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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - Em Reais mil

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais:
 Lucro Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social ............................................................................................................. 119.403 376.984 119.835
 Ajustes ao Lucro Líquido antes dos Impostos:
 Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa ........................................................................................................................................... 323.730 654.694 730.812
 Constituição de Provisão para Passivos Contingentes ................................................................................................................................... 13.860 24.736 25.799

  Depreciações e Amortizações ......................................................................................................................................................................... 932 1.879 2.293
 Reversão de Provisões .................................................................................................................................................................................... - (80.655) -

 Lucro Líquido Ajustado antes dos Impostos ................................................................................................................................................ 457.925 977.638 878.739
 (Aumento)/Redução em Aplicações Interfi nanceiras de Liquidez.................................................................................................................... 117.948 (10.435) (442.533)
 (Aumento)/Redução em Títulos para Negociação e Instrumentos Financeiros Derivativos ............................................................................ 7.027 7.478 (2.578)
 (Aumento)/Redução em Relações Interfi nanceiras e Interdependências........................................................................................................ 3.306 (23.070) (21.666)
 (Aumento)/Redução em Operações de Crédito............................................................................................................................................... (326.548) (670.424) (519.432)
 (Aumento)/Redução em Outros Créditos e Outros Valores e Bens ................................................................................................................. (53.439) 136.906 338.513
 Aumento/(Redução) em Depósitos .................................................................................................................................................................. (237.153) (258.456) (1.501.031)
 Aumento/(Redução) em Outras Obrigações .................................................................................................................................................... (29.423) (119.912) (98.326)
 Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos ............................................................................................................................................. (22.118) (75.581) (354)

Caixa Líquido Proveniente/(Utilizado) das Atividades Operacionais ........................................................................................................... (82.475) (35.856) (1.368.668)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos:
 Títulos Disponíveis para Venda ......................................................................................................................................................................... 346 7.624 120.483
 Aquisição de Imobilizado de Uso ....................................................................................................................................................................... (199) (429) (104)
 Aquisição de Intangível ...................................................................................................................................................................................... (3.887) (4.710) (350)
Caixa Líquido Utilizado nas Atividades de Investimentos ............................................................................................................................ (3.740) 2.485 120.029
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento:
 Aumento de Capital em Espécie........................................................................................................................................................................ - - 1.280.000
Caixa Líquido Utilizado nas Atividades de Financiamento ........................................................................................................................... - - 1.280.000
Aumento/(Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa................................................................................................................................. (86.215) (33.371) 31.361    
Caixa e Equivalentes de Caixa - Início do Período ............................................................................................................................................. 129.154 76.310 44.949
Caixa e Equivalentes de Caixa - Fim do Período ................................................................................................................................................ 42.939 42.939 76.310
Aumento/(Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa................................................................................................................................. (86.215) (33.371) 31.361    

2o Semestre Exercícios fi ndos em 31 de dezembro    
2018 2018 2017

Senhores Acionistas,
Submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações contábeis relativas ao exercício fi ndo em 

31 de dezembro de 2018, do Banco Losango S.A. - Banco Múltiplo (Banco Losango ou Instituição), de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 
Central do Brasil.

No exercício de 2018, o Banco Losango registrou lucro líquido no montante de R$ 186 milhões, Patrimônio 
Líquido de R$ 1.672 milhões e Ativos Totais de R$ 3.455 milhões.

A política de dividendos da Instituição assegura aos acionistas, o dividendo mínimo obrigatório, em cada 

exercício, de 1% do lucro líquido ajustado, conforme previsto em seu estatuto social. O lucro líquido do exercício 
foi integralmente absorvido considerando os prejuízos acumulados de períodos anteriores e portanto não houve 
distribuição de dividendos pela Instituição.

Agradecemos aos nossos clientes o apoio e confi ança e aos nossos funcionários e colaboradores a 
dedicação ao trabalho.

Rio de Janeiro, RJ, 30 de janeiro de 2019.

Diretoria
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO - Em Reais mil

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ATIVO 2018 2017 
CIRCULANTE ................................................................................................  2.679.780 3.001.400
DISPONIBILIDADES (Nota 4) ........................................................................  12.939 7.292
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ (Notas 3d e 5a) ...........  582.788 597.384
Aplicações em Depósitos Interfi nanceiros...................................................... 582.788 597.384
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS 
 DERIVATIVOS (Nota 6) ................................................................................  18.286 29.122
Carteira Própria .............................................................................................. 18.286 28.835
Vinculados à Prestação de Garantias ............................................................ - 287
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS ................................................................  9.012 8.906
Depósitos no Banco Central ........................................................................... 8.809 8.068
Repasses Interfi nanceiros .............................................................................. - 740
Correspondentes ............................................................................................ 203 98
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Notas 3f e 7) ...................................................  1.150.574 1.227.077
Operações de Crédito - Setor Privado ...........................................................  1.818.950 1.845.354
Provisão para Operações de Créditos de Liquidação Duvidosa ....................  (668.376) (618.277)
OUTROS CRÉDITOS .....................................................................................  902.657 1.120.422
Rendas a Receber.......................................................................................... - 880
Diversos (Nota 8)............................................................................................  946.283 1.169.272
Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa ................................ (43.626) (49.730)
OUTROS VALORES E BENS ........................................................................  3.524 11.197
Despesas Antecipadas ................................................................................... 3.524 11.197
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO .................................................................. 763.297 706.388
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ (Notas 3d e 5a) ...........  - 13.987
Aplicações em Depósitos Interfi nanceiros...................................................... - 13.987
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS 
 DERIVATIVOS (Nota 6) ................................................................................  306 4.862
Carteira Própria .............................................................................................. - 3.282
Vinculados à Prestação de Garantias ............................................................ 306 1.580
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Notas 3f e 7) ...................................................  209.671 124.753
Operações de Crédito - Setor Privado ........................................................... 272.480 237.466
Provisão para Operações de Créditos de Liquidação Duvidosa ....................  (62.809) (112.713)
OUTROS CRÉDITOS .....................................................................................  545.592 562.786
Diversos (Nota 8)............................................................................................ 546.649 564.510
Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa ................................ (1.057) (1.724)
OUTROS VALORES E BENS ........................................................................  7.728 -
Despesas Antecipadas ................................................................................... 7.728 -
PERMANENTE .............................................................................................. 12.232 8.972
IMOBILIZADO DE USO (Nota 9)....................................................................  7.252 8.225
Imóveis de Uso ............................................................................................... 1.481 1.571
Outras Imobilizações de Uso.......................................................................... 14.815 14.381
Depreciações Acumuladas ............................................................................. (9.044) (7.727)
INTANGÍVEL (Nota 10)...................................................................................  4.980 747
Ativos Intangíveis ........................................................................................... 366.441 461.730
Amortização Acumulada .................................................................................  (361.461) (460.983)
TOTAL ............................................................................................................  3.455.309 3.716.760

PASSIVO 2018 2017 
CIRCULANTE ................................................................................................  1.266.801 1.728.404
DEPÓSITOS (Nota 12a) .................................................................................  819.143 1.145.574
Depósitos à Vista ............................................................................................ 21.774 19.755
Depósitos Interfi nanceiros ..............................................................................  797.369 1.125.819
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS ................................................................  201.951 224.915
Recebimentos e Pagamentos a Liquidar........................................................ 201.951 224.915
OUTRAS OBRIGAÇÕES ...............................................................................  245.707 357.915
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados.................................. 855 1.520
Fiscais e Previdenciárias (Nota 13a) .............................................................. 34.459 11.001
Diversas (Nota 13b)........................................................................................ 210.393 345.394

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ........................................................................ 516.336 501.125
DEPÓSITOS (Nota 12a) .................................................................................  86.178 18.203
Depósitos Interfi nanceiros .............................................................................. 86.178 18.203
OUTRAS OBRIGAÇÕES ...............................................................................  430.158 482.922
Fiscais e Previdenciárias (Nota 13a) .............................................................. 4.186 3.032
Diversas (Nota 13b)........................................................................................ 425.972 479.890

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 14) .................................................................  1.672.172 1.487.231
Capital:
- De Domiciliados no País (Nota 14a) ............................................................  1.761.996 1.761.996
Reservas de Capital ....................................................................................... 1.158 1.158
Ajustes de Avaliação Patrimonial ................................................................... (711) 280
Prejuízos Acumulados ....................................................................................  (90.271) (276.203)

TOTAL ............................................................................................................  3.455.309 3.716.760
As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Em Reais mil

Saldos em 30.6.2018................................................................................. 1.761.996 1.158 64 (143.452) 1.619.766         
Ajuste Atuarial............................................................................................. - - (729) - (729)
Ajustes de Avaliação Patrimonial ............................................................... - - (46) - (46)
Lucro Líquido .............................................................................................. - - - 53.181 53.181      
Saldos em 31.12.2018............................................................................... 1.761.996 1.158 (711) (90.271) 1.672.172       
Saldos em 31.12.2016............................................................................... 481.996 1.158 (128) (349.366) 133.660      
Ajuste Atuarial............................................................................................. - - 403 - 403
Ajustes de Avaliação Patrimonial ............................................................... - - 5 - 5
Aumento de Capital por Subscrição (Nota 14b) .........................................  1.280.000 - - - 1.280.000
Lucro Líquido .............................................................................................. - - - 73.163 73.163       
Saldos em 31.12.2017............................................................................... 1.761.996 1.158 280 (276.203) 1.487.231         
Ajuste Atuarial............................................................................................. - - (729) - (729)
Ajustes de Avaliação Patrimonial ............................................................... - - (262) - (262)
Lucro Líquido .............................................................................................. - - - 185.932 185.932       
Saldos em 31.12.2018............................................................................... 1.761.996 1.158 (711) (90.271) 1.672.172       

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - Em Reais mil

RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA .............................................................................................................................................. 652.316 1.392.033 1.489.135
Operações de Crédito ......................................................................................................................................................................................... 644.986 1.359.333 1.467.777
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários (Nota 6c) ............................................................................................................... 7.330 32.700 21.358
DESPESA DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA ............................................................................................................................................... (339.248) (707.844) (935.182)
Operações de Captações no Mercado (Nota 12b) .............................................................................................................................................. (15.518) (53.150) (204.370)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (Nota 7g)................................................................................................................................. (323.730) (654.694) (730.812)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA ............................................................................................................................ 313.068 684.189 553.953
OUTRAS RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS ....................................................................................................................................... (193.943) (307.671) (434.098)
Receitas de Prestação de Serviços (Nota 15)..................................................................................................................................................... 85.826 182.105 202.355
Despesas de Pessoal (Nota 16) .......................................................................................................................................................................... (76.524) (143.521) (177.598)
Outras Despesas Administrativas (Nota 17)........................................................................................................................................................ (123.311) (254.980) (290.562)
Despesas Tributárias (Nota 18) ........................................................................................................................................................................... (49.834) (88.661) (82.177)
Outras Receitas Operacionais (Nota 19)............................................................................................................................................................. 57.845 195.454 143.116
Outras Despesas Operacionais (Nota 20)........................................................................................................................................................... (87.945) (198.068) (229.232)
RESULTADO OPERACIONAL ........................................................................................................................................................................... 119.125 376.518 119.855
RESULTADO NÃO OPERACIONAL .................................................................................................................................................................. 278 466 (20)
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO ............................................................................................................................ 119.403 376.984 119.835
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (Nota 22) ......................................................................................................................... (66.222) (191.052) (46.672)
Imposto de Renda ............................................................................................................................................................................................... (9.624) (46.448) (3.244)
Contribuição Social.............................................................................................................................................................................................. (8.850) (38.803) (2.596)
Ativo Fiscal Diferido ............................................................................................................................................................................................. (47.748) (105.801) (40.832)
LUCRO LÍQUIDO ................................................................................................................................................................................................ 53.181 185.932 73.163     
Número de ações (Nota 14b) .............................................................................................................................................................................. 5.368.571 5.368.571 5.368.571
Lucro por ação em R$ ......................................................................................................................................................................................... 9,91 34,63 13,63      

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

2o Semestre Exercícios fi ndos em 31 de dezembro    
2018 2018 2017

Ajustes (Prejuízos)/
Capital Reserva Avaliação Lucros

Eventos Social de Capital Patrimonial Acumulado Totais   

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das Demonstrações Contábeis.
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NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
1) CONTEXTO OPERACIONAL
O Banco Losango S.A. - Banco Múltiplo (Banco Losango ou Instituição), está autorizado pelo Banco Central do 
Brasil (Bacen) a operar sob a forma de banco múltiplo na prática de operações ativas, passivas e acessórias 
inerentes às respectivas carteiras autorizadas (de investimento e de crédito, fi nanciamento, investimento, inter-
mediação de negócios) de acordo com as disposições legais e regulamentares em vigor. É parte integrante da 
Organização Bradesco, utilizando-se de seus recursos administrativos e tecnológicos, e suas demonstrações 
contábeis devem ser entendidas neste contexto.
As operações são conduzidas no contexto de um conjunto de instituições que atuam integradamente no mercado 
fi nanceiro, e certas operações têm a coparticipação ou a intermediação de instituições associadas, integrantes do
sistema fi nanceiro. Os benefícios dos serviços prestados entre essas instituições e os custos da estrutura operacional
e administrativa são absorvidos, segundo a praticabilidade de lhes serem atribuídos, em conjunto ou individualmente.
Para fi ns de clareza e análise, informamos que os dados completos de todos os negócios de cartões constam
das Demonstrações Contábeis Consolidadas da Organização Bradesco. Nas Demonstrações Contábeis do Ban-
co Losango, estão sendo apresentadas parte dos negócios de cartões, ou seja, somente aqueles portfólios e
ativos vinculados diretamente a esta entidade jurídica.
2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicá-
veis as instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil (Bacen), e estão em conformidade com
as diretrizes contábeis emanadas das Leis nos 4.595/64 (Lei do Sistema Financeiro Nacional) e 6.404/76 (Lei das
Sociedades por Ações) com as alterações introduzidas pelas Leis nos 11.638/07 e 11.941/09, para a contabiliza-
ção das operações, associadas às normas e instruções do Conselho Monetário Nacional (CMN).
A Administração declara que as divulgações realizadas nas demonstrações contábeis do Banco Losango eviden-
ciam todas as informações relevantes, utilizadas na sua gestão e que as práticas contábeis foram aplicadas de
maneira consistente entre os períodos.
As demonstrações contábeis incluem estimativas e premissas, tais como: a mensuração de perdas estimadas
com operações de crédito; estimativas do valor justo de determinados instrumentos fi nanceiros; provisões cíveis,
fi scais e trabalhistas; perdas por redução ao valor recuperável (impairment) de ativos não fi nanceiros. Os resul-
tados efetivos podem ser diferentes daqueles estabelecidos por essas estimativas e premissas.
As demonstrações contábeis foram aprovadas pela Administração em 30 de janeiro de 2019.
3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
a) Moeda funcional e de apresentação
As demonstrações contábeis estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional do Banco Losango.
b) Apuração do resultado
O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas de-
vem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando 
se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.
As operações com taxas prefi xadas são registradas pelo valor de resgate, e as receitas e despesas correspon-
dentes ao período futuro são apresentadas em conta redutora dos respectivos ativos e passivos. As receitas e
despesas de natureza fi nanceira são contabilizadas pelo critério pro rata dia e calculadas com base no método
exponencial, exceto aquelas relativas a operações no exterior, que são calculadas pelo método linear.
As operações com taxas pós-fi xadas ou indexadas a moedas estrangeiras são atualizadas até a data do balanço.
c) Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa são representados por disponibilidades em moeda, aplicações no mercado aberto
e aplicações em depósitos interfi nanceiros, cujo vencimento das operações, na data da efetiva aplicação, seja
igual ou inferior a 90 dias e apresente risco insignifi cante de mudança de valor justo. Esses recursos são utiliza-
dos pela Instituição para gerenciamento de seus compromissos de curto prazo.
d) Aplicações interfi nanceiras de liquidez
As operações compromissadas realizadas com acordo de livre movimentação são ajustadas pelo seu valor de
mercado. As demais aplicações são registradas ao custo de aquisição, acrescidas dos rendimentos auferidos até 
a data do balanço, deduzidas de provisão para desvalorização, quando aplicável.
e) Títulos e valores mobiliários - Classifi cação
• Títulos para negociação - são aqueles adquiridos com o propósito de serem ativa e frequentemente negocia-

dos. São registrados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos e ajustados pelo valor de
mercado em contrapartida ao resultado do período;

• Títulos disponíveis para venda - são aqueles que não se enquadram como para negociação nem como manti-
dos até o vencimento. São registrados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos, em con-
trapartida ao resultado do período e ajustados pelo valor de mercado em contrapartida ao patrimônio líquido,
deduzidos dos efeitos tributários, os quais só serão reconhecidos no resultado quando da efetiva realização; e

• Títulos mantidos até o vencimento - são aqueles adquiridos com a intenção e para os quais haja capacidade
fi nanceira para sua manutenção em carteira até o vencimento. São registrados pelo custo de aquisição, acres-
cidos dos rendimentos auferidos em contrapartida ao resultado do período.

