores
Total
Em 31 de dezembro de 2011
Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. - JCP
Celesc Distribuição S.A.
Rondinha Energética S.A.
Painel Energética S.A.
Total

JSCP

Outros

1.000
15
1.015

4.668
1.243
15
5.926

1.116
9
2
1.127

2.830
1.352
9
2
4.193

4.668
243
243

4.668

2.830
236

236

2.830

Total

15 Resultado com imposto de renda e contribuição social diferidos
(a)

Composição do imposto de renda e contribuição social diferidos

O imposto de renda e a contribuição social diferidos foram calculados sobre o ajuste ao valor justo do
ativo imobilizado, correspondendo a diferença entre o valor de livros e o de avaliação, decorrente da
primeira adoção do Pronunciamento Técnico CPC 27 – Ativo Imobilizado, em atendimento às orientações
contidas na Interpretação Técnica ICPC 10.

40 | P á g i n a

Celesc Geração S.A.
Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras

Base de
cálculo
5.512

Natureza dos créditos
realização Custo Atribuído

31.12.2011
Imposto de Contribuição
renda
social
1.378
496

5.512

1.378

496

31.12.2010
Total

Total

1.874

1.561

1.874

1.561

Os saldos de ativos e passivos diferidos têm a seguinte composição:

Ref

31 de dezembro
de 2011

Custo Atribuído - Deemed Cost

(b)

31 de dezembro
de 2010

72.388

74.263

Período estimado de realização

Os valores dos passivos fiscais diferidos, apresentam as seguintes expectativas de realização:

Ano
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018 em diante
Total diferido líquido

31 de
dezembro
de 2011
1.878
1.878
1.878
1.878
1.878
1.878
61.120

31 de
dezembro
de 2010
3.106
3.106
3.106
3.106
3.106
3.106
55.627

72.388

74.263

Como a base tributável do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido decorre não
apenas do lucro que pode ser gerado, mas também da existência de receitas
não tributáveis, despesas não dedutíveis, incentivos fiscais e outras variáveis, não existe uma correlação
imediata entre o lucro líquido da Empresa e o resultado de imposto de renda e contribuição social.

(c)

Reconciliação do benefício (despesa) do imposto de renda e da contribuição social

A reconciliação entre a despesa de imposto de renda e de contribuição social pela alíquota nominal e
pela efetiva está demonstrada a seguir:
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31 de
dezembro
de 2011

31 de
dezembro
de 2010

20.886

30.645

3.585

185

Reconciliação do benefício (despesa) do imposto
de renda e da contribuição social
Lucro antes do IR/CS
Adições e exclusões permanentes
Outras adições

(317)

(41)

(3.329)

(5.492)

20.825

25.297

34%

34%

Incentivo fiscal

-

100

Total IR/CS no resultado

7.081

8.601

Corrente

8.956

10.162

Diferido

(1.874)

(1.561)

7.081

8.601

Outras exclusões
Juros sobre o capital próprio

Base de cálculo
Alíquota nominal (IR/CS)

(-) Deduções

Total IR/CS no resultado

(d)

Regime Tributário de Transição

O Regime Tributário de Transição (RTT) terá vigência até a entrada em vigor de lei que discipline os
efeitos fiscais dos novos métodos contábeis, buscando a neutralidade tributária.
O regime é optativo nos anos-calendário de 2008 e de 2009, respeitando-se: aplicar ao biênio 20082009, não a um único ano-calendário; e manifestar a opção na Declaração de Informações EconômicoFinanceiras da Pessoa Jurídica (DIPJ).
A Companhia optou pela adoção do RTT em 2009. Consequentemente, para fins de apuração do imposto
de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido dos exercícios findos
em 2011, a Empresa utilizou das prerrogativas definidas no RTT.