Os títulos e valores mobiliários classifi cados nas categorias de negociação e disponível para venda, bem como 
os instrumentos fi nanceiros derivativos, são demonstrados no balanço patrimonial pelo seu valor justo estimado. 
O valor justo, baseia-se geralmente, em cotações de preços de mercado ou cotações de preços de mercado para 
ativos ou passivos com características semelhantes. Se esses preços de mercado não estiverem disponíveis, os 
valores justos são baseados em cotações de operadores de mercado, modelos de precifi cação, fl uxo de caixa 
descontado ou técnicas similares, para as quais a determinação do valor justo possa exigir julgamento ou esti-
mativa signifi cativa por parte da Administração.
f) Operações de créditos, outros créditos com características de concessão de crédito e provisão para
créditos de liquidação duvidosa
As operações de crédito e outros créditos com características de concessão de crédito são classifi cados nos
respectivos níveis de risco, observando: (i) os parâmetros estabelecidos pela Resolução no 2.682/99 do CMN,
que requerem a sua classifi cação de riscos em nove níveis, sendo “AA” (risco mínimo) e “H” (risco máximo) e
(ii) a avaliação da Administração quanto ao nível de risco. Essa avaliação, realizada periodicamente, considera
a conjuntura econômica, a experiência passada e os riscos específi cos e globais em relação às operações, aos
devedores e garantidores.
Período de atraso Classifi cação do cliente 
• de 15 a 30 dias ............................................................................................. B
• de 31 a 60 dias ............................................................................................. C
• de 61 a 90 dias ............................................................................................. D
• de 91 a 120 dias ........................................................................................... E
• de 121 a 150 dias ......................................................................................... F
• de 151 a 180 dias ......................................................................................... G
• superior a 180 dias ....................................................................................... H
(1) Para as operações com prazo a decorrer superior a 36 meses é realizada a contagem em dobro dos períodos

de atraso, conforme facultado pela Resolução no 2.682/99 do CMN.
A atualização (accrual) das operações vencidas até o 59o dia é contabilizada em receitas e a partir do 60o dia, em rendas 
a apropriar, sendo que o reconhecimento em receitas após o 60o dia só ocorrerá quando do seu efetivo recebimento.
As operações em atraso classifi cadas como nível “H” permanecem nessa classifi cação por seis meses, quando en-
tão, são baixadas contra a provisão existente e controladas em contas de compensação por no mínimo cinco anos.
As operações renegociadas são mantidas, no mínimo, no mesmo nível em que estavam classifi cadas.
As renegociações que já haviam sido baixadas contra a provisão e que estavam controladas em contas de com-
pensação são classifi cadas como nível “H”, e os eventuais ganhos provenientes da renegociação somente são 
reconhecidos quando efetivamente recebidos. Quando houver amortização signifi cativa da operação, ou quando 
novos fatos relevantes justifi carem a mudança do nível de risco, poderá ocorrer a reclassifi cação da operação 
para categoria de menor risco.
A provisão estimada para créditos de liquidação duvidosa é apurada em valor sufi ciente para cobrir prováveis 
perdas e leva em consideração as normas e instruções do CMN e do Bacen, associadas às avaliações realiza-
das pela Administração na determinação dos riscos de crédito.
A classifi cação das operações de crédito de um mesmo cliente ou grupo econômico é defi nida considerando 
aquela que apresentar maior risco, sendo admitidas em casos excepcionais, classifi cações diferentes para de-
terminada operação, de acordo com a natureza, valor, fi nalidade da operação e características das garantias.
g) Imposto de renda e contribuição social (Ativo e Passivo)
Os créditos tributários de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, calculados sobre pre-
juízo fi scal, base negativa de contribuição social e de adições temporárias, são registrados na rubrica “Outros 
Créditos - Diversos”, e as provisões para as obrigações fi scais diferidas sobre ajustes a valor de mercado dos 
títulos e valores mobiliários, atualização de depósitos judiciais, dentre outros, são registrados na rubrica “Outras 
Obrigações - Fiscais e Previdenciárias”.
Os créditos tributários sobre as adições temporárias serão realizados quando da utilização e/ou reversão das 
respectivas provisões sobre as quais foram constituídos. Os créditos tributários sobre prejuízo fi scal e base ne-
gativa de contribuição social serão realizados de acordo com a geração de lucros tributáveis, observado o limite 

de 30% do lucro real do período-base. Tais créditos tributários são reconhecidos contabilmente com base nas 
expectativas atuais de realização, considerando os estudos técnicos e análises realizadas pela Administração.
A provisão para imposto de renda é constituída à alíquota-base de 15% do lucro tributável, acrescida de adicional 
de 10%. A contribuição social sobre o lucro foi calculada até agosto de 2015, considerando a alíquota de 15%. 
Para o período compreendido entre setembro de 2015 e dezembro de 2018, a alíquota foi alterada para 20%, 
conforme Lei no 13.169/15, retornou à alíquota de 15% a partir de janeiro de 2019.
Foram constituídas provisões para os demais impostos e contribuições sociais, de acordo com as respectivas 
legislações vigentes.
h) Despesas antecipadas
 São representadas pelas aplicações de recursos em pagamentos antecipados, cujos direitos de benefícios ou prestação 
de serviços ocorrerão em períodos futuros, sendo registradas no resultado de acordo com o regime de competência.
Os custos incorridos que estão relacionados com ativos correspondentes, que gerarão receitas em períodos
subsequentes, são apropriados ao resultado de acordo com os prazos e montantes dos benefícios esperados e
baixados diretamente no resultado quando os bens e direitos correspondentes já não fi zerem parte dos ativos da
instituição ou quando não são mais esperados benefícios futuros.
i) Imobilizado
Corresponde aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades ou
exercidos com essa fi nalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfi ram os riscos, benefícios e
controles dos bens para a Instituição.
É demonstrado ao custo de aquisição, líquido das respectivas depreciações acumuladas, calculadas pelo méto-
do linear de acordo com a vida útil-econômica estimada dos bens, sendo: sistema de comunicação, instalações e 
móveis e equipamentos de uso - 10% ao ano; sistemas de processamento de dados - de 20% ao ano e ajustado
por redução ao valor recuperável (impairment), quando aplicável.
j) Intangível
Corresponde aos direitos adquiridos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da Ins-
tituição ou exercidos com essa fi nalidade.
É composto por:
• Software: São registrados ao custo, deduzido da amortização pelo método linear durante a vida útil estimada

(20% ao ano), a partir da data da sua disponibilidade para uso, e ajustado por redução ao valor recuperável
(impairment), quando aplicável. Gastos com o desenvolvimento interno de software são reconhecidos como
ativo quando é possível demonstrar a intenção e a capacidade de concluir tal desenvolvimento, bem como
mensurar com segurança os custos diretamente atribuíveis ao intangível. Tais custos serão amortizados du-
rante sua vida útil estimada, considerando os benefícios econômicos futuros esperados.

k) Redução ao valor recuperável de ativos (impairment)
Os ativos fi nanceiros e não fi nanceiros são avaliados para verifi car se há evidência objetiva de que tenha ocor-
rido uma perda no seu valor contábil.
A evidência objetiva de que os ativos fi nanceiros perderam valor pode incluir o não pagamento ou atraso no
pagamento por parte do devedor, indicações de processo de falência ou mesmo um declínio signifi cativo ou
prolongado do valor do ativo.
Uma perda por redução ao valor recuperável (impairment) de um ativo fi nanceiro ou não fi nanceiro é reconhecida
no resultado do período se o valor contábil do ativo ou unidade geradora de caixa exceder o seu valor recuperável.
l) Depósitos
São demonstrados pelos valores das exigibilidades e consideram, quando aplicável, os encargos exigíveis até a
data do balanço, reconhecidos em base pro rata dia.
m) Provisões, ativos e passivos contingentes e obrigações legais - fi scais e previdenciárias
O reconhecimento, a mensuração e a divulgação das provisões, das contingências ativas e passivas e também
das obrigações legais são efetuados de acordo com os critérios defi nidos pelo CPC 25, o qual foi aprovado pela
Resolução no 3.823/09 do CMN e de acordo com a carta Circular no 3.429/10 sendo:
• Ativos contingentes: não são reconhecidos contabilmente, exceto quando há garantias reais ou decisões judi-

ciais favoráveis, sobre as quais não caibam mais recursos, caracterizando o ganho como praticamente certo,
e pela confi rmação da capacidade de sua recuperação por recebimento ou compensação com outro passivo
exigível. Os ativos contingentes, cuja expectativa de êxito é provável, são divulgados nas notas explicativas;

• Provisões: são constituídas levando em consideração a opinião dos assessores jurídicos, a natureza das
ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de tribunais, sempre que
a perda for avaliada como provável, o que ocasionaria uma provável saída de recursos para a liquidação das
obrigações, e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com sufi ciente segurança;

• Passivos contingentes: de acordo com o CPC 25, o termo “contingente” é utilizado para passivos que não são reconhe-
cidos, pois a sua existência somente será confi rmada pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros e incertos
que não estejam totalmente sob o controle da Administração. Os passivos contingentes não satisfazem os critérios de
reconhecimento, pois são considerados como perdas possíveis, devendo apenas ser divulgados em notas explicativas, 
quando relevantes. As obrigações classifi cadas como remotas não são provisionadas e nem divulgadas; e

• Obrigações legais - Provisão para riscos fi scais: decorrem de processos judiciais, cujo objeto de contestação
é sua legalidade ou constitucionalidade que, independentemente da avaliação acerca da probabilidade de
sucesso, têm os seus montantes reconhecidos integralmente nas demonstrações contábeis.

n) Outros ativos e passivos
Os ativos estão demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as
variações monetárias, auferidos (em base pro rata dia) e provisão para perda, quando julgada necessária. Os
passivos demonstrados incluem os valores conhecidos e mensuráveis, acrescidos dos encargos e das variações 
monetárias, incorridos (em base pro rata dia).
o) Eventos subsequentes
Correspondem aos eventos ocorridos entre a data-base das demonstrações contábeis e a data de autorização
para sua emissão.
São compostos por:
• Eventos que originam ajustes: são aqueles que evidenciam condições que já existiam na data-base das

demonstrações contábeis; e
• Eventos que não originam ajustes: são aqueles que evidenciam condições que não existiam na data-base das

demonstrações contábeis.
4) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA Em 31 de dezembro - R$ mil   

2018 2017
Disponibilidades em moeda nacional e estrangeira ........ 12.939 7.292
Aplicações interfi nanceiras de liquidez (1) ...................... 30.000 69.018
Total caixa e equivalentes de caixa ............................. 42.939 76.310
(1) Referem-se às operações cujo vencimento na data da efetiva aplicação foi igual ou inferior a 90 dias e que

apresente risco insignifi cantes de mudança de valor justo.
5) APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
a) Composição e prazos

Em 31 de dezembro - R$ mil    
1 a 30 31 a 60 61 a 180 181 a 360 Acima de Total           
dias dias dias dias 360 dias 2018 2017       

Aplicações em depósitos 
 interfi nanceiros ...............  31.102 2.148 540.236 9.302 - 582.788 611.371
Total em 2018 ..................  31.102 2.148 540.236 9.302 - 582.788
Total em 2017 ..................  72.080 3.782 7.668 513.854 13.987  611.371
b) Receitas de aplicações interfi nanceiras de liquidez
Classifi cadas na demonstração de resultado como resultado de operações com títulos e valores mobiliários.

Exercícios fi ndos em 31 de dezembro - R$ mil   
2018 2017

Rendas de aplicações em depósitos interfi nanceiros ..... 31.128 15.532
Total (Nota 6c) ................................................................ 31.128 15.532
6) TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS
a) Classifi cação da carteira distribuída pelas rubricas de publicação

Em 31 de dezembro - R$ mil  
Títulos 2018 2017 
Carteira própria.............................................................. 18.286 32.117
Cotas de fundos de investimento .................................... 18.246 24.451
Ações de companhias abertas ........................................ 40 125
Letras fi nanceiras do tesouro .......................................... - 7.541
Vinculado à prestação de garantias ............................ 306 1.867
Letras fi nanceiras do tesouro .......................................... 306 1.867
Total ................................................................................ 18.592 33.984

b) Classifi cação por categorias e prazos
Em 31 de dezembro - R$ mil   

2018 2017 
Valor de Valor de Valor de 

1 a 30 31 a 180 181 a 360 Acima de mercado/ custo Marcação a mercado/ Marcação a
Títulos (3) dias dias dias 360 dias contábil (1) atualizado mercado contábil (1) mercado       
 Títulos para negociação (2) ..................................... 6.086 144 222 11.794 18.246 18.246 - 24.451 -
Letras fi nanceiras do tesouro ..................................... - 18 - 11.629 11.647 11.647 - 23.903 -
Letras fi nanceiras do tesouro nacional .......................  6.086 - - - 6.086 6.086 - 548 -
Letras fi nanceiras ....................................................... - 126 222 165 513 513 - - -
Títulos disponíveis para venda ............................... 40 - - 306 346 311 35 9.417 116
Letras fi nanceiras do tesouro ..................................... - - - 306 306 306 - 9.412 (4)
Ações.......................................................................... 40 - - - 40 5 35 5 120
Total em 2018 ............................................................ 6.126 144 222 12.100 18.592 18.557 35
Total em 2017 ............................................................  7.889 6.495 5.287 14.313 33.984 116
(1) As aplicações em cotas de fundos de investimento que incluem operações compromissadas realizadas pelos respectivos Fundos de Investimentos foram distribuídas observando o percentual de participação no Patrimônio

Líquido do fundo, aplicado nos papéis que compõem suas carteiras, preservando a classifi cação da categoria dos fundos e na distribuição dos prazos foram considerados os vencimentos dos papéis, independentemente de
sua classifi cação contábil. Do total aplicado no encerramento do exercício R$ 18.246 mil (2017 - R$ 24.451 mil) eram em fundos exclusivos administrados pela Organização Bradesco;

(2) Para fi ns de apresentação do Balanço Patrimonial os títulos classifi cados como “para negociação” estão demonstrados no ativo circulante; e
(3) O valor de mercado dos títulos e valores mobiliários é apurado de acordo com a cotação de preço de mercado disponível na data do balanço. Se não houver cotação de preços de mercado disponível, os valores são esti-

mados com base em cotações de distribuidores, modelos de precifi cação, modelos de cotações ou cotações de preços para instrumentos com características semelhantes.
c) Resultado com títulos e valores mobiliários
Segue abaixo a composição do resultado de operações com títulos e valores mobiliários: Exercícios fi ndos em 31 de dezembro - R$ mil    

2018 2017  
Aplicações interfi nanceiras de liquidez (Nota 5b).................................................................................................................................................................................................. 31.128 15.532
Títulos de renda fi xa .............................................................................................................................................................................................................................................. 74 2.990
Outros .................................................................................................................................................................................................................................................................... 1.498 2.836
Total ...................................................................................................................................................................................................................................................................... 32.700 21.358
d) Instrumentos fi nanceiros derivativos
O Banco Losango não operou com instrumentos fi nanceiros derivativos nos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017.



Quinta-feira, 21 de março de 2019Monitor Mercantil  n Negócios & Empresas21

Banco Losango S.A. - Banco Múltiplo
Empresa da Organização Bradesco

CNPJ 33.254.319/0001-00 
Praça XV de Novembro, 20 - 11o andar - salas 1.101 e 1.102 - Centro - Rio de Janeiro - RJ

...continuação

continua...

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
7) CARTEIRA DE CRÉDITO
a) Modalidades e prazos

Em 31 de dezembro - R$ mil    
Curso normal Total    

91 a 180 181 a 360 Acima de 2018 2017       
1 a 30 dias 31 a 60 dias 61 a 90 dias dias dias 360 dias (A) % (A) %     

Empréstimos e títulos descontados........................... 62.305 19.095 20.402 135.846 78.202 147.061 462.911 22,9 456.767 21,0
Financiamentos .........................................................  129.670 99.281 89.593 211.782 228.517 62.779 821.622 40,6 842.417 38,6
Subtotal ....................................................................  191.975 118.376 109.995 347.628 306.719 209.840 1.284.533 63,5 1.299.184 59,6
Outros créditos (1) .....................................................  350.904 91.996 69.298 122.988 74.954 30.233 740.373 36,5 880.183 40,4
Total em 2018 ...........................................................  542.879 210.372 179.293 470.616 381.673 240.073 2.024.906 100,0
Total em 2017 ...........................................................  631.321 249.175 204.442 438.563 418.868 236.998  2.179.367 100,0

Em 31 de dezembro - R$ mil   
Curso anormal   

Parcelas vencidas Total      
91 a 180 181 a 540 2018 2017       

1 a 30 dias 31 a 60 dias 61 a 90 dias dias dias (B) % (B) %     
Empréstimos e títulos descontados............................ 21.572 19.932 20.769 50.714 93.063 206.050 42,0 255.630 47,5
Financiamentos .......................................................... 43.013 36.273 30.739 74.827 81.975 266.827 54,2 266.632 49,6
Subtotal ..................................................................... 64.585 56.205 51.508 125.541 175.038 472.877 96,2 522.262 97,1
Outros créditos (1) ...................................................... 3.041 2.402 1.933 4.954 6.335 18.665 3,8 15.825 2,9
Total em 2018 ............................................................ 67.626 58.607 53.441 130.495 181.373 491.542 100,0
Total em 2017 ............................................................ 68.346 58.658 54.394 138.908 217.781 538.087 100,0

Em 31 de dezembro - R$ mil    
Curso anormal  

Parcelas vincendas Total Total geral     
1 a 30 31 a 60 61 a 90 91 a 180 181 a 360 Acima de 2018 2017 2018 2017                    
dias dias dias dias dias 360 dias (C) % (C) % (A+B+C) % (A+B+C) %

Empréstimos e títulos 
 descontados ..........................  9.227 7.861 7.983 20.768 31.158 49.417 126.414 35,6 80.965 28,6 795.375 27,7 793.362 26,4
Financiamentos .......................  34.764 29.139 25.082 55.462 49.936 13.223 207.606 58,4 180.409 63,7 1.296.055 45,1 1.289.458 43,0
Subtotal ..................................  43.991 37.000 33.065 76.230 81.094 62.640 334.020 94,0 261.374 92,3 2.091.430 72,8 2.082.820 69,4
Outros créditos (1) ...................  2.592 2.304 1.994 5.035 5.156 4.178 21.259 6,0 21.669 7,7 780.297 27,2 917.677 30,6
Total em 2018 .........................  46.583 39.304 35.059 81.265 86.250 66.818 355.279 100,0  2.871.727 100,0
Total em 2017 .........................  44.673 36.862 31.748 71.909 69.420 28.431  283.043 100,0  3.000.497 100,0
(1) Outros créditos compreendem títulos e créditos a receber (cartão de crédito).
b) Modalidades e níveis de risco

Em 31 de dezembro - R$ mil    
Nível de risco 2018 2017        

AA A B C D E F G H Total % Total %
Empréstimos e títulos descontados..........  143 219.722 33.485 122.032 42.252 39.424 25.264 28.179 284.874 795.373 27,7 793.362 26,4
Financiamentos ........................................  34 771.654 67.266 59.763 50.221 50.429 37.350 37.533 221.805 1.296.055 45,1 1.289.458 43,0
Subtotal ................................................... 177 991.376 100.751 181.795 92.473 89.853 62.614 65.712 506.679 2.091.430 72,8 2.082.820 69,4
Outros créditos (1) .................................... 2.128 675.513 24.009 29.411 8.239 3.988 2.791 2.288 31.930 780.297 27,2 917.677 30,6
Total em 2018 ..........................................  2.305 1.666.889 124.760 211.206 100.712 93.841 65.405 68.000 538.609 2.871.727
% .............................................................. 0,1 58,0 4,3 7,4 3,5 3,3 2,3 2,4 18,7  100,0
Total em 2017 ..........................................  3.161 1.821.579 129.907 172.456 100.554 74.769 67.096 63.051 567.924  3.000.497
% .............................................................. 0,1 60,7 4,3 5,7 3,4 2,5 2,3 2,1 18,9  100,0
(1) Outros créditos compreendem títulos e créditos a receber (cartão de crédito).
c) Composição das operações de crédito por nível de risco e situação de atraso
I) Níveis de risco

Em 31 de dezembro - R$ mil    
Níveis de risco   

Operações em curso anormal (3)     
Total  Total

AA A B C D E F G H em 2018 % (1) em 2017 % (1)
Parcelas vincendas ................................  - - 61.593 74.589 41.731 36.179 27.278 24.447 89.463 355.279 100,0 283.043 100,0
1 a 30........................................................ - - 10.149 7.926 4.421 4.070 3.154 2.871 13.993 46.583 13,1 44.672 15,8
31 a 60...................................................... - - 7.074 5.807 4.030 3.932 3.074 2.798 12.589 39.304 11,1 36.862 13,1
61 a 90...................................................... - - 6.295 5.366 3.911 3.583 2.841 2.587 10.476 35.059 9,8 31.748 11,2
91 a 180.................................................... - - 15.020 13.288 9.511 8.927 6.980 6.185 21.354 81.265 22,9 71.909 25,4
181 a 360.................................................. - - 15.765 16.638 10.826 9.627 6.834 5.768 20.792 86.250 24,3 69.420 25,5
Acima de 360............................................ - - 7.290 25.564 9.031 6.040 4.395 4.238 10.260 66.818 18,8 28.432 10,0
Parcelas vencidas (2) .............................  - - 21.274 29.643 32.930 34.883 33.567 34.664 304.581 491.542 100,0 538.087 100,0
1 a 14........................................................ - - - 4.079 2.817 1.603 1.298 1.161 5.894 16.852 3,4 14.224 2,6
15 a 30...................................................... - - 21.274 6.452 4.694 3.330 2.167 2.037 10.820 50.774 10,4 54.121 10,1
31 a 60...................................................... - - - 18.361 8.025 7.038 3.819 3.328 18.036 58.607 11,9 58.659 10,9
61 a 90...................................................... - - - 372 17.263 7.278 5.772 3.589 19.167 53.441 10,9 54.394 10,1
91 a 180.................................................... - - - 379 131 15.634 20.511 24.552 69.288 130.495 26,5 138.908 25,8
181 a 360.................................................. - - - - - - - - 181.373 181.373 36,9 217.781 40,5
Acima de 360............................................ - - - - - - - - - - - - -
Subtotal ................................................... - - 82.867 104.232 74.660 71.062 60.845 59.111 394.044 846.821  821.130
Provisão específi ca .................................. - - - - - - - - - - -
(1) Relação entre prazos de vencimento e tipo de parcela;
(2) Para as operações com prazo a decorrer superior a 36 meses, é realizada a contagem em dobro dos períodos de atraso, conforme facultado pela Resolução no 2.682/99; e
(3) Para as operações com parcelas vencidas há mais de 14 dias ou empresas que apresentem eventos falimentares, recuperação judicial e reestruturação de dívidas.

Em 31 de dezembro - R$ mil    
Níveis de risco   

Operações em curso normal (2)     
Total  Total

AA A B C D E F G H em 2018 % (1) em 2017 % (1)
Parcelas vincendas ................................  2.305 1.666.889 41.893 106.974 26.052 22.779 4.560 8.889 144.565 2.024.906 100,0 2.179.367 100,0
1 a 30........................................................ 518 462.944 10.263 14.717 4.430 3.247 954 1.069 11.934 510.076 25,2 631.321 27,4
31 a 60...................................................... 335 189.382 4.134 6.584 2.903 2.243 444 603 3.744 210.372 10,4 249.175 11,4
61 a 90...................................................... 268 161.095 3.524 6.066 2.496 1.928 390 558 2.968 179.293 8,9 204.442 9,4
91 a 180.................................................... 511 343.738 7.716 14.367 5.516 4.658 868 1.403 91.839 470.616 23,2 438.562 20,1
181 a 360.................................................. 445 332.666 8.140 19.996 5.737 5.884 944 2.199 5.662 381.673 18,8 418.869 19,2
Acima de 360............................................ 202 149.441 7.315 43.680 4.023 4.213 826 2.860 27.513 240.073 11,9 236.998 10,9
Vencidas até 14 dias............................... 26 27.623 801 1.564 947 606 134 194 908 32.803 1,6 35.825 1,6
Subtotal ................................................... 2.305 1.666.889 41.893 106.974 26.052 22.779 4.560 8.886 144.568 2.024.906 100,0 2.179.367 100,0
Provisão genérica ..................................... - 8.334 419 3.209 2.605 6.834 2.279 6.222 144.568 174.470  186.193
Total geral em 2018 ................................  2.305 1.666.889 124.760 211.206 100.712 93.841 65.405 68.000 538.609 2.871.727
Pro  visão existente ....................................  - 8.336 1.257 6.842 14.707 71.622 65.391 69.104 538.609 775.868
Provisão mínima requerida.......................  - 8.334 1.248 6.336 10.071 28.152 32.702 47.600 538.609 673.052
Provisão excedente ..................................  - 2 9 506 4.636 43.470 32.689 21.504 - 102.816
Total geral em 2017 ................................  3.161 1.821.579 129.907 172.456 100.554 74.769 67.096 63.051 567.924  3.000.497
Provisão existente ....................................  - 9.109 1.315 5.787 14.687 53.495 67.084 63.044 567.923  782.444
Provisão mínima requerida.......................  - 9.108 1.299 5.174 10.055 22.431 33.549 44.135 567.923  693.674
Provisão excedente ..................................  - 1 16 613 4.632 31.064 33.535 18.909 -  88.770
(1) Relação entre prazos de vencimento e tipo de parcela; e
(2) Operações com atraso inferior a 15 dias e que não apresentem eventos falimentares, recuperação judicial e reestruturação de dívidas.
II) Operação

Operação 
Atraso de Atraso de Atraso de Atraso de Atraso de Atraso acima 

Exposição Em dia 0 a 14 dias 15 a 60 dias 61 a 90 dias 91 a 180 dias 181 a 360 dias de 360 dias Total          
Operações de crédito ............................................ 1.851.809 153.660 214.643 75.576 213.217 362.822 - 2.871.727
d) Composição das operações de crédito e da provisão para créditos de liquidação duvidosa

Em 31 de dezembro - R$ mil    
% Mínimo de Carteira  

provisionamento Curso Curso Específi cas 2018 2017      
Nível de risco requerido normal anormal Total % Vencidas Vincendas Genérica Excedente Total % Total %       
AA ..................................... - 2.305 - 2.305 0,1 - - - - - - - -
A ....................................... 0,5 1.666.889 - 1.666.889 58,0 - - 8.334 2 8.336 1,1 9.109 1,2
B ....................................... 1,0 41.893 82.867 124.760 4,3 213 616 419 9 1.257 0,2 1.315 0,2
C ....................................... 3,0 106.974 104.232 211.206 7,4 889 2.238 3.209 506 6.842 0,9 5.787 0,7
Subtotal ...........................  1.818.061 187.099 2.005.160 69,8 1.102 2.854 11.962 517 16.435 2,2 16.211 2,1
D ....................................... 10,0 26.051 74.661 100.712 3,5 3.293 4.173 2.605 4.636 14.707 1,9 14.687 1,9
E ....................................... 30,0 22.780 71.061 93.841 3,3 10.465 10.853 6.834 43.470 71.622 9,2 53.495 6,8
F ....................................... 50,0 4.559 60.846 65.405 2,3 16.784 13.639 2.279 32.689 65.391 8,4 67.084 8,6
G ....................................... 70,0 8.887 59.113 68.000 2,4 24.265 17.113 6.222 21.504 69.104 8,9 63.044 8,1
H ....................................... 100,0 144.568 394.041 538.609 18,7 304.578 89.463 144.568 - 538.609 69,4 567.923 72,5
Subtotal ...........................  206.845 659.722 866.567 30,2 359.385 135.241 162.508 102.299 759.433 97,8 766.233 97,9
Total em 2018 ..................  2.024.906 846.821 2.871.727  360.487 138.095 174.470 102.816 775.868
% ...................................... 70,5 29,5  100,0 46,4 17,8 22,5 13,3  100,0
Total em 2017 ..................  2.179.367 821.130 3.000.497  396.892 100.589 186.193 88.770  782.444
% ...................................... 72,6 27,4  100,0 50,8 14,1 23,8 11,3  100,0
e) Concentração das operações de crédito

Em 31 de dezembro - R$ mil  
2018 % (1) 2017 % (1)

Maior cliente .................................................................................................................................. 86.268 3,0 86.268 2,9
10 maiores devedores ................................................................................................................... 137.727 4,8 128.718 4,3
50 maiores devedores ................................................................................................................... 141.747 4,9 132.979 4,4
100 maiores devedores ................................................................................................................. 145.858 5,1 137.258 4,6
(1) Em relação ao total da carteira - critério Bacen.
f) Setor de atividade econômica

Em 31 de dezembro - R$ mil  
2018 % 2017 %

Setor Privado ............................................................................................................................... 2.871.727 100,0 3.000.497 100,0
Serviços ......................................................................................................................................... 87.873 3,1 91.554 3,1
Indústria ......................................................................................................................................... 44.057 1,5 35.419 1,1
Comércio ....................................................................................................................................... 2.716 0,1 1.609 0,1
Pessoa Física ................................................................................................................................ 2.737.081 95,3 2.871.915 95,7
Total .............................................................................................................................................. 2.781.727 100,0 3.000.497 100,0
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NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
g) Movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa

Em 31 de dezembro - R$ mil  
2018 2017

- Provisão específi ca (1) .................................................. 507.481 789.110
- Provisão genérica (2) .................................................... 186.193 146.014
- Provisão excedente (3) ................................................. 88.770 121.290
Saldo inicial em 1o de janeiro ....................................... 782.444 1.056.414
Constituição de provisão para créditos de liquidação 
 duvidosa ........................................................................ 654.694 730.812
Baixas .............................................................................. (661.270) (1.004.782)
Saldo fi nal em 31 de dezembro .................................... 775.868 782.444
- Provisão específi ca (1) .................................................. 498.582 507.481
- Provisão genérica (2) .................................................... 174.470 186.193
- Provisão excedente (3) ................................................. 102.816 88.770
Recuperação de créditos baixados como 
 prejuízo (4) (5) .............................................................. 164.068 192.684
(1) Para operações que apresentam parcelas vencidas há mais de 14 dias;
(2) Constituída em razão da classifi cação do cliente ou da operação e, portanto, não enquadrada no item anterior;
(3) A provisão excedente é constituída considerando a experiência da Administração e a expectativa de rea-

lização da carteira de créditos, de modo a apurar a provisão total julgada adequada para cobrir os riscos
específi cos e globais dos créditos, associada à provisão calculada de acordo com a classifi cação pelos níveis
de risco e os respectivos percentuais de provisão estabelecidos como mínimos na Resolução no 2.682/99. A 
provisão excedente por cliente foi classifi cada nos níveis de riscos correspondentes;

(4) Classifi cados em receitas de operação de crédito; e
(5) No exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2018, foram realizadas cessões de crédito de operações já baixa-

das para prejuízo, sem retenção de riscos e benefícios no montante de R$ 3.101.132 mil, cujo valor de venda 
foi de R$ 65.614 mil.

h) Movimentação da carteira de renegociação
R$ mil

2018 2017
Saldo Inicial em 1o de janeiro ....................................... 246.332 129.256
Renegociação.................................................................. 198.200 300.495
Recebimentos.................................................................. (143.338) (142.579)
Baixas .............................................................................. (53.291) (40.841)
Saldo fi nal em 31 de dezembro .................................... 247.903 246.332
Provisão para crédito de liquidação duvidosa ................. 224.161 220.693
Percentual sobre a carteira de renegociação .................. 90,4% 89,6%
8) OUTROS CRÉDITOS - DIVERSOS
A composição dos saldos de outros créditos diversos está demonstrada como segue:

Em 31 de dezembro - R$ mil  
2018 2017

Títulos e créditos a receber (Nota 7a) ............................. 780.297 917.677
Créditos tributários de impostos e contribuições 
 (Nota 22c) ...................................................................... 420.140 525.456
Devedores por depósitos em garantia............................. 274.222 270.465
Impostos e contribuições a compensar ........................... 3.731 5.706
Outros .............................................................................. 14.542 14.478
Total ................................................................................ 1.492.932 1.733.782
9) IMOBILIZADO EM USO
Demonstrado ao custo de aquisição corrigido. As depreciações são calculadas pelo método linear, com base em 
taxas anuais que contemplam a vida útil-econômica dos bens.

Em 31 de dezembro - R$ mil    
Custo líquido de depreciação    

Taxa anual Custo Depreciação 2018 2017     
Edifi cações ....................... 4% 1.481 (1.297) 184 369
Instalações, móveis e 
 equipamentos de uso ..... 10% 11.751 (5.980) 5.771 6.324
Sistemas de segurança e 
 comunicações ................. 10% 1.936 (1.149) 787 659
Sistemas de processa-
 mento de dados .............. 20% 1.128 (618) 510 873
Total em 2018 .................. 16.296 (9.044) 7.252
Total em 2017 .................. 15.952 (7.727) 8.225
10) INTANGÍVEL
Os ativos intangíveis possuem vida útil defi nida e são compostos por softwares e respectivos gastos com desen-
volvimento. Em 31 de dezembro de 2018 apresentava o valor de custo líquido de amortização de R$ 4.980 mil
(2017 - R$ 747 mil).
11) PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES E OBRIGAÇÕES LEGAIS - FISCAIS E
PREVIDENCIÁRIAS
a) Ativos contingentes
Não são reconhecidos contabilmente ativos contingentes.
b) Provisões classifi cados como perdas prováveis e obrigações legais - fi scais e previdenciárias
A Instituição é parte em processos judiciais, de natureza trabalhista, cível e fi scal, decorrentes do curso normal
de suas atividades.
Na constituição das provisões a Administração leva em conta: a opinião dos assessores jurídicos, a natureza das
ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de tribunais, sempre que a 
perda for avaliada como provável.
A Administração entende que a provisão constituída é sufi ciente para atender às perdas decorrentes dos res-
pectivos processos.
O passivo relacionado à obrigação legal em discussão judicial é mantido até o desfecho da ação, representado 
por decisões judiciais, sobre as quais não caiba mais recursos, ou a sua prescrição.
I - Processos trabalhistas
São ações ajuizadas por ex-empregados, visando obter indenizações, em especial o pagamento de “horas 
extras” em razão de interpretação do artigo 224 da CLT. Nos processos em que é exigido depósito judicial para 
garantia de execução, o valor das provisões trabalhistas é constituído considerando a efetiva perspectiva de 
perda destes depósitos. Para os demais processos, a provisão é constituída com base no valor médio apurado 
dos pagamentos efetuados de processos encerrados nos últimos 12 meses.
II - Processos cíveis
São pleitos de indenização por dano moral e patrimonial. Essas ações são controladas individualmente por 
meio de sistema informatizado e provisionadas sempre que a perda for avaliada como provável, considerando 
a opinião de assessores jurídicos, natureza das ações, similaridade com processos anteriores, complexidade 
e posicionamento de Tribunais. Não existem em curso processos administrativos signifi cativos por descumpri-
mento de normas do Sistema Financeiro Nacional ou de pagamento de multas que possam causar impactos 
representativos no resultado fi nanceiro da Instituição.
III - Provisão para riscos fi scais
A Instituição vem discutindo judicialmente a legalidade e constitucionalidade de alguns tributos e contribui-
ções, os quais estão totalmente provisionados, não obstante as boas chances de êxito, de acordo com a 
opinião dos assessores jurídicos. Essas obrigações legais e as provisões avaliadas como de risco provável, 
tem acompanhamento regular de suas evoluções nos trâmites do Judiciário, e no decorrer ou no encer-
ramento de cada processo, poderão resultar em condições favoráveis à Instituição, com a reversão das 
respectivas provisões.
As principais teses são:
a) IRPJ/CSLL - Trava de 30% na compensação de prejuízos fi scais e bases de cálculo negativas da Con-
tribuição social sobre Lucro Líquido (Lei no 8981/95, artigos 42 e 58) no montante de R$ 62.226 mil (2017 - 
R$ 61.053 mil); e
b) PIS - Base de cálculo - EC 10/96 e EC 17/97 - Pleiteia calcular e recolher o PIS nos períodos de Junho/96 a 
Junho/97 e Fevereiro/98 a Dezembro/99, conforme LC 7/70, no montante de R$ 17.238 mil (2017 - R$ 16.676 mil).
Em geral, as provisões referentes às ações judiciais do Banco Losango são consideradas de longo prazo, devido 
à imprevisibilidade do tempo de duração dos processos no sistema judiciário brasileiro, razão pela qual não foi 
divulgada a estimativa com relação ao ano específi co em que essas ações judiciais serão encerradas.
IV - Movimentação das provisões

R$ mil
Fiscais e

Trabalhistas Cíveis previdenciárias (1)   
Saldo em 31 de dezembro de 2017 ................................... 111.574 23.366 101.921
Constituições líquidas de reversões ..................................... (10.602) 30.433 (1.431)
Atualização monetária .......................................................... 2.990 978 2.368
Pagamentos ......................................................................... (15.363) (32.597) (1.215)
Saldo em 31 de dezembro de 2018 ................................... 88.599 22.180 101.643
(1) Compreendem, substancialmente, por obrigações legais.
c) Passivos contingentes classifi cados como perdas possíveis
A instituição mantém um sistema de acompanhamento para todos os processos administrativos e judiciais em 
que a Instituição fi gura como “autora” ou “ré” e, amparada na opinião dos assessores jurídicos, classifi ca as 
ações de acordo com a expectativa de insucesso. Periodicamente são realizadas análises sobre as tendências 
jurisprudenciais e efetivadas, se necessária, a reclassifi cação dos riscos desses processos. Neste contexto,
os processos contingentes avaliados como de risco e perda possível não são reconhecidos contabilmente. Os
principais processos com essa classifi cação são:
1) IRPJ/CSLL - Autuação fi scal sem considerar os pagamentos postergados do tributo, relativa à trava de 30% 

na compensação de prejuízos fi scais (Lei no 8.981/95, artigo 42), no montante de R$ 83.611 mil (2017 - 
R$ 82.294 mil); e

2) Glosa de compensação de créditos de PIS e COFINS lançada após o trânsito em julgado favorável em pro-
cesso judicial que discutiu a inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo pretendida para outras 
receitas que não as decorrentes do faturamento (Lei no 9.718/98), no montante de R$ 75.915 mil (2017 - 
R$ 72.964 mil).