16 Taxas regulamentares
São compostas pelos encargos do setor de energia elétrica.
31 de dezembro
de 2011
Reserva global de reversão - RGR
Taxa de fiscalização do sistema de energia elétrica - TFSEE
Compensação financeira pela utilização de recursos hídricos - CFURH

24

31 de dezembro
de 2010
29

21

24

141

193

186

246
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CFURH: A Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos é um ressarcimento pela
ocupação de áreas por usinas hidrelétricas e um pagamento pelo uso da água na geração de energia. A
tarifa utilizada para o cálculo da Compensação Financeira (Tarifa Atualizada de Referência – TAR) é fixada
pela ANEEL, sendo reajustada anualmente e revisada a cada quatro anos pela Agência.
(Compensação Financeira = 6,75% x Energia Gerada x TAR).
TFSEE: A Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica foi criada, por lei, com a finalidade de
constituir a receita da ANEEL para cobertura das suas despesas administrativas e operacionais. A TFSEE é
fixada anualmente pela ANEEL e paga mensalmente, em duodécimos, por todos os agentes que atuam
na geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica.
RGR: A Reserva Global de Reversão trata-se de um encargo pago mensalmente pelas empresas de
energia elétrica, com a finalidade de prover recursos para reversão e/ou encampação, dos serviços
públicos de energia elétrica. Tem, também, destinação legal para financiar a expansão e melhoria desses
serviços, bem como financiar fontes alternativas de energia elétrica para estudos de inventário e
viabilidade de aproveitamentos de novos potenciais hidráulicos, e para desenvolver e implantar
programas e projetos destinados ao combate ao desperdício e uso eficiente da energia elétrica. Seu valor
anual equivale a 2,5 % dos investimentos efetuados pela concessionária em ativos vinculados à
prestação do serviço de eletricidade, é limitado a 3,0 % de sua receita anual.

17 Patrimônio líquido
a) Capital social
O capital social da Companhia em 31 de dezembro de 2011 subscrito é de R$ 128.000 (R$ 65.000 em 31
de dezembro de 2010) representado por 43.208.761 (quarenta e três milhões e duzentas e oito mil e
setecentas e sessenta e uma) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.
Em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 26 de agosto de 2011, foi aprovado através de
subscrição particular de ações, com aporte de recursos pela Centrais Elétricas de Santa Catariana S.A. –
CELESC, o montante de R$ 63.000, passando o capital social para R$ 128.000, representados pela
emissão de 8.208.761 (oito milhões, duzentos e oito mil, setencentos e sessenta e uma) novas ações
ordinárias, cuja quantidade foi definida pelo valor patrimonial da ação de R$ 7,67 (sete reais e sessenta e
sete centavos), apurado através das Demonstrações Financeiras da Celesc Geração em 30.06.2011.
Foram integralizados R$ 10.000 em 31 de agosto de 2011; R$ 25.000 em 30 de novembro de 2011 e
serão realizados aportes mensais de R$ 1.000 no período de janeiro de 2012 à abril de 2014.
Composição acionária
Ações ordinárias

Acionista
Centrais Elétricas de Santa Catarina - Celesc

Quantidade

%

Total
Quantidade

%

43.209

100

43.209

100

43.209

100

43.209

100
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Composição do Capital Social
31 de
dezem bro de
2011
Capital social subscrito

128.000

(-) Capital social à integralizar

(28.000)

Capital social integralizado

100.000

31 de
dezem bro de
2010
65.000

65.000

b) Reserva de lucros
A reserva legal é constituída anualmente com a destinação de 5% do lucro líquido do exercício e não
poderá exceder a 20% do capital social. A reserva legal tem por fim assegurar a integridade do capital
social e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízo e aumentar o capital.
A reserva de retenção de lucros refere-se à retenção do saldo remanescente de lucros acumulados, a fim
de atender ao projeto de crescimento dos negócios estabelecido em seu plano de investimentos,
conforme orçamento de capital aprovado e proposto pelos administradores da Empresa, para ser
deliberado na Assembléia Geral dos acionistas, em observância ao artigo 196 da Lei das Sociedades por
Ações.
c) Ajustes de avaliação patrimonial
Conforme previsto no CPC 27 – Ativo Imobilizado e em atendimento às orientações contidas na
Interpretação Técnica n° 10, a Companhia reconheceu o ajuste do valor justo do ativo imobilizado na
data da adoção inicial dos CPCs em 01 de janeiro de 2009. A contrapartida do referido ajuste líquido de
imposto de renda e contribuição social diferidos, foi reconhecida na conta Ajuste de avaliação
patrimonial, no patrimônio líquido. Esta rubrica é realizada contra a conta reserva de retenção de lucros
na medida em que a depreciação do ajuste a valor justo do imobilizado é reconhecida no resultado da
Companhia.

18 Receitas
Mercado, Preço da Energia e Receita
A Celesc Geração S.A. detem Concessão de Serviço Público de Geração no Estado de Santa Catarina e
atualmente, o seu mercado de atuação é de 95% no mercado livre e 5% no mercado regulado, ou seja,
suas operações de Compra e Venda de Energia Elétrica atendem em sua maioria ao Ambiente de
Contratação Livre, através de contratos bilaterais diretamente com seus clientes, e que são oriundos de
processos licitatórios na forma de Leilões de Energia, realizados conforme legislação vigente. Em 2011, a
Companhia participou do 11° Leilão de Ajuste, firmando seus primeiros contratos no Ambiente Regulado
com duas distribuidoras.
O volume negociado em contratos é lastreado pela garantia física de 55,850 MW médios, do parque
gerador próprio, que conta com 81,150 MW de potência instalada atualmente.
A Companhia busca através de projetos de ampliação e obras de novos empreendimentos, aumentar o
volume de energia a ser comercializada, além de parcerias com a iniciativa privada na forma de SPEs,
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onde a Celesc Geração S.A. atua com participações acionárias de até 49% destes novos
empreendimentos de geração de energia elétrica.
A compra de energia elétrica gerada por biodigestão de dejetos suínos, está sendo contabilizada a partir
do mês de junho de 2011, início de operação comercial da central geradora. A comercialização desta
energia é destinada ao mercado de consumidores especiais, em Leilões.
O estímulo a este tipo de geração de energia pode tornar-se uma boa alternativa no combate aos danos
ambientais causados pelos dejetos suínos e ainda auxiliar na preservação da biodiversidade, de forma
eficiente e produtiva.
A formação de receita da Celesc Geração é composta por uma carteira de clientes diversificada entre as
classes industrial, comercial e suprimento (comercializadoras e distribuidoras de energia), através da
formalização de contratos de curto, médio e longo prazo. O mix de preço médio dos contratos existentes
com base em 2011 é 118,00 R$/MWh.
A regulação e fiscalização das atividades de geração de energia, estão vinculadas aos órgãos regulatórios
nacionais e estaduais, como ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica e AGESC – Agência Reguladora
de Serviços Públicos de Santa Catarina.
A comercialização de Energia, como acontece em todo SIN – Sistema Interligado Nacional, é
operacionalizada, contabilizada e regulada através da CCEE – Câmara de Comercialização de Energia
Elétrica.
(a)

Composição
31 de

31 de

dezembro

dezembro

de 2011

de 2010

Receita operacional bruta
Fornecimento de energia elétrica

27.827

26.532

Suprimento de energia elétrica

30.398

35.273

Receita operacional bruta

58.225

61.805

Deduções da receita operacional

6.415

7.058

ICMS

4.089

4.524

PIS
COFINS
Reserva global de reversão - RGR
Receita Operacional Líquida

362

390

1.673

1.800

291

344

51.810

54.747
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(b)

Fornecimento e suprimento de energia
2011

2010

2011

2010

2011

MWh (i)

Nº de consumidores (i)

2010

Receita Bruta

Fornecimento de energia elétrica e
Suprimento de energia elétrica
11

9

190

194

26.068

24.949

Comercial, serviços e outros

1

1

11

11

1.759

1.583

Suprimento de energia

5

1

373

407

30.398

35.273

17

11

574

612

Industrial

(i)

58.225

61.805

Informações não auditadas

19 Custos e despesas operacionais
Os custos e despesas operacionais são compostos pelas seguintes naturezas de gastos:
Ref.
Custos de
bens e/ou
serviços