12) DEPÓSITOS
a) Composição

Em 31 de dezembro - R$ mil    
1 a 30 31 a 180 181 a 360 Acima de
dias dias dias 360 dias 2018 2017

Depósitos:
- À vista.........................  21.774 - - - 21.774 19.755
- Interfi nanceiros ...........  133.318 449.899 214.152 86.178 883.547 1.144.022
Total em 2018 ..............  155.092 449.899 214.152 86.178 905.321 1.163.777
% .................................. 17,1 49,7 23,7 9,5 100,0
Total em 2017 ..............  34.943 43.458 1.067.173 18.203  1.163.777
% .................................. 3,0 3,7 91,7 1,6  100,0
b) Despesas com operações de captação do mercado

Exercícios fi ndos em 31 de dezembro - R$ mil   
2018 2017

Depósitos interfi nanceiros ............................................... 53.124 204.337
Contribuição ao Fundo Garantidor de Crédito - FGC ...... 26 33
Total ................................................................................ 53.150 204.370
13) OUTRAS OBRIGAÇÕES
a) Fiscais e previdenciárias

Em 31 de dezembro - R$ mil  
2018 2017

Impostos e contribuições a recolher ................................ 24.254 9.663
Impostos e contribuições a pagar.................................... 8.418 -
Provisão para tributos diferidos (Nota 22c) ..................... 5.973 4.370
Total ................................................................................ 38.645 14.033
b) Diversas

Em 31 de dezembro - R$ mil  
2018 2017

Lojistas a pagar (1) .......................................................... 215.482 328.616
Valores a pagar - cartão de crédito ................................. 105.484 154.666
Provisões fi scais (Nota 11b) ............................................ 101.643 101.921
Provisões trabalhistas (Nota 11b) .................................... 88.599 111.574
Provisão para pagamentos a efetuar .............................. 34.927 47.240
Provisões cíveis (Nota 11b) ............................................. 22.180 23.366
Provisão para benefícios trabalhistas.............................. 4.472 3.471
Valores a pagar a empresas ligadas ............................... 1.044 1.070
Outros .............................................................................. 62.534 53.360
Total ................................................................................ 636.365 825.284
(1) Referem-se, substancialmente, a contas a pagar aos estabelecimentos comerciais, pelas transações efetua-

das com os cartões emitidos pelo Banco Losango.
14) PATRIMÔNIO LÍQUIDO
a) Capital social
O capital social, totalmente subscrito e integralizado, no montante de R$ 1.761.996 mil (2017 - R$ 1.761.996 mil)
é representado por 5.368.581 (2017 - 5.368.581) ações ordinárias e preferenciais, nominativas escriturais, sem
valor nominal.
b) Composição do capital social

 Quantidade de
ações ordinárias R$ mil

Em 1o de janeiro de 2017 .............................................. 546.742 481.996
Aumento de capital (1) .................................................... 4.821.839 1.280.000
Em 31 de dezembro de 2018......................................... 5.368.581 1.761.996
(1) Conforme Assembleia Geral Extraordinária de 20 de outubro de 2017, o Bradesco Cartões aumentou capital

social do Banco Losango, no valor de R$ 1.280.000 mil, mediante a emissão de 4.821.839 ações ordinárias,
nominativas-escriturais, sem valor nominal.

c) Reserva de lucros
A Reserva Legal é constituída obrigatoriamente à base de 5% do lucro líquido do exercício, até atingir 20% do
capital social realizado, ou 30% do capital sócia, acrescido das reservas de capital. Após esse limite a apropria-
ção social realizado, ou 30% do capital social, acrescido das reservas de capital. Após esse limite a apropriação
não mais se faz obrigatória. A reserva legal de 2018, foi utilizada para absorver os prejuízos acumulados de
exercícios anteriores. A Reserva Estatutária visa a manutenção de margem operacional compatível com o de-
senvolvimento das operações ativas da Sociedade.
d) Dividendos e juros sobre o capital próprio
Aos acionistas estão assegurados juros sobre o capital próprio e/ou dividendo mínimo obrigatório, em cada
exercício, que somados não seja inferior a 25% do lucro líquido ajustado, nos termos da legislação societária.
Fica a Diretoria autorizada a declarar e pagar dividendos intermediários, especialmente semestrais e mensais,
utilizando-se das contas de lucros Acumulados ou de Reservas de Lucros existentes, e, podendo ainda, autorizar 
a distribuição de lucros a título de juros sobre o capital próprio em substituição total ou parcial aos dividendos
intermediários, ou, em adição aos mesmos.
No exercício não houve destinação de lucros, uma vez que o lucro líquido do período no montante de
R$ 185.932 mil (2017 - 73.163 mil) foi integralmente absorvido pelos prejuízos acumulados de exercícios
anteriores.
15) RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Exercícios fi ndos em 31 de dezembro - R$ mil   
2018 2017

Rendas de tarifas bancárias ............................................ 130.343 151.049
Rendas de serviços prestados a ligadas ......................... 33.028 26.572
Rendas de outros serviços .............................................. 18.625 24.623
Rendas de serviços diferenciados - PF ........................... 109 111
Total ................................................................................ 182.105 202.355
16) DESPESAS DE PESSOAL

Exercícios fi ndos em 31 de dezembro - R$ mil   
2018 2017

Proventos ........................................................................ 61.243 90.626
Benefícios ........................................................................ 39.818 47.124
Encargos sociais ............................................................. 29.165 30.442
Participação dos empregados nos lucros........................ 11.873 7.786
Despesas de remuneração de estagiários ...................... 921 1.312
Treinamento .................................................................... 501 307
Total ................................................................................ 143.521 177.598
17) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Exercícios fi ndos em 31 de dezembro - R$ mil   
2018 2017

Serviços de terceiros ....................................................... 99.101 110.992
Serviços técnicos especializados .................................... 34.866 72.120
Processamento de dados ................................................ 32.510 22.477
Comunicações ................................................................. 21.360 27.559
Aluguéis ........................................................................... 14.747 14.374
Depreciação e amortização ............................................. 13.941 2.071
Promoções e relações públicas....................................... 11.444 2.576
Transportes e viagens ..................................................... 8.413 9.496
Publicidade e propaganda ............................................... 6.206 14.161
Manutenção e conservação de bens............................... 3.843 4.673
Água, energia e gás ........................................................ 1.602 1.682
Serviços do sistema fi nanceiro ........................................ 628 1.827
Material de expediente .................................................... 591 2.600
Outras .............................................................................. 5.728 3.954
Total ................................................................................ 254.980 290.562
18) DESPESAS TRIBUTÁRIAS

Exercícios fi ndos em 31 de dezembro - R$ mil   
2018 2017

Contribuição à COFINS ................................................... 57.336 57.342
Contribuição ao PIS......................................................... 9.317 9.354
Outras .............................................................................. 22.008 15.481
Total ................................................................................ 88.661 82.177
19) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

Exercícios fi ndos em 31 de dezembro - R$ mil   
2018 2017

Reversão de provisões operacionais .............................. 109.380 32.707
Rendas de créditos específi cos....................................... 59.899 70.367
Atualização monetária de depósitos judiciais .................. 10.410 18.961
Recuperação de encargos e despesas ........................... 6.748 6.011
Outras .............................................................................. 9.017 15.070
Total ................................................................................ 195.454 143.116
20) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

Exercícios fi ndos em 31 de dezembro - R$ mil   
2018 2017

Profi t share - cartões ....................................................... 68.987 95.013
Descontos concedidos .................................................... 48.442 38.957
Despesas de provisões ................................................... 37.722 35.791
Perdas operacionais ........................................................ 25.539 29.088
Despesas de operações com cartões de crédito ............ 10.263 14.665
Outras .............................................................................. 7.115 15.718
Total ................................................................................ 198.068 229.232
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NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
21) TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
a) As transações com partes relacionadas (diretas e indiretas) são efetuadas de acordo com a resolução
no 3.750/99 do CMN. A Instituição faz parte da Organização Bradesco, que dispõe de política de transações com
partes relacionadas que são divulgadas no site de Relações com Investidores. Essas operações são realizadas
em condições e taxas compatíveis com as médias praticadas com terceiros, vigentes nas datas das operações.
As principais transações estão assim representadas:

Em 31 de dezembro - R$ mil    
Controlador Coligadas    

2018 2017 2018 2017
Ativos
Disponibilidades ...................................... 12.306 6.810 - -
Aplicações em depósitos interfi nanceiros 582.788 611.371 - -
Passivos
Depósitos interfi nanceiros .......................  883.547 1.144.022 - -
Outros passivos ....................................... - - 87.048 93.446

Exercícios fi ndos em 31 de dezembro - R$ mil      
Controlador Coligadas    

2018 2017 2018 2017
Receitas de intermediação fi nanceira ..... 31.128 15.532 - -
Receitas de prestação de serviços.......... - - 33.028 26.572
Despesas de intermediação fi nanceira ... (53.124) (204.337) - -
Outras despesas, líquidas de outras 
 receitas operacionais ............................. (247) (467) - -
b) Remuneração do pessoal-chave da Administração
Anualmente na Assembleia Geral Ordinária é fi xado:
• O montante global anual da remuneração dos Administradores, que é defi nido em reunião do Conselho de

Administração da Organização Bradesco, a ser paga aos membros do próprio Conselho e da Diretoria, confor-
me determina o estatuto; e

• A verba destinada a custear Planos de Previdência Complementar aberta aos Administradores, dentro do
Plano de Previdência aos Funcionários e Administradores da Instituição.

Para 2018 foi determinado o valor máximo de R$ 8.286 mil (2017 - R$ 1.600 mil) para remuneração dos 
Administradores e de R$ 6.920 mil (2017 - R$ 1.600 mil) para custear planos de previdência complementar de 
contribuição defi nida.
Ainda em relação à remuneração da Administração, a atual política estabelece que 50% do valor líquido da 
remuneração variável, caso haja, deve ser destinada à aquisição de ações PN do Banco Bradesco S.A., que 
terão sua movimentação disponível em três parcelas iguais, anuais e sucessivas, vencendo a primeira parcela no 
ano subsequente da data do pagamento. Este procedimento está aderente à Resolução CMN no 3.921/10, que 
dispõe sobre a política de remuneração de administradores das instituições fi nanceiras.
Benefícios de curto prazo a administradores

Exercícios fi ndos em 31 de dezembro - R$ mil   
2018 2017

Proventos ........................................................................ 8.286 1.080
Total ................................................................................ 8.286 1.080
Benefícios pós-emprego

Exercícios fi ndos em 31 de dezembro - R$ mil   
2018 2017

Planos de previdência complementar de contribuição 
 defi nida .......................................................................... 5.985 1.118
Total ................................................................................ 5.985 1.118
A Instituição não possui benefícios de longo prazo, de rescisão de contrato de trabalho ou remuneração em ins-
trumento baseado em ações, nos termos do CPC 10 - Pagamento Baseado em Ações, aprovado pela Resolução 
CMN no 3.989/11, para seu pessoal-chave da Administração.
22) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
a) Demonstração do cálculo dos encargos com imposto de renda e contribuição social

Exercícios fi ndos em 31 de dezembro - R$ mil   
2018 2017

Resultado antes do imposto de renda e contribuição 
 social................................................................................ 376.984 119.835
Encargo total do imposto de renda e contribuição social 
 às alíquotas vigentes (1)................................................... (169.643) (53.926)
Efeito no cálculo dos tributos:
Receitas não tributáveis líquidas de despesas indedutíveis (2.503) 321
Outros valores (2) ............................................................... (18.906) 6.933
Imposto de renda e contribuição social do exercício ... (191.052) (46.672)
(1) Alíquotas vigentes: (i) de 25% para o imposto de renda; (ii) de 20% para a contribuição social; e
(2) Inclui, basicamente: (i) a diferença entre alíquota da Contribuição Social corrente e Diferida; e (ii) as dedu-

ções incentivadas.
b) Composição das contas de resultado com imposto de renda e contribuição social

Exercícios fi ndos em 31 de dezembro - R$ mil   
2018 2017

Impostos correntes:
Imposto de renda e contribuição social devidos ....... (85.251) (5.840)
Impostos diferidos:
Constituição/realização no exercício, sobre adições 
 temporárias .................................................................... (57.011) (41.983)
Base negativa de contribuição social .............................. (28.050) 10.185
Prejuízo fi scal .................................................................. (20.740) (9.034)
Total dos ativos fi scais diferidos ................................. (105.801) (40.832)
Imposto de renda e contribuição social do exercício (191.052) (46.672)
c) Origem dos créditos tributários de imposto de renda e contribuição social diferidos

R$ mil
Saldos em Saldos em
31.12.2017 Constituição Realização 31.12.2018 

Provisão  para outros créditos de liquida-
 ção duvidosa..........................................  187.143 28.319 (39.274) 176.188
Provisões cíveis....................................... 10.831 10.088 (10.742) 10.177
Provisões fi scais ...................................... 30.365 6.839 (591) 36.613
Provisão trabalhista ................................. 44.453 11.240 (20.407) 35.286
Provisão para desvalorização de bens 
 não de uso ............................................. - 181 - 181
Impairment de ativos intangíveis ............. 94.247 11 (34.182) 60.076
Outros ...................................................... 38.846 14.379 (22.872) 30.353
Total dos créditos tributários sobre 
 diferenças temporárias .......................  405.885 71.057 (128.068) 348.874
Prejuízo Fiscal/Base Negativa de 
 Contribuição Social ................................ 119.571 - (48.791) 70.780
Subtotal ..................................................  525.456 71.057 176.859 419.654
Ajuste de avaliação atuarial.....................  - 486 - 486
Total dos créditos tributários (Nota 8)  525.456 71.543 (176.859) 420.140
Obrigações fi scais diferidas (Nota 13a)... 4.370 2.309 (706) 5.973
Crédito tributário líquido das 
 obrigações fi scais diferidas ...............  521.086 69.234 (176.153) 414.167

 RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos Acionistas e Administradores do
Banco Losango S.A. - Banco Múltiplo
Rio de Janeiro - RJ

Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis do Banco Losango S.A. - Banco Múltiplo (“Instituição”), que compre-
endem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, das 
mutações do patrimônio líquido e dos fl uxos de caixa para o semestre e exercício fi ndos nessa data, bem como 
as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os as-
pectos relevantes, a posição patrimonial e fi nanceira do Banco Losango S.A. - Banco Múltiplo em 31 de dezem-
bro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus fl uxos de caixa para o semestre e exercício fi ndos 
nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a 
funcionar pelo Banco Central do Brasil.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas respon-
sabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades 
dos auditores pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Instituição, de 
acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profi ssional do Contador e nas normas 
profi ssionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades 
éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é sufi ciente e apropriada 
para fundamentar nossa opinião.
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor
A administração da Instituição é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da 
Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos 
qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da 
Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demons-
trações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido 

de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da 
Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Ban-
co Central do Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração 
de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da 
Instituição continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade 
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a adminis-
tração pretenda liquidar a Instituição ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para 
evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Instituição são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo 
de elaboração das demonstrações contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, es-
tão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria 
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a audi-
toria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais 
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas 
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam infl uenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as 
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos 
julgamento profi ssional e mantemos ceticismo profi ssional ao longo da auditoria. Além disso:
• Identifi camos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente

se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, 
bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e sufi ciente para fundamentar nossa opinião. O risco
de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a
fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsifi cação, omissão ou representações
falsas intencionais.

Vinícius Panaro – Contador – CRC 1SP324844/O-6 S - RJ

A DIRETORIA

d) Previsão de realização dos créditos tributários sobre diferenças temporárias, e base negativa de con-
tribuição social

Em 31 de dezembro - R$ mil    
Prejuízo fi scal e

Diferenças temporárias base negativa    
Imposto Contribuição Imposto Contribuição

Ano de renda social de renda social Total 
2019.................................. 85.161 51.097 21.845 27.497 185.600
2020.................................. 68.319 40.992 - - 109.311
2021.................................. 2.121 1.272 - - 3.393
2023.................................. 62.446 37.467 14.563 6.874 121.350
Total ................................. 218.047 130.828 36.408 34.371 419.654
A projeção de realização de crédito tributário é uma estimativa e não está diretamente relacionada à expectativa 
de lucros contábeis.
O valor presente dos créditos tributários, calculados considerando a taxa média de captação, líquida dos efeitos 
tributários, somam R$ 399.121 mil (2017 - R$ 509.688 mil), sendo R$ 331.390 mil (2017 - R$ 391.531 mil) de dife-
renças temporárias; R$ 67.731 mil (2017 - R$ 118.157 mil) de prejuízo fi scal e base negativa de contribuição social.
Todos os créditos tributários do Banco Losango foram devidamente ativados.
e) Obrigações fi scais diferidas
A Instituição possui obrigações fi scais diferidas de imposto de renda e contribuição social no montante de
R$ 5.973 mil (2017 - R$ 4.370 mil) relativas a ajuste a valor de mercado dos títulos e valores mobiliários R$ 16 mil 
(2017 - R$ 38 mil) e atualização monetária de depósitos judiciais de R$ 5.957 mil (2017 - R$ 4.332 mil).
23) OUTRAS INFORMAÇÕES
a) Gerenciamento de riscos
A atividade de gerenciamento dos riscos é altamente estratégica em virtude da crescente complexidade dos
serviços e produtos, e da globalização dos negócios da Organização Bradesco. O dinamismo dos mercados nos
conduz a um constante aprimoramento desta atividade, na busca das melhores práticas.
A Organização Bradesco exerce o controle corporativo dos riscos de modo integrado e independente, preservan-
do e valorizando o ambiente de decisões colegiadas, desenvolvendo e implementando metodologias, modelos,
ferramentas de mensuração e controle.
A Instituição é parte integrante da Organização Bradesco e adota a estrutura de gerenciamento de riscos desta,
no gerenciamento de risco de crédito, de mercado, de liquidez e operacional.
b) Benefícios a empregados
O Banco Losango mantém planos de aposentadoria complementar de contribuição defi nida e de benefício de-
fi nido, por meio dos planos Losango Básico, Losango Suplementar e Losango Prevmais. As obrigações atua-
riais dos planos de contribuição defi nida e benefício defi nido estão integralmente cobertas pelos patrimônios
dos planos.
Os recursos garantidores dos planos de previdência são investidos de acordo com a legislação pertinente (títulos
públicos e privados, ações de companhias abertas e imóveis). Seguem as principais premissas utilizadas pelo
atuário independente da avaliação atuarial do plano, com base no CPC 33 (R1).