Natureza dos custos e despesas
Energia elétrica comprada para revenda
Pessoal
Administradores
Material
Custos e serviços de terceiros
Encargos de uso da rede elétrica
Depreciação e amortização
Seguros
Provisões líquidas
Taxa de Fiscalização ANEEL
Compensação Financeira dos Recursos Hídricos - CFURH
Outros custos e despesas

(a)

114
6.488

31 de dezembro de 2011
Despesas
Outras
gerais e
rec. (desp.),
administ.
líquidas

4.882
1.373
130
1.199

509
2.855
2.828
6.859
55

1
2.673
250
1.180

523
20.231

Ref.
Custos de
bens e/ou
serviços

Natureza dos custos e despesas
Energia elétrica comprada para revenda
Pessoal
Administradores
Material
Custos e serviços de terceiros
Encargos de uso da rede elétrica
Depreciação e amortização
Seguros
Taxa de Fiscalização ANEEL
Compensação Financeira dos Recursos Hídricos - CFURH
Outros custos e despesas

Despesas
com
vendas

(a)

247
6.308
791
2.921
2.577
5.962
67

380
2.673

7.965

31 de dezembro de 2010
Despesas
Outras
gerais e
rec. (desp.),
administ.
líquidas

4.747
1.047
193
1.204

1
282
1.270

15

468

18.888

7.660

1.552

1.430

Total

114
11.370
1.373
639
4.054
2.828
6.859
56
2.673
250
1.180
903
32.299

Total

247
11.055
1.047
984
4.125
2.577
5.962
68
282
1.270
483
28.100
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a)

Energia elétrica comprada para revenda

31 de

31 de

dezembro

GWh (i)

de 2011

dezembro

GWh (i)

de 2010

Energia elétrica comprada para revenda
Nelso Pasqual - Granja São Roque

41

0,3

Tradenergy

33

0,3

Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE

40

0,8

247

1,9

114

1,4

247

1,9

(i)

Informações não auditadas

20 Remuneração do pessoal-chave da administração
O pessoal-chave da administração inclui o conselho fiscal e diretores. A remuneração paga ou a pagar
por serviços está demonstrada a seguir:
31 de dezembro
de 2011

31 de dezembro
de 2010

Honorários

977

792

Participação nos lucros e/ou resultados

155

115

Encargos sociais

210

140

Contribuição mantenedora

31
1.373

1.047

21 Resultado Financeiro
31 de

31 de

dezembro

dezembro

2011

2010

Receitas financeiras
Renda de aplicações financeiras
Outras receitas financeiras

1.932

4.253

296

48

2.228

4.301

31 de

31 de

dezembro

dezembro

2011

2010

Despesas financeiras
Outras despesas financeiras

700

44

700

44
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22 Seguros
Os seguros na apólice nº 0096/109/1390/0000009/01 - Mapfre Vera Cruz Seguradora S.A. contratada
para cobertura dos ativos de geração foram incluídas as subestações e usinas, nomeando os principais
equipamentos com seus respectivos valores segurados e seus limites máximos de indenização. Possui
cobertura securitária básica, tais como incêndio: queda de raios, explosão de qualquer natureza,
cobertura adicional contra possíveis danos elétricos, riscos para equipamentos eletrônicos, de
informática e diversos, levam em conta a natureza e o grau de risco, por montantes considerados
suficientes para cobrir eventuais perdas significativas.

Limite máximo de
Empresa

Riscos

Ativos Cobertos

Data da Vigência

indenização ou limite

Prêmio

de responsabilidade
Mapfre Vera Cruz
Seguradora S.A.
Mapfre Vera Cruz
Seguradora S.A.
Mapfre Vera Cruz
Seguradora S.A.
Mapfre Vera Cruz
Seguradora S.A.