Em 31 de dezembro 
Fatores de riscos 2018 2017 
Taxa nominal de desconto ............................................... 9,1% a.a. 9,8% a.a.
Taxa nominal de retorno mínimo esperado dos ativos .... 9,1% a.a. 9,8% a.a.
Taxa nominal de crescimentos salariais futuros .............. 4,0% a.a. 4,3% a.a.
Taxa nominal de crescimento dos benefícios da 
 previdência social e dos planos ..................................... 4,0% a.a. 4,3% a.a.
Taxa de infl ação............................................................... 4,0% a.a. 4,3% a.a.
Tábua biométrica de mortalidade geral ........................... AT 2000 AT 2000
Tábua biométrica de entrada em invalidez...................... Por Plano Por Plano
Taxa de rotatividade esperada ........................................ - -
Probabilidade de ingresso em aposentadoria ................. 100% na  100% na

1a elegibilidade  1a elegibilidade
a um benefício  a um benefício

pelo plano pelo plano
Considerando as premissas acima, de acordo com o CPC 33 (R1), o valor presente das obrigações atuariais do 
plano de benefícios e de seus ativos para cobertura dessas obrigações, está representado abaixo:

Exercícios fi ndos em 31 de dezembro - R$ mil   
2018 2017

(i) Obrigações com benefícios projetados:
No início do exercício ................................................... 52.822 49.717
Custo do serviço corrente................................................ 40 34
Custo de juros ................................................................. 4.984 5.323
Ganho/(perda) atuarial .................................................... 7.833 3.081
Benefícios pagos ............................................................. (4.653) (5.333)
No encerramento do exercício ..................................... 61.076 52.822
(ii) Ativos do plano pelo valor de mercado:
No início do exercício ................................................... 57.255 54.526
Rendimento esperado ..................................................... 10.119 7.515
Contribuições recebidas:
Empregador ..................................................................... 1.569 547
Benefícios pagos ............................................................. (4.653) (5.333)
No encerramento do exercício ..................................... 64.290 57.255
(III) Posição do plano:
O plano apresenta situação defi citária de R$ 3.214 mil (2017 - R$ 4.433 mil).
O custo/(benefício) líquido do plano de pensão, reconhecidos na demonstração do resultado, inclui os
seguintes componentes:

Exercícios fi ndos em 31 de dezembro - R$ mil   
2018 2017

Obrigações co m benefícios projetados:
Custo do serviço .............................................................. 40 34
Custo de juros sobre obrigações atuariais ...................... 4.984 5.323
Rendimento esperado dos ativos do plano ..................... (5.451) (5.892)
Custo/(benefício) líquido do plano de pensão ............ (427) (535)
c) Em aderência ao processo de convergência com as normas internacionais de contabilidade, o Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC) emitiu vários pronunciamentos contábeis, bem como suas interpretações e
orientações, os quais serão aplicáveis às instituições fi nanceiras somente quando aprovados pelo CMN. Até 31
de dezembro de 2018, os pronunciamentos contábeis já aprovados pelo CMN foram:
• Resolução no 3.566/08 - Redução ao Valor Recuperável de Ativos (CPC 01);
• Resolução no 3.604/08 - Demonstração do Fluxo de Caixa (CPC 03);
• Resolução no 3.750/09 - Divulgação sobre Partes Relacionadas (CPC 05);
• Resolução no 3.823/09 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes (CPC 25);
• Resolução no 3.973/11 - Evento Subsequente (CPC 24);
• Resolução no 3.989/11 - Pagamento Baseado em Ações (CPC 10 - R1);
• Resolução no 4.007/11 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retifi cação de Erro (CPC 23);
• Resolução no 4.144/12 - Pronunciamento Conceitual Básico (R1); e
• Resolução no 4.424/15 - Benefícios a Empregados (CPC 33 - R1).
Atualmente, não é possível estimar quando o CMN irá aprovar os demais pronunciamentos contábeis do CPC e
tampouco se a utilização dos mesmos será de maneira prospectiva ou retrospectiva.
d) Não houve eventos subsequentes, que requeiram ajustes ou divulgações, para as demonstrações contábeis
encerradas em 31 de dezembro de 2018.
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 RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de

auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a efi cácia
dos controles internos da Instituição.

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 
respectivas divulgações feitas pela administração.

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, 
com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições
que possam levantar dúvida signifi cativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Instituição.
Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para
as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modifi cação em nossa opinião, se as di-
vulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas
até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Instituição a não mais se 
manter em continuidade operacional.

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulga-
ções e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira
compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da 
auditoria e das constatações signifi cativas de auditoria, inclusive as eventuais defi ciências signifi cativas nos 
controles internos que identifi camos durante nossos trabalhos.

Osasco, 20 de março de 2019

KPMG Auditores Independentes André Dala Pola
CRC 2SP028567/O-1 F-SP Contador CRC 1SP214007/O-2
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08 A 29 DE MARÇO/2019
CALENDÁRIO FISCAL

DIA ESPECIFICAÇÃO

08
COMPROVANTE DE RENDIMENTOS – JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - PESSOAS 
OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que pagaram ou creditaram juros sobre o capital próprio a 
beneficiário pessoa jurídica, no mês de fevereiro/2019.
COMUNICAÇÃO DOS REGISTROS DOS ÓBITOS - PESSOAS OBRIGADAS: O Titular do 
Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais deve comunicar ao INSS e à RFB o registro 
dos óbitos ocorridos no mês de fevereiro/2019, devendo constar da relação a filiação, a data e 
o local de nascimento da pessoa falecida. Não havendo óbito, este fato deve ser comunicado.
GPS – REMESSA DA CÓPIA AO SINDICATO - PESSOAS OBRIGADAS: Todas as empresas 
deverão encaminhar ao Sindicato representativo da categoria profissional mais numerosa entre 
seus empregados cópia da GPS – Guia da Previdência Social, relativa ao mês de fevereiro/2019.
IPI (CÓDIGO TIPI: 2402.20.00) - PESSOAS OBRIGADAS: Estabelecimentos importadores, 
industriais e os a estes equiparados, com exceção das empresas que tenham prazos 
específicos, relativamente aos cigarros contendo tabaco.
FATO GERADOR: Apuração no mês de fevereiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.
IR/FONTE – SERVIÇOS PRESTADOS POR TRANSPORTADOR PARAGUAIO - PESSOAS 
OBRIGADAS: Pessoas jurídicas, domiciliadas no Brasil, autorizadas a operar transporte rodoviário 
internacional de carga, que efetuaram a retenção do IR/Fonte sobre rendimentos que pagaram, 
creditaram, entregaram, empregaram ou remeteram a beneficiário transportador autônomo pessoa 
física, residente na República do Paraguai, considerado como sociedade unipessoal naquele País, 
decorrentes da prestação de serviços de transporte rodoviário internacional de carga.
FATO GERADOR: Rendimentos pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos 
durante o mês de fevereiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.
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IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring; pessoa jurídica 
que conceder o crédito, nas operações de mútuo de recursos financeiros; instituições autorizadas 
a operar em câmbio; seguradoras; instituições autorizadas a operar na compra e venda de títulos e 
valores mobiliários; bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas; administrador 
do fundo de investimento; instituição que intermediar recursos, junto a clientes, para aplicações 
em fundos de investimentos administrados por outra instituição; e as instituições autorizadas 
pelo Bacen que efetuarem a primeira aquisição do ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial, 
dentre outras.
FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores 
mobiliários, exceto derivativos financeiros.
OBSERVAÇÕES: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de ouro, ativo 
financeiro, e a cobrança ou o registro contábil, nos demais casos, efetuados no 1º decêndio 
de março/2019. Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a 
contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção na fonte nos 
pagamentos ou créditos decorrentes de juros sobre capital próprio e aplicações financeiras, 
inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de capitalização; 
prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos em concursos e 
sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses prêmios; e de multa ou qualquer 
vantagem, de que trata o artigo 70 da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 1º decêndio de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a 
contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
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CIDE – COMBUSTÍVEL - PESSOAS OBRIGADAS: O produtor e o formulador, pessoa física 
ou jurídica, de gasolina e suas correntes e diesel e suas correntes.
FATO GERADOR: Comercialização no mês de fevereiro/2019, no mercado interno, dos 
combustíveis relacionados anteriormente.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.
CIDE – REMESSAS AO EXTERIOR - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas:
a) detentoras de licença de uso ou adquirentes de conhecimentos tecnológicos, bem como 
aquelas signatárias de contratos que impliquem transferência de tecnologia, firmados com 
residentes ou domiciliados no exterior;
b) signatárias de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência 
administrativa e semelhantes prestados por residentes ou domiciliados no exterior; e
c) que pagam, creditam, entregam, empregam ou remetem royalties, a qualquer título, a 
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
FATO GERADOR: Pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa de valores no mês de 
fevereiro/2019, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties ou remuneração, 
previstos nos respectivos contratos, que tenham por objeto: fornecimento de tecnologia; 
prestação de assistência técnica (serviços de assistência técnica e serviços técnicos 
especializados); serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes; cessão e 
licença de uso de marcas; e cessão e licença de exploração de patentes.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – MENSAL – CONTRIBUINTE INDIVIDUAL E 
FACULTATIVO - PESSOAS OBRIGADAS: Contribuintes individuais, quando for o caso, e 
facultativos.
FATO GERADOR: Remuneração de fevereiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.
DCTFWEB – DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS 
PREVIDENCIÁRIOS E DE OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS - PESSOAS OBRIGADAS: 
Pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas, os consórcios que 
realizem negócios em nome próprio, as entidades de fiscalização do exercício profissional, 
os Microempreendedores Individuais com empregado, os produtores rurais pessoa física, 
as pessoas físicas que adquirirem produção de produtor rural pessoa física ou de segurado 
especial para venda, no varejo, a consumidor pessoa física e as demais pessoas jurídicas 
obrigadas ao recolhimento das contribuições previdenciárias, inclusive incidente sobre a 
receita bruta.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de fevereiro/2019.
OBSERVAÇÕES: Este prazo deve ser cumprido pelas entidades empresariais do Grupo 2 
do Anexo V da Instrução Normativa 1.634 RFB/2016, com faturamento anual acima de R$ 
78.000.000,00 no ano de 2016. As entidades promotoras de espetáculos desportivos deverão 
transmitir ao Sped as informações relacionadas ao evento no prazo de até 2 dias úteis após 
a sua realização.
PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Fabricantes de 
máquinas, implementos e veículos classificados nos códigos 73.09, 7310.29, 7612.90.12, 
8424.81, 84.29, 8430.69.90, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37, 87.01, 87.02, 
87.03, 87.04, 87.05, 87.06 e 8716.20.00 da Tipi aprovada pelo Decreto 7.660/2011, bem 
como os fabricantes de peças, componentes ou conjuntos destinados a estes produtos, 
que efetuaram a retenção na fonte do PIS e da Cofins nos pagamentos à pessoa jurídica 
pela aquisição de autopeças constantes dos Anexos I e II da Lei 10.485/2002 (exceto 
pneumáticos).
FATO GERADOR: Pagamentos efetuados na 2ª quinzena de fevereiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.
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EFD-CONTRIBUIÇÕES – TRANSMISSÃO AO SPED - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas 
jurídicas contribuintes do PIS/Pasep, da Cofins e/ou da Contribuição Previdenciária sobre 
a Receita Bruta (CPRB), tributadas pelo lucro real, presumido ou arbitrado. Também estão 
obrigadas à entrega as imunes e as isentas do IRPJ, cuja soma dos valores mensais das 
contribuições apuradas, objeto da escrituração, seja superior a R$ 10.000,00. As pessoas 
jurídicas sujeitas à entrega da EFD-Reinf deixam de informar a CPRB na EFD-Contribuições.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de janeiro/2019.
OBSERVAÇÕES: A EFD-Contribuições será emitida de forma centralizada pelo 
estabelecimento matriz da pessoa jurídica.
No caso da pessoa jurídica ser sócia ostensiva de Sociedades em Conta de Participação 
(SCP), a EFD-Contribuições deverá ser transmitida separadamente, para cada SCP, além da 
transmissão da EFD-Contribuições da sócia ostensiva.
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COFINS – FINANCEIRAS E EQUIPARADAS - PESSOAS OBRIGADAS: Bancos comerciais, 
bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, agências de 
fomento previstas no artigo 1º da Medida Provisória 2.192-70/2001, sociedades de crédito, 
financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, 
distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, 
cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes 
autônomos de seguros privados e de crédito, entidades de previdência complementar privada 
e associações de poupança e empréstimo.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de fevereiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO - PESSOAS 
OBRIGADAS: Cooperativas de trabalho obrigadas a descontar e recolher a contribuição 
previdenciária devida por seus cooperados contribuintes individuais.
FATO GERADOR: Remuneração repassada ou creditada ao cooperado, no mês de 
fevereiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado. 
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – EMPREGADOR - PESSOAS OBRIGADAS: 
Empregadores, com exceção dos domésticos e contribuintes individuais.
FATO GERADOR: Remuneração de fevereiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado. 
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRODUTOR RURAL - PESSOAS OBRIGADAS: 
Produtor rural, pessoa jurídica e pessoa física com empregados, segurado especial, o 
adquirente, o consignatário ou a cooperativa de produto rural que ficam sub-rogados nas 
obrigações do produtor rural. Também estão obrigadas ao recolhimento as agroindústrias, 
com exceção da piscicultura, carcinicultura, suinocultura e avicultura. O produtor rural, pessoa 
jurídica ou pessoa física, deverá recolher a contribuição de terceiros e a descontada dos 
empregados.
FATO GERADOR: Comercialização de produtos rurais no mês de fevereiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RECEITA BRUTA - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas 
que desenvolvam as atividades sujeitas ao recolhimento da Contribuição Previdenciária sobre 
a Receita Bruta, enquadradas na Lei 12.546/2011, e que tenham optado pela contribuição 
substitutiva.
FATO GERADOR: Receita bruta do mês de fevereiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RETENÇÃO DOS 11% - PESSOAS OBRIGADAS: 
Empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra ou empreitada, 
inclusive em regime de trabalho temporário.
FATO GERADOR: Emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços no 
mês de fevereiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.

CSLL – PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Com exceção 
das pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional, todas as demais, inclusive associações, 
entidades sindicais, federações, confederações, centrais sindicais e serviços sociais autônomos; 
sociedades simples, sociedades cooperativas; fundações de direito privado; e condomínios de 
edifícios, que efetuaram pagamentos a outras pessoas jurídicas de direito privado, referentes 
à prestação dos seguintes serviços: limpeza, conservação, manutenção, segurança, vigilância, 
transporte de valores, locação de mão de obra, assessoria creditícia, mercadológica, gestão 
de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, inclusive quando 
prestados por empresas de factoring, e de serviços profissionais, sujeitos à retenção na fonte 
à alíquota de 4,65%.
FATO GERADOR: Pagamento dos serviços relacionados anteriormente, efetuado no mês de 
fevereiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.
DARF NUMERADO (DCTFWEB – MENSAL) – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - 
PESSOAS OBRIGADAS: As entidades empresariais obrigadas à entrega da DCTFWeb 
Mensal.
FATO GERADOR: Contribuições Previdenciárias relativas à competência fevereiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelas entidades empresariais do Grupo 2 
do Anexo V da Instrução Normativa 1.634 RFB/2016, com faturamento anual acima de R$ 
78.000.000,00 no ano de 2016.
As entidades promotoras de espetáculos desportivos deverão recolher o Darf pertinente à 
DCTFWeb Diária até o 2º dia útil após a realização do evento desportivo. Nas localidades 
onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser 
antecipado.
IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Contribuintes que pagaram ou creditaram rendimentos 
sujeitos ao IR/Fonte a pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliadas no País, 
inclusive rendimentos do trabalho.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito dos rendimentos efetuado no mês de fevereiro/2019.
OBSERVAÇÕES: Este prazo não alcança o IR/Fonte decorrente de juros sobre o capital 
próprio e aplicações financeiras, prêmios, multa e qualquer vantagem, rendimentos e ganhos 
distribuídos pelos fundos de investimento imobiliário, serviços prestados por transportador 
paraguaio, e rendimentos provenientes do trabalho assalariado pagos a empregado doméstico, 
que possuem prazos específicos relacionados neste Calendário, bem como aquele incidente 
sobre a remuneração indireta ou pagamentos efetuados a beneficiários não identificados, que 
deverá ser recolhido na data da ocorrência do fato gerador. Nas localidades onde não houver 
expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
PIS – FINANCEIRAS E EQUIPARADAS - PESSOAS OBRIGADAS: Bancos comerciais, 
bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, agências de 
fomento previstas no artigo 1º da Medida Provisória 2.192-70/2001, sociedades de crédito, 
financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, 
distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, 
cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes 
autônomos de seguros privados e de crédito, entidades de previdência complementar privada 
e associações de poupança e empréstimo.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de fevereiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.
RET – REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO – INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS - 
PESSOAS OBRIGADAS: Incorporadoras que optaram pelo RET, instituído pelo artigo 1º da 
Lei 10.931/2004, correspondente ao pagamento mensal unificado do IRPJ, da CSLL, do PIS/
Pasep e da Cofins, relativos à incorporação imobiliária.
FATO GERADOR: Receitas decorrentes das vendas de unidades imobiliárias que compõem 
cada incorporação, e respectivas receitas financeiras e variações monetárias decorrentes 
dessas operações, recebidas no mês de fevereiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.
SIMPLES NACIONAL - PESSOAS OBRIGADAS: Microempresas e empresas de pequeno 
porte que optaram pelo pagamento unificado de impostos e contribuições.
FATO GERADOR: Receita bruta do mês de fevereiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.
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RAIS – RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS - PESSOAS OBRIGADAS: Todos os 
estabelecimentos, independente do número de empregados. A Rais retificação também deve 
ser entregue até esta data.
OBSERVAÇÕES: O estabelecimento inscrito no CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas que não manteve empregados ou que permaneceu inativo no ano-base está 
obrigado a entregar a Rais Negativa, preenchendo apenas os dados a ele pertinentes.
É obrigatória a utilização de certificado digital válido padrão ICP Brasil para a transmissão 
da declaração da Rais por todos os estabelecimentos que possuem a partir de 11 vínculos, 
exceto para a transmissão da Rais Negativa.
O estabelecimento/entidade inscrito simultaneamente no CNPJ e no CEI deve apresentar 
a declaração da Rais de acordo com o contrato de trabalho dos empregados, ou seja, se o 
contrato for pelo CNPJ as informações devem ser declarados no CNPJ, o mesmo vale para 
o CEI.
Nota: Ressaltamos que o prazo para cumprimento desta obrigação está tomando por base 
os prazos fixados em anos anteriores, tendo em vista que, até a data de elaboração deste 
Calendário, o Ato Normativo que aprova as instruções e o prazo para entrega da declaração 
da Rais não havia sido publicado no Diário Oficial da União.
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COFINS – DEMAIS EMPRESAS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito 
privado e as que lhes são equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, exceto 
instituições financeiras e equiparadas.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de fevereiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.
DCTF – DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - PESSOAS 
OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas, as 
imunes e as isentas, os consórcios que realizem negócios jurídicos em nome próprio, inclusive 
na contratação de pessoas jurídicas e físicas, com ou sem vínculo empregatício.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de janeiro/2019.
OBSERVAÇÕES: A DCTF será apresentada de forma centralizada pela matriz.
As informações relativas às Sociedades em Conta de Participação (SCP) devem ser 
apresentadas pelo sócio ostensivo, em sua própria DCTF.
IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring; pessoa 
jurídica que conceder o crédito, nas operações de mútuo de recursos financeiros; instituições 
autorizadas a operar em câmbio; seguradoras; instituições autorizadas a operar na compra 
e venda de títulos e valores mobiliários; bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e 
assemelhadas; administrador do fundo de investimento; instituição que intermediar recursos, 
junto a clientes, para aplicações em fundos de investimentos administrados por outra 
instituição; e as instituições autorizadas pelo Bacen que efetuarem a primeira aquisição do 
ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial, dentre outras.
FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores 
mobiliários, exceto derivativos financeiros.
OBSERVAÇÕES: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de ouro, ativo 
financeiro, e a cobrança ou o registro contábil, nos demais casos, efetuados no 2º decêndio 
de março/2019. Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a 
contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
IPI – DEMAIS PRODUTOS - PESSOAS OBRIGADAS: Estabelecimentos importadores, 
industriais e os a estes equiparados, com exceção das empresas que tenham prazos 
específicos.
FATO GERADOR: Apuração no mês de fevereiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.

IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção na fonte nos 
pagamentos ou créditos decorrentes de juros sobre capital próprio e aplicações financeiras, 
inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de capitalização; 
prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos em concursos e 
sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses prêmios; e de multa ou qualquer 
vantagem, de que trata o artigo 70 da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 2º decêndio de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a 
contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.

PIS – DEMAIS EMPRESAS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado 
e as que lhes são equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, exceto instituições 
financeiras e equiparadas.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de fevereiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.

PIS – FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAS OBRIGADAS: Entidades sem fins lucrativos, 
inclusive condomínios, e as cooperativas que excluírem da base de cálculo do PIS-
Faturamento ou da Cofins qualquer das receitas elencadas nos artigos 15 da Medida 
Provisória 2.158-35/2001 ou 30-A da Lei 11.051/2004.
FATO GERADOR: Folha de pagamento de fevereiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.
TAXA PELA UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CONTADORES DE PRODUÇÃO - 
PESSOAS OBRIGADAS: Os fabricantes de cigarros classificados na posição 2402.20.00 da 
Tipi, excetuados os classificados no Ex 01, obrigados à instalação do Sistema de Controle 
e Rastreamento da Produção de Cigarros (Scorpios); e os estabelecimentos industriais 
envasadores de bebidas obrigados à instalação do Sistema de Controle de Produção de 
Bebidas (Sicobe).
FATO GERADOR: Utilização de equipamento contador de produção de cigarros e bebidas no 
mês de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.
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CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – ESTIMATIVA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que 
apuram o IRPJ com base na receita bruta e acréscimos ou no lucro real apurado em balanço/
balancete de redução/suspensão.
FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, ganhos líquidos e rendimentos de 
aplicações financeiras e demais receitas e resultados obtidos (artigos 29 e 30 da Lei 
9.430/96), ou o resultado contábil ajustado na forma da legislação vigente, referentes ao mês 
de fevereiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – LUCRO PRESUMIDO – 4º TRIMESTRE DE 2018 – 3ª QUOTA 
- PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que optaram pela tributação com base no lucro 
presumido e pelo recolhimento parcelado da contribuição.
FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, ganhos líquidos e rendimentos de 
aplicações financeiras e demais receitas e resultados (artigos 29 e 30 da Lei 9.430/96), 
obtidos no 4º trimestre/2018.
OBSERVAÇÕES: O valor da quota deverá ser acrescido de juros correspondentes à taxa 
Selic de fevereiro/2019 + 1%. Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – LUCRO REAL – 4º TRIMESTRE DE 2018 – 3ª QUOTA - 
PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que adotaram o regime trimestral de apuração 
do lucro real, na forma do artigo 1º da Lei 9.430/96 e optaram pelo recolhimento parcelado 
da contribuição.
FATO GERADOR: Resultado contábil do 4º trimestre/2018, devidamente ajustado na forma 
da legislação vigente.
OBSERVAÇÕES: O valor da quota deverá ser acrescido de juros correspondentes à taxa 
Selic de fevereiro/2019 + 1%. Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – LUCRO REAL – SALDO APURADO EM 31-12-2018 – QUOTA 
ÚNICA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real que apuraram 
diferença positiva entre a contribuição devida e as importâncias pagas por estimativa, no 
ano-calendário de 2018.
OBSERVAÇÕES: O valor da diferença deverá ser acrescido de juros correspondentes à 
taxa Selic de fevereiro/2019 + 1%. Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
DEFIS – DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOCIOECONÔMICAS E FISCAIS – 
EXERCÍCIO DE 2019 - PESSOAS OBRIGADAS: Microempresas e empresas de pequeno 
porte optantes pelo Simples Nacional.
DME – DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES LIQUIDADAS COM MOEDA EM ESPÉCIE - 
PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no Brasil 
que tenham recebido valores em espécie cuja soma seja igual ou superior a R$ 30.000,00, ou 
o equivalente em outra moeda, decorrentes de alienação ou cessão onerosa ou gratuita de 
bens e direitos, de prestação de serviços, de aluguel ou de outras operações que envolvam 
transferência de moeda em espécie, realizadas com uma mesma pessoa física ou jurídica.
FATO GERADOR: Valores recebidos em espécie no mês de fevereiro/2019.
OBSERVAÇÕES: O limite de RS 30.000,00 será aplicado por operação se esta for realizada 
entre o declarante e mais de uma pessoa física ou jurídica, independentemente do valor 
recebido de cada pessoa. As instituições financeiras e as instituições autorizadas a funcionar 
pelo Bacen estão dispensadas da apresentação da DME.
DTTA – DECLARAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE AÇÕES - PESSOAS 
OBRIGADAS: As seguintes entidades encarregadas do registro de transferência de ações 
negociadas fora de bolsa, sem intermediação:
a) a companhia emissora das ações, quando a própria companhia mantém o livro de 
“Transferência de Ações Nominativas”;
b) a instituição autorizada pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários a manter serviços de 
ações escriturais quando contratada pela companhia emissora para manutenção do livro de 
“Transferência de Ações Nominativas”;
c) a instituição que receber a ordem de transferência do investidor, no caso de ações 
depositadas em custódia fungível.
FATO GERADOR: Informações relativas ao 2º semestre/2018.
OBSERVAÇÃO: A DTTA não será entregue quando o alienante das ações apresentar o 
Darf, comprovando o pagamento do Imposto de Renda sobre o ganho de capital auferido na 
operação, ou uma declaração de inexistência do imposto devido, em até 15 dias após vencido 
o prazo legal para seu pagamento.
ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, SEGURADORAS E ADMINISTRADORAS 
DE FAPI – INFORMAÇÕES À RFB - PESSOAS OBRIGADAS: Entidades de previdência 
complementar, sociedades seguradoras e administradoras de Fundos de Aposentadoria 
Programada Individual (Fapi).
FATO GERADOR: Informações sobre o recebimento de contribuições, prêmios e aportes 
destinados ao custeio dos planos de benefícios de natureza previdenciária e o pagamento 
de resgates a participantes e beneficiários, referentes às operações realizadas entre 1-1 a 
31-12-2018.
IR – GANHOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA VARIÁVEL - PESSOAS 
OBRIGADAS: Pessoas físicas ou jurídicas, inclusive isentas.
FATO GERADOR: Ganhos obtidos no mês de fevereiro/2019, em operações na bolsa de 
valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados, em alienação de ouro, ativo financeiro, 
fora de bolsa, e alienação de participação societária, por pessoa jurídica, fora de bolsa.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.
IRPF – CARNÊ-LEÃO - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas residentes no País que 
receberam:
a) rendimentos de outras pessoas físicas que não tenham sido tributados na fonte no País, 
tais como decorrentes de arrendamento, subarrendamento, locação e sublocação de móveis 
ou imóveis, e os decorrentes do trabalho não assalariado, assim compreendidas todas as 
espécies de remuneração por serviços ou trabalhos prestados sem vínculo empregatício;
b) rendimentos ou quaisquer outros valores de fontes do exterior, tais como trabalho 
assalariado ou não assalariado, uso, exploração ou ocupação de bens móveis ou imóveis, 
transferidos ou não para o Brasil, lucros e dividendos;
c) emolumentos e custas dos serventuários da Justiça, como tabeliães, notários, oficiais 
públicos e outros, independentemente de a fonte pagadora ser pessoa física ou jurídica, 
exceto quando forem remunerados exclusivamente pelos cofres públicos;
d) importância paga em dinheiro, a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito 
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos 
provisionais, acordo homologado judicialmente, ou de separação consensual ou divórcio 
consensual realizado por escritura pública;
e) rendimentos em função de prestação de serviços a embaixadas, repartições consulares, 
missões diplomáticas ou técnicas ou a organismos internacionais de que o Brasil faça parte.
FATO GERADOR: Recebimento dos valores relacionados nas letras “a” a “e” anteriores, no 
mês de fevereiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.
IRPF – GANHO DE CAPITAL - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas que auferiram 
ganhos na alienação de bens ou direitos de qualquer natureza, exceto moeda estrangeira 
mantida em espécie.
FATO GERADOR: Ganhos auferidos na alienação de bens ou direitos no mês de 
fevereiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – ESTIMATIVA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas tributadas com base no 
lucro real que optaram pela apuração anual, com recolhimentos mensais do imposto calculado 
sob a forma de estimativa.
FATO GERADOR: Receita bruta e acréscimos do artigo 32 da Lei 8.981/95, ou lucro real 
apurado em balanço/balancete de redução, referentes ao mês de fevereiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – GANHO DE CAPITAL – ME E EPP OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL - 
PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional que apuraram 
ganho de capital na alienação de ativos.
FATO GERADOR: Ganhos percebidos na alienação de ativos no mês de fevereiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.

IRPJ – LUCRO PRESUMIDO – 4º TRIMESTRE DE 2018 – 3ª QUOTA - PESSOAS 
OBRIGADAS: Pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido que optaram pelo 
recolhimento parcelado do imposto.
FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, juros sobre o capital próprio (artigo 9º da 
Lei 9.249/95), rendimentos e ganhos líquidos de aplicações financeiras e demais receitas e 
resultados obtidos no 4º trimestre/2018.
OBSERVAÇÕES: O valor da quota deverá ser acrescido de juros correspondentes à taxa 
Selic de fevereiro/2019 + 1%. Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

IRPJ – LUCRO REAL – 4º TRIMESTRE DE 2018 – 3ª QUOTA - PESSOAS OBRIGADAS: 
Pessoas jurídicas que adotaram o regime trimestral de apuração do lucro real, na forma do 
artigo 1º da Lei 9.430/96, e optaram pelo recolhimento parcelado do imposto.
FATO GERADOR: Lucro real do 4º trimestre/2018.
OBSERVAÇÕES: O valor da quota deverá ser acrescido de juros correspondentes à taxa 
Selic de fevereiro/2019 + 1%. Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

IRPJ – LUCRO REAL – SALDO APURADO EM 31-12-2018 – QUOTA ÚNICA - PESSOAS 
OBRIGADAS: Pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real que apuraram diferença positiva 
entre o imposto devido e as importâncias pagas por estimativa no ano-calendário de 2018.
OBSERVAÇÕES: O valor da diferença deverá ser acrescido de juros correspondentes à 
taxa Selic de fevereiro/2019 + 1%. Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Fabricantes de 
máquinas, implementos e veículos classificados nos códigos 73.09, 7310.29, 7612.90.12, 
8424.81, 84.29, 8430.69.90, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37, 87.01, 87.02, 87.03, 
87.04, 87.05, 87.06 e 8716.20.00 da Tipi aprovada pelo Decreto 7.660/2011, bem como os 
fabricantes de peças, componentes ou conjuntos destinados a estes produtos, que efetuaram 
a retenção na fonte do PIS e da Cofins nos pagamentos à pessoa jurídica pela aquisição de 
autopeças constantes dos Anexos I e II da Lei 10.485/2002 (exceto pneumáticos).
FATO GERADOR: Pagamentos efetuados na 1ª quinzena de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.

SERVIÇO ÚNICO DE ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO – PROGRAMA BIENAL 
- PESSOAS OBRIGADAS: As empresas que optarem pela manutenção de serviço único de 
engenharia e medicina do trabalho ficam obrigadas a elaborar e submeter à aprovação da 
Secretaria integrante do Ministério da Economia, competente pela segurança e saúde no 
trabalho, um programa bienal de Segurança e Medicina do Trabalho a ser desenvolvido.

SISCOSERV – REGISTROS DE VENDAS E DE AQUISIÇÕES - PESSOAS OBRIGADAS: 
Os residentes ou domiciliados no Brasil que realizem, com residentes ou domiciliados no 
exterior, operações de aquisição ou venda de serviços, intangíveis e outras operações que 
produzam variações no patrimônio das pessoas físicas, das pessoas jurídicas ou dos entes 
despersonalizados, inclusive operações de importação e exportação de serviços.
FATO GERADOR: Aquisições e vendas realizadas nos mês de dezembro/2018.
OBSERVAÇÃO: As atividades econômicas já obrigadas ao registro das informações constam 
no cronograma aprovado pelo Anexo Único da Portaria Conjunta 1.908 RFB/SCS/2012.
TCIF – TAXA DE CONTROLE DE INCENTIVOS FISCAIS - PESSOAS OBRIGADAS: A 
pessoa jurídica e a entidade equiparada que solicitarem o licenciamento de importação ou 
o registro de ingresso de mercadorias procedentes do território nacional, no âmbito da Zona 
Franca de Manaus.
FATO GERADOR: Pedido de licenciamento de importação ou de protocolo de ingresso de 
mercadorias procedentes do território nacional para ingresso na Zona Franca de Manaus, nas 
áreas de livre comércio e na Amazônia Ocidental, relativamente aos registros realizados no 
mês de fevereiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.

NOTA: As Tabelas de Recolhimento em Atraso são divulgadas no Portal COAD, em Tabelas Dinâmicas.
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SPE Santa Lucia Transmissora de Energia S.A.
CNPJ/MF nº 24.081.843/0001-28 

Relatório da Administração: A Administração da Santa Lucia Transmissora de Energia S.A. (“SLTE” ou “Cia.”) tem a satisfação de submeter à apreciação dos Senhores Acionistas o Relatório da Administração e as demonstrações 
financeiras acompanhadas do respectivo relatório dos auditores independentes relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2018. A Cia., constituída em 06/01/2016, possui como objeto principal a exploração da concessão de ser-
viços públicos de transmissão relativos às instalações de transmissão de energia elétrica Lote G - LT 500kV e 355km Jauru-Cuiabá C2 do leilão Aneel 005/2015. Em 11/03/2016, a Cia. assinou com a ANEEL o contrato de concessão nº 
007/2016 para construção, operação e manutenção da linha de transmissão pelo prazo de 30 anos. A Cia. pertence ao grupo de transmissão italiano Terna SpA, através de suas subsidiárias Terna Plus Srl (99,99%,), existente de acordo 
com as leis da Itália; e Terna Chile SpA (0,01%), sociedade constituída e existente de acordo com as leis do Chile. As atividades de implantação do empreendimento de transmissão estão dentro do prazo limite estabelecido pela Aneel, 
sendo prevista sua entrada em operação até o final de abril de 2019. Em 19/12/2018, a Cia. firmou contrato de financiamento junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) no valor de R$381.832.000,00. Os 
recursos serão desembolsados mediante o cumprimento de condições precedentes previstas no contrato. A Cia. não possui acordo de acionistas ou política de reinvestimento de lucros. O art. 24, § 1º do Estatuto Social da Cia. relativos 
prevê distribuição de dividendo mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido. Dado que a Cia. ainda se encontra em fase pré-operacional, a Cia. não irá declarar os dividendos mínimos obrigatórios previstos em lei por ser incompatível com 
a sua situação financeira. Entretanto, nos termos do §5º do artigo 202 da Lei 6.404/76 (a “Lei das S.A.”), os lucros não distribuídos registrados como reserva especial de dividendos, se não absorvidos por prejuízos nos exercícios subse-
quentes, deverão ser declarados e pagos como dividendo em momento oportuno assim que a situação financeira da Cia. permitir. Os membros da Diretoria, no desempenho de suas funções legais e estatutárias, declaram que revisaram, 
discutiram e concordam com as demonstrações financeiras da Cia. e com a opinião dos auditores independentes da Cia. expressa no Relatório dos Auditores Independentes sobre as demonstrações financeiras de 31/12/2018. A Cia. 
contratou a PricewaterhouseCoopers para prestação de serviços de auditoria independente para o exercício findo em 31/12/2018. Durante o exercício de 2018, nosso auditor independente não prestou serviços não relacionados à auditoria. 

ATIVO Nota 2018 2017
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 7 36.624.871 2.253.919
Impostos a recuperar 1.068.930 138
Adiantamentos a fornecedores 8 443.771 59.663.032
Despesas pagas antecipadamente 149.398 258.962
Outros 18.096 3.895

38.305.066 62.179.946
Não circulante
Realizável a longo prazo
Cauções 37.500 24.000
Ativo da concessão 9 575.729.214 209.251.407

575.766.714 209.275.407
Imobilizado líquido 10 1.026.346 47.424
Intangível 11 24.475 -

1.050.821 47.424
Total do ativo 615.122.601 271.502.777

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31/12/2018 e 2017 
(Em reais - Centavos omitidos exceto quando indicado de outra forma)

Nota 2018 2017
Receita líquida
Receita  17 317.792.442 204.977.647
Custo de construção 18 (263.154.883) (199.376.317)
Lucro bruto 54.637.559 5.601.330
Despesas gerais e administrativas (4.937.440) (1.316.438)
Deságio na aquisição de investimento - 895.973
Lucro operacional 49.700.119 5.180.865
Receitas financeiras 19 6.676.273 16.946
Despesas financeiras 19 (21.872.801) (449.278)
Lucro antes do imposto de renda e 
contribuição social 34.503.591 4.748.533
Imposto de renda diferido 15 (15.051.669) (1.564.070)
Contribuição social diferida 15 (5.418.600) (555.862)

Lucro do exercício 14.033.322 2.628.601
Lucro por lote de mil ações 67,24 11,57

Demonstrações do Resultado Abrangente  
para os exercícios findos em 31/12/2018 e 2017  

(Em reais - Centavos omitidos exceto quando indicado de outra forma)
ATIVO 2018 2017

Lucro do exercício 14.033.322 2.628.601
Outros resultados abrangentes - -

Lucro (prejuízo) do exercício 14.033.322 2.628.601

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os exercícios findos em 31/12/2018 e 2017  
(Em reais - Centavos omitidos exceto quando indicado de outra forma)

Nota
Capital 
Social

Adian-
tamento 

Aumento 
de Capital

Re-
serva 
Legal

Reserva 
Especial de 
Dividendos

Reserva 
Deságio  
Investi-
mentos

Reser-
va de 

Capital
Reserva  

de Lucros

Resulta-
dos Acu-
mulados Total

Saldo em 31/12/2016 1.000 3.394.648 - - - 1 - (102.556) 3.293.093
Aumento de capital 95.699.000 (3.394.648) - - - - - - 92.304.352
Incorporação da Egecon Consultoria 131.514.431 - - - - - - - 131.514.431
Lucro do exercício - - - - - - - 2.628.601 2.628.601
Constituição da reserva legal - - 126.302 - - - - (126.302) -
Dividendos obrigatórios (25%) - - - 599.936 - - - (599.936) -
Transferência para Reserva de Lucros - - - - - - 1.799.807 (1.799.807) -