Incêndio/Raio/Explosão

Usinas e Subestações

08.06.2011 a 08.06.2012

18.768.440,00

R$ 200.000,00

Queda de Aeronave

Usinas e Subestações

08.06.2011 a 08.06.2012

9.384.220,00

Pos 10% Prej Ind Min de R$50.000,00

Vendaval

Usinas e Subestações

08.06.2011 a 08.06.2012

9.384.220,00

Pos 10% Prej Ind Min de R$50.000,00

Danos Elétricos

Usinas e Subestações

08.06.2011 a 08.06.2012

18.768.440,00

R$ 200.000,00

As premissas de risco adotadas, em razão de sua natureza, não fazem parte do escopo de auditoria das
demonstrações financeiras, consequentemente, não foram examinados pelos nossos auditores
independentes.
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DECLARAÇÃO DOS DIRETORES DA
CELESC GERAÇÃO S.A.
Os diretores da Empresa declaram que examinaram, discutiram e revisaram todas as informações
contidas na Demonstrações Contábeis da Empresa, bem como, concordam com a opinião dos auditores
independentes da Empresa, KPMG Auditores Independentes referenciadas no Relatório dos Auditores
Independentes a seguir apresentado.

Antonio Marcos Gavazzoni
Diretor Presidente

Clairton Belem da Silva
Diretor de Planejamento e Controle Interno

André Luiz Rezende
Diretor de Relações com Investidores, Controle de
Participações e Novos Negócios

José Carlos Oneda
Diretor Econômico-Financeiro

André Luiz Bazzo
Diretor de Gestão Corporativa

Antônio José Linhares
Diretor de Regulação de Gestão de Energia

Cleverson Siewert
Diretor de Distribuição

Michel Becker
Diretor de Geração e Transmissão

Fabrício Santos Debortoli
Contador
CRC/SC 25.570/O-0
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KPMG Auditores Independentes
Av. Rio Branco, 404 - Sala 1.203 - Torre I
88015-200 - Florianópolis, SC - Brasil
Caixa Postal 1420
88010-970 - Florianópolis, SC - Brasil

Central Tel
Fax
Internet

55 (48) 3029-6500
55 (48) 3029-6515
www.kpmg.com.br

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações
financeiras
Aos Diretores e Acionistas
Celesc Geração S.A.
Florianópolis - SC

Examinamos as demonstrações financeiras da Celesc Geração S.A. (“Companhia”), que
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2011 e as respectivas
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o
exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais
notas explicativas.
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras
A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, assim como
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.
Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras
com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que
a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as
demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência
a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os
procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos
riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada
por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos
relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras da
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Companhia para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas
circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles
internos da Companhia. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem
como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar
nossa opinião.
Opinião
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente,
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Celesc Geração S.A. em
31 de dezembro de 2011, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o
exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Outros assuntos
Em 4 de abril de 2011 a BDO Auditores Independentes, entidade legal estabelecida no Brasil e
que detinha por contrato o uso da marca internacional BDO, passou a integrar a rede KPMG de
sociedades profissionais de prestação de serviços com a nova denominação social de KPMG
Auditores Associados (incorporada em 2 de dezembro pela KPMG Auditores Independentes). A
BDO Auditores Independentes auditou as demonstrações financeiras do exercício findo em 31
de dezembro de 2010, enquanto ainda detinha o direito de uso da marca BDO, tendo emitido
relatório datado em 24 de março de 2011 que não conteve modificação.

Florianópolis, 22 de março de 2012

KPMG Auditores Independentes
CRC SC-000071/F-8

Claudio Henrique Damasceno Reis
Contador CRC SC-024494/O-1
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Parecer do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal da Celesc Geração S.A., no uso de suas atribuições legais e estatutárias, dando
cumprimento ao que dispõe o artigo 163, da Lei 6.404/76 e suas posteriores alterações,
examinou o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício
social findo em 31 de dezembro de 2011.
Com base nos trabalhos, entrevistas e acompanhamentos realizados ao longo do exercício, e
considerando, ainda, o relatório dos auditores KPMG Auditores Independentes, datado de 22 de
março de 2012, opina por unanimidade que tais documentos estão em condições de serem
submetidos à apreciação dos Senhores Acionistas.

Florianópolis (SC), 28 de março de 2012.

Telma Suzana Mezia

Antônio Ubiratan de Alencastro

Hamilton João da Silva

Luiz Hilton Temp

Julio Sergio de Souza Cardozo

52 | P á g i n a