Saldo em 31/12/2017 227.214.431 - 126.302 599.936 - 1 1.799.807 - 229.740.477
Aumento de capital 19.500.000 - - - - - - 19.500.000
Redução de capital (38.000.000) - - - - - - (38.000.000)
Constituição da reserva de deságio de investimentos                - - - 895.973 - - (895.973) -
Lucro do exercício - - - - - - - 14.033.322 14.033.322
Constituição da reserva legal - - 701.667 - - - - (701.667) -
Dividendos obrigatórios (25%) 16 - - 3.332.917 - - (3.332.917) -
Transferência para Reserva de Lucros - - - - - - 9.102.765 (9.102.765) -

Saldo em 31/12/2018 208.714.431 - 827.969 3.932.853 895.973 1 10.902.572 - 225.273.799

Demonstrações dos Fluxos de Caixa  
para os exercícios findos em 31/12/2018 e 2017 

(Em reais - Centavos omitidos exceto quando indicado de outra forma)
2018 2017

Lucro (prejuízo ) do exercício antes do
 IR e CSLL 34.503.591 4.748.533
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com  
 o caixa gerado (aplicado) nas atividades operacionais
Deságio na aquisição de investimento - (895.973)
Depreciação e amortização 126.535 150
Juros sobre empréstimos de parte relacionada 21.612.182 -
Impostos diferidos sobre receita 5.569.118 571.303
Receita de atualização de ativo financeiro (60.206.676) (6.172.632)
Redução (aumento) de ativos
Impostos a recuperar (1.068.792) (138)
Despesas pagas antecipadamente 109.564 110.997
Adiantamentos 59.219.261 (10.614.601)
Outros (14.201) (3.895)
Aumento (redução) de passivos
Fornecedores (20.035.160) 38.379.906
Obrigações trabalhistas 203.965 78.017
Obrigações tributárias 249.880 276.822
Partes relacionadas - (526.537)
Caixa líquido gerado (aplicado) nas
 atividades pré operacionais 40.269.267 25.951.952
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Cauções (13.500) (24.000)
Ativo da concessão (263.154.883) (199.314.203)
Ativo intangível (27.999) -
Imobilizado (1.101.933) (47.574)
Caixa líquido aplicado nas atividades de
 investimento (264.298.315) (199.385.777)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Partes Relacionadas 276.900.000 -
Aumento de Capital 19.500.000 92.304.352
Aumento de Capital por Incorporação - 83.379.616
Redução de capital (38.000.000) -
Caixa líquido gerado (aplicado) nas 
 atividades de financiamento 258.400.000 175.683.968
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes
 de Caixa no Exercício 34.370.952 2.250.143
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do 
Exercício 2.253.919 3.776
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de  
 Caixa no Exercício 34.370.952 2.250.143
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do
 Exercício 36.624.871 2.253.919

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Nota 2018 2017
Passivo circulante
Fornecedores 18.621.151 38.656.311
Obrigações tributárias e encargos 12 559.723 309.843
Partes relacionadas 14 298.512.182 -
Obrigações trabalhistas 13 281.982 78.017

317.975.038 39.044.171
Passivo não circulante
Exigível a longo prazo
Impostos diferidos 15 71.873.764 2.718.129

71.873.764 2.718.129
Patrimônio líquido
Capital 16 208.714.431 227.214.431
Reserva de capital 1 1
Reserva legal 827.969 126.302
Reserva especial de dividendos 16 3.932.853 599.936
Reserva de deságio de investimentos 895.973 -
Reserva especial de Lucros 10.902.572 1.799.807

225.273.799 229.740.477
Total do passivo e patrimônio líquido 615.122.601 271.502.777

Balanços Patrimoniais em 31/12/2018 e 2017 (Em reais - Centavos omitidos exceto quando indicado de outra forma)

Notas explicativas às demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 
2018 (Em Reais – Centavos omitidos quando não indicado): 1. Informa-
ções gerais: 1.1. Contexto operacional: A SPE Santa Lucia Transmissora de 
Energia S.A. (“Santa Lucia” ou “Cia.”), sociedade anônima de capital fechado, 
foi constituída em 6/01/2016 e tem como objeto social a prestação de serviços 
públicos de transmissão de energia elétrica, incluído a construção, operação 
e manutenção das instalações de transmissão do Sistema Integrado Nacional. 
A Cia. é diretamente controlada pela Terna Plus S.r.l – Itália e encontra-se 
em fase pré-operacional com prazo para entrada em operação previsto para 
meados de abril de 2019. O Capital Circulante Líquido (CCL) está negativo em 
R$279.669.972 em função da contabilização do empréstimo com a Terna SpA 
no passivo circulante uma vez que será quitado ao longo do ano de 2019, após 
o desembolso do empréstimo contratado em 19/12/2018 junto ao BNDES con-
forme detalhado na nota 23. A emissão dessas demonstrações financeiras 
foi autorizada pela Diretoria em 15/03/2019 e pelo Conselho de Administra-
ção em 19/03/2019. 1.2. Concessão: Localizada no estado de Mato Grosso, 
composta pela linha de transmissão entre as subestações de Jaurú e Cuiabá, 
com extensão de 355 km, decorrente do edital de leilão nº 05/2015 ANEEL – 
Agência Nacional de Energia Elétrica, processo nº 48500.00333/2015-19. As 
informações básicas relacionadas ao Contato de Concessão são como segue:

Número Anos Prazo RAP Índice de Correção
07/2016 30 11.03.2046 68.966.583 IPCA

RAP: a prestação do serviço público de transmissão ocorrerá mediante o pa-
gamento à transmissora da RAP a ser auferida, a partir da data de disponibili-
zação para operação comercial das instalações de transmissão. A RAP é rea-
justada anualmente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA. Fa-
turamento da receita de operação, manutenção e construção: pela disponibili-
zação das instalações de transmissão para operação comercial, a transmisso-
ra terá direito ao faturamento anual de operação, manutenção e construção, 
reajustado anualmente e revisado a cada cinco anos. Parcela variável: A re-
ceita de operação, manutenção e construção estará sujeita a desconto, me-
diante redução em base mensal, refletindo a condição de disponibilidade das 
instalações de transmissão, conforme metodologia disposta no Contrato de 
Prestação de Serviços de Transmissão - CPST. A parcela referente ao des-
conto anual por indisponibilidade não poderá ultrapassar 12,5% da receita 
anual de operação, manutenção e construção da transmissora, relativa ao pe-
ríodo contínuo de 12 meses anteriores ao mês da ocorrência da indisponibili-
dade, inclusive esse mês. Caso seja ultrapassado o limite supracitado, a trans-
missora estará sujeita à penalidade de multa, aplicada pela ANEEL nos ter-
mos da Resolução nº 318, de 6/10/1998, no valor máximo por infração incorri-
da de 2% do valor do faturamento anual de operação, manutenção e constru-
ção dos últimos 12 meses anteriores à lavratura do auto de infração. Os pri-
meiros 6 meses de operação comercial configuram período de carência, onde 
a parcela varável não é cobrada. Extinção da concessão e reversão de bens 
vinculados: de acordo com o contrato de concessão o advento do termo final 
do contrato de concessão determina, de pleno direito, a extinção da conces-
são, facultando-se à ANEEL, a seu exclusivo critério, prorrogar o referido con-
trato até a assunção de uma nova transmissora. A extinção da concessão 
determinará, de pleno direito, a indenização das parcelas dos investimentos 
vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, que 
tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade 
do serviço concedido, nos termos do art. 36 da lei 8987/1995. Renovação da 
concessão: a critério exclusivo da ANEEL e para assegurar a continuidade e 
qualidade do serviço público, o prazo da concessão poderá ser prorrogado por 
no máximo igual período, mediante requerimento da Cia.. A Cia. por ter proje-
tos aprovados de construção de infraestrutura no setor de energia obteve a 
habilitação para operar no regime de incentivos para desenvolvimento da in-
fraestrutura (REIDI) junto às autoridades governamentais competentes, que 
concede o benefício fiscal da suspensão do pagamento do PIS – Programa de 
Integração Social e COFINS – Contribuição para o Financiamento da Seguri-
dade Social na aquisição de bens, serviços e materiais de construções de 
obras de infraestrutura que serão convertidos ao custo dos bens da conces-
são, a alíquota zero, conforme publicação no Diário oficial de 20/12/2016. A 
Cia. deverá construir, operar e manter as instalações de transmissão, em con-
formidade com a legislação e os requisitos ambientais aplicáveis, adotando 
todas as providências necessárias perante o órgão responsável para obten-
ção dos licenciamentos, por sua conta e risco e cumprir todas suas exigências. 
A licença de instalação emitida pelos órgãos ambientais estaduais é condição 
necessária para a construção do empreendimento. A licença de instalação (LI) 
do projeto de número nº 67.231/201 foi emitida em 11/05/2017 pelo SEMA/
MT. Para a entrada em operação comercial se faz necessário solicitar ao mes-
mo órgão ambiental, SEMA/MT, a emissão da licença de operação (LO). Para 
a construção do empreendimento a Cia. firmou um contrato tipo “Lump sum 
Turnkey (EPC) junto à Planova Planejamento e Construções S.A. (Planova), 
que se responsabiliza pela construção de todo o empreendimento. A Planova 
é uma construtora de 35 anos de experiência atuando em obras de infraestru-
tura de diversos segmentos. É característica do segmento de transmissão que 
as concessionárias firmem contratos desta natureza para implantação dos 
empreendimentos. Adicionalmente, a Cia. firmou um contrato de desenvolvi-
mento com a empresa Opus 4 Engenharia e Consultoria Ltda., coligada da 
Planova, para desenvolver as atividades de licenciamento do projeto perante 
órgãos ambientais e públicos, obtenção de direitos fundiários (faixa de servi-
dão) e de propriedade, aprovação ANEEL para operação e comunicação pe-
rante autoridades governamentais e outros. 2. Resumo das principais políti-
cas contábeis: As principais políticas contábeis aplicadas na preparação 
destas demonstrações financeiras estão definidas abaixo. Essas políticas fo-
ram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo dispo-
sição em contrário. 2.1. Base de preparação: As demonstrações financeiras 
foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPCs). A preparação de demonstrações finan-
ceiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exer-
cício de julgamento por parte da administração da Cia. no processo de aplica-
ção das políticas contábeis da Cia.. Aquelas áreas que requerem maior nível 
de julgamento e possuem maior complexidade, bem como as áreas nas quais 
premissas e estimativas são significativas para as demonstrações financeiras, 
estão divulgadas na Nota 5. 2.2. Moeda funcional e moeda de apresenta-
ção: Os itens incluídos nas demonstrações financeiras da Cia. são mensura-
dos usando a moeda do principal ambiente econômico, no qual a Cia. atua (“a 
moeda funcional”). As demonstrações financeiras estão apresentadas em re-
ais (R$), que é a moeda funcional da Cia.. 2.3. Caixa e equivalentes de cai-
xa: 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. 2.4. Ativos financeiros: 2.4.1. Reconhecimento e mensuração: O 
método de juros efetivos é utilizado para calcular o custo amortizado de um 
instrumento de dívida e alocar sua receita de juros ao longo do período corres-
pondente. A taxa de juros efetiva é a taxa que desconta exatamente os rece-
bimentos de caixa futuros estimados durante a vida estimada do instrumento 
da dívida ou, quando apropriado, durante um período menor, para o valor 
contábil líquido na data do reconhecimento inicial. A receita é reconhecida 
com base nos juros efetivos para os instrumentos de dívida não caracteriza-
dos como ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado. Ativos e 
passivos financeiros são compensados e o valor líquido é reportado no balan-
ço patrimonial quando há um direito legalmente aplicável de compensar os 
valores reconhecidos e há a intenção de liquidá-los em uma base líquida, ou 
realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. (a) Valor justo: Os valo-
res justos dos investimentos com cotação pública são baseados nos preços 
atuais de compra. Para os ativos financeiros sem mercado ativo ou cotação 
pública, a Cia. estabelece o valor justo através de técnicas de avaliação. Es-
sas técnicas incluem o uso de operações recentes contratadas com terceiros, 
a referência a outros instrumentos que são substancialmente similares, a aná-
lise de fluxos de caixa descontados e os modelos de precificação de opções 
que fazem o maior uso possível de informações geradas pelo mercado e con-
tam o mínimo possível com informações geradas pela administração da pró-
pria entidade. A Cia. avalia, na data do balanço, se há evidência objetiva de 
que um ativo ou um grupo de ativos está registrado por valor acima de seu 
valor recuperável (impairment). Se houver alguma evidência, a perda mensu-

rada como a diferença entre o valor recuperável e o valor contábil desse ativo 
é reconhecida na demonstração do resultado. (b) Ativo da concessão - Men-
surado a valor justo: Refere-se ao ativo da concessão a receber pela Cia. no 
âmbito das concessões de transmissão de energia elétrica. O contrato de con-
cessão regulamenta a exploração dos serviços públicos de transmissão de 
energia elétrica pela Cia., onde: • A receita é regulada e denominada Receita 
Anual Permitida (RAP). A transmissora não pode negociar receita e preços 
com usuários. O contrato tem sua RAP atualizada monetariamente por índice 
de preços uma vez por ano e revisada a cada cinco anos nas revisões tarifá-
rias periódicas que atualizam o valor da RAP de acordo com a variação do 
custo de capital de terceiros. Adicionalmente, receitas adicionais podem vir a 
ser outorgadas a concessão caso o ente regulador, Aneel, autorize a realiza-
ção de reforços e ampliações de suas instalações. • Os bens são reversíveis 
no final da concessão, com direito de recebimento de indenização (caixa) do 
poder concedente sobre os investimentos ainda não amortizados. Com base 
nas características estabelecidas no contrato de concessão de transmissão de 
energia elétrica da Cia., a Administração entende que estão atendidas as con-
dições para a aplicação da Interpretação Técnica ICPC 01 - Contratos de Con-
cessão, a qual fornece orientações sobre a contabilização de concessões de 
serviços públicos a operadores privados, de forma a refletir o negócio de trans-
missão de energia elétrica, abrangendo parcela estimada dos investimentos 
realizados e não amortizados ou depreciados até o final da concessão classi-
ficada como um ativo da concessão  por ser um direito incondicional de rece-
ber caixa e outro ativo da concessão  diretamente do poder concedente. Con-
siderando que a Cia. não se encontra exposta a riscos de crédito e demanda 
e que a receita é auferida com base na disponibilidade da linha de transmis-
são, toda infraestrutura foi registrada como ativo da concessão. O ativo da 
concessão  inclui ainda a indenização que será efetuada com base nas parce-
las dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados 
ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a con-
tinuidade e atualidade do serviço concedido. O ativo da concessão da Cia. 
está mensurado pelo valor justo, uma vez que é calculado de acordo com o 
fluxo de caixa realizado, incluindo os investimentos realizados e previsto du-
rante toda a fase operacional até o final da concessão, com base nas melho-
res estimativas da administração da Cia.. 2.4.2. Adiantamento a Fornecedo-
res: Os saldos referem-se pagamentos antecipados para as empresas que 
implantaram e construíram as linhas de transmissão conforme estabelecido 
em contratos firmados com as mesmas.  2.4.3. Contas a pagar aos fornece-
dores: Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequente-
mente, mensuradas pelo valor amortizado com o uso do método de taxa efeti-
va de juros. Na prática, são normalmente reconhecidas correspondente ao 
valor da fatura.  2.4.4. Provisões: As provisões são reconhecidas quando a 
Cia. 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. 
2.4.5. Demais ativos e passivos: São demonstrados por valores conhecidos 
ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes rendimen-
tos (encargos) auferidos (incorridos) até a data base do balanço. Estão classi-
ficados no ativo e passivo não circulante, respectivamente, os direitos realizá-
veis e as obrigações exigíveis após doze meses. 2.4.6. Imposto de renda e 
contribuição social diferidos: Os impostos sobre a renda são reconhecidos 
na demonstração do resultado, exceto na proporção em que estiverem relacio-
nados com itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido. Nesse caso, 
o imposto também é reconhecido no patrimônio líquido. O imposto de renda e 
contribuição social diferidos são reconhecidos usando-se o método do passivo 
sobre as diferenças temporárias decorrentes de diferenças entre as bases 
fiscais dos ativos e passivos e seus valores contábeis nas demonstrações fi-
nanceiras. As alíquotas desses tributos, definidas atualmente para determina-
ção desses créditos diferidos, são de 25% para o imposto de renda e de 9% 
para a contribuição social. Impostos diferidos ativos são reconhecidos na ex-
tensão em que seja possível que o lucro futuro tributável esteja disponível para 
ser utilizado na compensação das diferenças temporárias, com base em pro-
jeções de resultados futuros elaboradas e fundamentadas em premissas inter-
nas e em cenários econômicos futuros que podem, portanto, sofrer alterações. 
A análise dessa recuperação leva em consideração as atividades que serão 
efetuadas pela Cia. bem como as características respectivas do contrato de 
concessão que permitirão a realizações dos impostos diferidos ativos. 2.4.7. 
Capital: As ações ordinárias são classificadas no patrimônio líquido. 2.4.8. 
Reconhecimento de receita: Compreendem principalmente as seguintes ati-
vidades: • Receita financeira decorrente da remuneração do ativo da conces-
são até o final do período da concessão auferida de modo pró-rata e que leva 
em consideração a taxa de retorno do projeto de 14,83 % ao ano. • Receita de 
construção das linhas de transmissão da concessão. Considerando que esses 
serviços são realizados por construtoras terceirizadas a Cia. não apura mar-
gem de construção. 3. Adoção às normas de contabilidade novas e revisa-
das: Mantendo o processo permanente de revisão das normas de contabilida-
de o IASB e, consequentemente, o CPC emitiram novas normas e revisões às 
normas já existentes. 3.1 Normas e interpretações novas e revisadas já 
emitidas pelo CPC e ainda não adotadas pela Cia.: 3.1.1 CPC 06 (R2) I 
FRS 16 - Contabilização de arrendamento mercantil: Com efeito a partir de 
1º/01/2019, esta norma substitui a anterior de arrendamento mercantil (IAS 17 
- CPC 06) e estabelece princípios para reconhecimento, mensuração, apre-
sentação e divulgação de arrendamentos para ambas as partes de um contra-
to. Os arrendatários são obrigados a reconhecer o passivo de um arrenda-
mento refletindo os futuros pagamentos e o direito de uso de um ativo, para 
todos os contratos de arrendamento, com exceção daqueles de curto prazo e 
com mensalidades inferiores a US$ 5.000. A Cia. possui contratos de aluguéis 
de escritórios e galpões com valores inferiores a US$ 5.000. A administração 
da Cia. analisou a aplicação dos CPC 06 e concluiu que não há impactos nas 
demonstrações financeiras. 3.2 Normas e interpretações revisadas, já emi-
tidas relevantes pelo CPC, adotadas pela Cia. a partir de 1º/01/2018: 3.2.1 
CPC 47 - Receita de Contrato com Cliente: Esta norma faz correlação à 
norma IFRS 15 e introduziu um novo modelo para o reconhecimento de recei-
tas provenientes dos contratos com clientes. A mesma enfatiza o reconheci-
mento da receita como a transferência do controle de bens ou serviços aos 
clientes, em lugar do princípio da transferência de riscos e benefícios, consi-
derando qual montante espera ser capaz de trocar por aqueles bens ou servi-
ços e quando a receita deve ser reconhecida. O CPC 47 substituiu o CPC 30 
(R1) - Receitas (IAS 18), o CPC 17 (R1) - Contratos de Construção (IAS 11) e 
as interpretações relacionadas. O pronunciamento requer aplicação retros-
pectiva e permite um dos seguintes métodos: (i) retrospectivo a cada período 
anterior apresentado; ou (ii) retrospectivo com efeito cumulativo da aplicação 
inicial na data da adoção inicial. A Cia. optou por adotar o pronunciamento 
usando o método retrospectivo, deste modo os saldos classificados em 
31/12/2017 como “Ativo financeiro” foram reclassificados para a rubrica de 
“Ativo da concessão” para melhor apresentação. A Cia. realizou uma análise 
detalhada do impacto resultante da aplicação do CPC 47, incluindo a avalia-
ção dos cinco passos para reconhecimento e mensuração da receita, quais 
são: (i) Identificar os tipos de contratos firmados com seus clientes; (ii) Identi-
ficar as obrigações presentes em cada tipo de contrato; (iii) Determinar o preço 
de cada tipo de transação; (iv) Alocar o preço às obrigações contidas nos 
contratos; e (v) Reconhecer a receita quando (ou na medida em que) a entida-
de satisfaz cada obrigação do contrato. Após esta análise a Cia. concluiu, com 
base em seus critérios de reconhecimento e mensuração descritos na nota 
2.4.8, que houve impacto no reconhecimento das receitas com maior detalha-
mento nas divulgações relacionadas aos contratos com clientes, também des-
critos na nota 17. 3.2.2 CPC 48 - Instrumentos Financeiros: Esta norma faz 
correlação à norma IFRS 9 e substituiu o CPC 38 - Instrumentos Financeiros: 
Reconhecimento e Mensuração (IAS 39). O CPC 48 trouxe como principais 
modificações: (i) requerimentos de redução ao valor recuperável (impairment) 
para ativos financeiros passando para o modelo híbrido de perdas esperadas 
e incorridas, em substituição ao modelo anterior de perdas incorridas; (ii) no-
vos critérios de classificação e mensuração de ativos financeiros; e (iii) torna 
os requisitos para contabilidade de hedge (hedge accounting) menos rigoro-
sos. As mudanças nas políticas contábeis resultantes da adoção do CPC 48 
foram aplicadas retrospectivamente, conforme requerido pela norma, todavia, 
a Cia. não identificou ajustes a serem realizados nas demonstrações financei-
ras do exercício comparativo. A Cia. realizou uma avaliação de impacto deta-
lhada na adoção da nova norma e identificou os seguintes aspectos. · Classi-

ficação e Mensuração: O CPC 48 apresenta uma nova abordagem de classi-
ficação e mensuração de ativos financeiros que refletem o modelo de negócios 
em que os ativos são administrados e suas características de fluxo de caixa. 
Com relação aos passivos financeiros, a principal alteração relacionada aos 
requerimentos já estabelecidos pelo CPC 38 requer que a mudança no valor 
justo do passivo financeiro designado ao valor justo seja atribuível a mudanças 
no risco de crédito daquele passivo, sendo apresentada em outros resultados 
abrangentes e não na demonstração do resultado, a menos que tal reconheci-
mento resulte em uma incompatibilidade na demonstração do resultado.  Já 
para os ativos financeiros, o pronunciamento simplifica o modelo de mensura-
ção anterior e estabelece três categorias de classificação: (i) mensurados ao 
custo amortizado; (ii) mensurados ao valor justo por meio de outros resultados 
abrangentes (VJORA); e (iii) mensurados ao valor justo por meio do resultado 
(VJR). A norma elimina as categorias existentes no CPC 38 de mantidos até o 
vencimento, empréstimos e recebíveis e disponíveis para venda.  Em relação 
à classificação e mensuração dos ativos financeiros, a Cia. alterou a classifi-
cação nas rubricas relacionadas abaixo. A alteração na classificação não im-
pactou a mensuração dos itens não havendo, assim, impacto significativo nas 
demonstrações financeiras.  Em relação à classificação dos passivos financei-
ros, a Cia. não possui montantes mensurados ao VJR, portanto, não houve 
impacto nas demonstrações financeiras decorrentes da adoção da norma. 
3.2.3 Revisão de Pronunciamentos Técnicos do CPC nº 12/17: A Cia. rea-
lizou uma análise para identificar os novos requerimentos de divulgação, des-
tacando as divulgações pertinentes nas notas 5 e 17. Em relação aos demais 
pronunciamentos, destacamos abaixo as alterações introduzidas pelo CPC 47 
e CPC 48 no ICPC 01 (R1). A Cia. não identificou impactos significativos de-
correntes das alterações nos demais pronunciamentos. · ICPC 01 (R1) - Con-
tratos de concessão: As alterações introduzidas pelo CPC 47 e CPC 48 im-
pactaram a Cia. na forma de se classificar e mensurar seus ativos, já que os 
mesmos estão sob alcance do ICPC 01. Conforme mencionado na nota 3.2.2, 
a alocação de preço é exigida para cada tipo de obrigação de performance 
identificada no contrato com o cliente, em conjunto com a exigência de se 
classificar o ativo financeiro entre custo amortizado ou valor justo por meio do 
resultado. Sob o alcance do CPC 47, a Cia. possui um único contrato com 
cliente (concessão da linha de transmissão) com três obrigações de desempe-
nho identificadas, quais são: (i) construir; (ii) operar e manter; e (iii) financiar o 
poder concedente. Desta forma, com base nas características contratuais, a 
Cia. classificou o ativo como contratual uma vez que, para sua realização, os 
fluxos financeiros são influenciados por fatores de desempenho operacional 
bem como de condições futuras decorrentes de procedimentos de revisões 
tarifárias periódicas, não sendo estes ativos recebíveis apenas pela passagem 
do tempo, condição precedente para classificação do referido como ativo fi-
nanceiro de acordo com o CPC 48. Por se tratar de um contrato com recebí-
veis de longo prazo, a Cia. identificou que existe componente de financiamen-
to significativo que é considerado para o cálculo do financiamento ao poder 
concedente, conforme mencionado acima.  A alocação de preço por obrigação 
de desempenho e as premissas utilizadas estão detalhada nas notas 2.4.8 e 
9. 4. Estimativas e julgamentos contábeis críticos: As estimativas e os jul-
gamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiên-
cia histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, 
consideradas razoáveis para as circunstâncias. 4.1. Estimativas e premissas 
contábeis críticas: (a) Base de determinação do ativo da concessão: A 
Cia. adotou a premissa que os bens são reversíveis no final da concessão, 
com direito de recebimento integral de indenização (caixa) do poder conce-
dente sobre os investimentos ainda não amortizados. Com base nas disposi-
ções contratuais e nas interpretações dos aspectos legais e regulatórios, a 
Cia. adotou a premissa de que será indenizada pelos investimentos não amor-
tizados. 4.2. Julgamentos críticos na aplicação das políticas contábeis da 
entidade: A seguir são apresentados os principais julgamentos efetuados pela 
Administração durante o processo de aplicação das políticas contábeis da Cia. 
e que mais afetam significativamente os valores reconhecidos nas demonstra-
ções financeiras. (a) Contabilização de contratos de concessão: Na conta-
bilização dos contratos de concessão, a Cia. efetua estimativas que envolvem 
o julgamento da Administração, substancialmente, no que diz respeito à apli-
cação da interpretação de contratos de concessão, determinação e classifica-
ção dos gastos de construção como ativo da concessão. (b) Reconhecimento 
do ativo da concessão: A Administração da Cia. avalia o momento de reco-
nhecimento dos ativos financeiros com base nas características econômicas 
do contrato de concessão. A contabilização de adições subsequentes ao ativo 
da concessão somente ocorrerá quando da prestação de serviço de constru-
ção relacionado com ampliação, melhoria ou reforço da infraestrutura que re-
presente potencial de geração de receita adicional. Para esses casos, a obri-
gação da construção não é reconhecida na assinatura do contrato, mas o será 
no momento da construção, com contrapartida de ativo da concessão. O ativo 
da concessão de indenização é reconhecido ao final dos serviços de constru-
ção, momento em que a Cia. entende ter direito ao recebimento da indeniza-
ção, conforme condições do contrato de concessão. (c) Determinação da 
taxa efetiva de juros do ativo da concessão: A taxa efetiva de juros é a taxa 
que desconta exatamente os pagamentos ou recebimentos de caixa futuros 
durante a vida esperada do instrumento. Se a entidade revisa as suas estima-
tivas de pagamentos ou receitas, a quantia escriturada do ativo financeiro é 
ajustada para refletir os fluxos estimados de caixa reais e revisados, sendo o 
ajuste reconhecido como receita ou despesa no resultado no momento da 
mudança. (d) Determinação das receitas de construção: Quando a conces-
sionária presta serviços de construção, é reconhecida a receita de construção 
pelo valor justo e seus respectivos custos relativos ao serviço de construção 
prestado e, dessa forma, por consequência, apurar-se margem de lucro. Como 
a Cia. terceiriza a totalidade dos serviços de construção e aquisição de mate-
riais e equipamentos, a administração considera que não há ganho de mar-
gem de lucro sobre as atividades de construção. Todas as premissas descritas 
são utilizadas para fins de determinação do valor justo das atividades de cons-
trução. (e) Provisão para riscos: As provisões para riscos são registradas 
com base na avaliação de risco efetuada pela Administração da Cia. com base 
nos relatórios preparados por seus consultores jurídicos. Essa avaliação de 
risco é feita com base em informações disponíveis na data de elaboração das 
informações trimestrais. Periodicamente, a Cia. revisita sua avaliação em de-
corrência do andamento dos processos e obtenção de novas informações. 5. 
Gestão de risco financeiro: 5.1. Fatores de risco financeiro: As atividades 
da Cia. a expõem a diversos riscos financeiros: risco de credito, risco de liqui-
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dez, risco de taxas de juros e risco regulatório. (a) Risco de crédito: Salvo 
pelo ativo da concessão, a Cia. não possui outros saldos a receber de tercei-
ros contabilizados neste exercício. Por esse fato, esse risco é considerado 
baixo. A RAP de uma empresa de transmissão é recebida das empresas que 
utilizam sua infraestrutura por meio de tarifa de uso do sistema de transmissão 
(TUST). Essa tarifa advém do rateio entre os usuários do Sistema Interligado 
Nacional (SIN) de alguns valores específicos; (i) a RAP de todas as transmis-
soras; (II) os serviços prestados pelo ONS; e (iii) os encargos regulatórios. O 
poder concedente delegou às geradoras, distribuidoras, consumidores livres, 
exportadores e importadores o pagamento mensal da RAP, que por ser garan-
tida pelo arcabouço regulatório de transmissão, constitui-se em direito contra-
tual incondicional de receber caixa ou outro ativo, deste modo o risco de cré-
dito é baixo. (b) Risco de liquidez: A previsão de fluxo de caixa é realizada 
pela Cia., sendo sua projeção monitorada continuamente, a fim de garantir e 
assegurar os limites e indicadores previstos nas cláusulas dos contratos de 
empréstimos e a liquidez suficiente para atendimento às necessidades opera-
cionais do negócio. O excesso de caixa gerado pela Cia. é investido em apli-
cações de baixo risco, escolhendo instrumentos com vencimentos apropria-
dos e liquidez suficiente para se adequar ao planejamento financeiro da Cia.. 
(c) Risco de taxa de juros: A Cia. em 31/12/2018 possui empréstimo mútuo 
contratado junto a Terna SpA, acionista controlador da Terna Plus S.r.l, com 
taxa de juros pré-fixada de 10,2% ao ano. (d) Risco Regulatório: A extensa 
legislação e regulamentação governamental emitida pelos órgãos Ministério 
de Minas e Energia-MME, ANEEL, ONS e Ministério do Meio Ambiente impõe 
uma série de normas e obrigações que a concessionária deve respeitar na 
exploração do serviço público de transmissão de energia elétrica. O descum-
primento destas obrigações impõe penalidades às concessionárias e em ca-
sos extremos a perda da concessão. 5.2. Valorização dos instrumentos fi-
nanceiros: A Cia. opera com alguns instrumentos financeiros, com destaque 
para disponibilidades de caixa e investimento, e contas a pagar a fornecedo-
res. Os valores registrados no ativo e no passivo circulante têm liquidez ime-
diata ou vencimento, em sua maioria, em prazos inferiores a três meses. Con-
siderando o prazo e as características desses instrumentos, que são sistema-
ticamente renegociados, de forma que o valor contábil é equivalente ao valor 
justo. Os principais instrumentos financeiros ativos e passivos da Cia., em 
31/12/2018 estão descritos a seguir, bem como os critérios para sua valoriza-
ção/ avaliação: (i) Caixa e equivalentes de caixa: Inclui caixa, depósitos ban-
cários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez e baixo risco de 
variação do valor justo. (ii) Outros ativos e fornecedores: Os valores conta-
bilizados aproximam-se dos de realização. (iii) Ativo da concessão: Os ati-
vos da concessão estão avaliados pelo seu valor justo considerando o fluxo de 
caixa descontado, realizados e projetados atualizados pela inflação, dos in-
vestimentos, receitas (RAP) e custos operacionais. 6. Instrumentos financei-
ros por categoria: Os instrumentos financeiros existentes no ativo da Cia. 
são representados por caixas e equivalentes de caixa e ativo da concessão, 
excluindo pagamentos antecipados. Os existentes no passivo são representa-
dos por fornecedores e outras obrigações, excluindo obrigações estatutárias. 
Os instrumentos financeiros são compostos como segue:

2018 2017
Ativo a custo amortizado
 Adiantamento a fornecedores 443.771 59.663.032
 Caixa e equivalentes de caixa 36.624.871 2.253.919

37.068.642 61.916.951
Ativo a Valor Justo
 Ativos da Concessão a valor justo 575.766.714 209.251.407

575.766.714 209.251.407
2018 2017

Outros passivos financeiros
 Empréstimos Partes Relacionadas 298.512.182
 Fornecedores 18.621.151 38.656.311

317.133.333 38.656.311
7. Caixa e equivalentes de caixa: 2018 2017
Bancos conta movimento 11.703 2.253.919
Aplicação financeira automática 553.905 -
Depósitos e recibos a prazo fixo 36.059.263 -

36.624.871 2.253.919
Os depósitos e recibos a prazo fixo são um CDB com liquidez diária vencem 
em 09/04/2019 e são remunerados a uma taxa de 99% do CDI. 8. Adianta-
mentos a fornecedores: Em 31/12/2018 e 2017, os saldos de adiantamentos 
a fornecedores correspondem a valores pagos à construtora encarregada de 
construção das linhas de transmissão. A redução significativa dos saldos dos 
adiantamentos aos fornecedores, é consequência da quase conclusão das 
obras, uma vez que a cada faturamento da construtora, parte dos adiantamen-
tos era descontado do pagamento da fatura. 9. Ativo da concessão: O CPC 
emitiu em 2009 com alterações posteriores, a Interpretação Técnica ICPC 01 
(R1) - Contratos de Concessão. Esta interpretação foi aprovada pela Delibe-
ração CVM nº 677/11. A ICPC 01 (R1) é aplicável aos contratos de concessão 
público-privado nos quais a entidade pública controla ou regula os serviços 
prestados, com qual infraestrutura, a que preço e para quem deve ser pres-
tado o serviço e, além disso, detém a titularidade dessa infraestrutura. Desta 
forma, esta interpretação é aplicável ao Contrato de Concessão da Cia.. De 
acordo com a ICPC 01 (R1), os ativos da infraestrutura enquadrados nesta in-
terpretação não podem ser reconhecidos como ativo imobilizado uma vez que 
se considera que o concessionário não controla os  ativos subjacentes, sendo 
reconhecidos de acordo com um dos modelos contábeis previstos na inter-
pretação, dependendo do tipo de compromisso de remuneração do conces-
sionário assumido junto ao concedente, que são o modelo do ativo financeiro, 
do ativo intangível e o bifurcado. A Cia. é remunerada por meio: (i) da RAP, 
instituída pelo Poder Concedente e cobrada dos usuário da Rede Básica, que 
é composta por uma parcela que remunera o ativo financeiro constituído (in-
vestimento realizado nas construções das instalações de transmissão) e por 
uma parcela que remunera a operação e a manutenção da rede de trans-
missão; e (ii) eventual valor residual da infraestrutura ao final do contrato de 
concessão. Assim, como a remuneração independe do nível de utilização da 
infraestrutura, a Cia. se enquadra no modelo do ativo financeiro. O modelo de 
ativo da concessão estabelece que a receita do contrato de concessão seja 
reconhecida de acordo com os critérios do CPC 47, os quais encontram-se 
discriminados na nota 3.2.1. Os ativos contratuais incluem os valores a rece-
ber referentes aos serviços de implementação da infraestrutura e da receita de 
remuneração dos ativos de concessão, sendo os mesmos mensurados pelo 
valor presente dos fluxos de caixa futuros, com base na taxa média de finan-

ciamento do projeto vigente quando da formalização do contrato de conces-
são, conforme CPC 47. Conforme requerido pelo CPC 48 - Instrumentos finan-
ceiros, é efetuada uma análise criteriosa do saldo dos Ativos da Concessão 
e, de acordo com a abordagem simplificada, quando necessário, é constituída 
uma Perda Estimada com Créditos de Liquidação Duvidosa - PECLD, para 
cobrir eventuais perdas na realização desses ativos. A Cia. considera que não 
está exposta a um elevado risco de crédito, conforme critérios detalhados na 
nota 5.1. A movimentação no exercício é a seguinte:

2018 2017
Saldos iniciais 209.251.407 3.764.572
Adições 263.154.883 199.314.203
Receita financeira 60.206.676 6.172.632
Pis e cofins diferido 43.116.248 -
Saldo Final 575.729.214 209.251.407
A Cia. contabilizou no exercício o Pis e Cofins diferido aplicado sobre as recei-
tas de construção do ano anterior em contrapartida ao passivo. 
10. Imobilizado: 2018

Taxa de 
depreciação Custo

Deprecia-
ção acu-
mulada

Saldo 
líquido 2017

Benfeitorias em
 imóveis de terceiros 20% 612.242 (81.112) 531.130 30.780
Máquinas e equipamentos       10% 48.055 (338) - 47.717
Móveis e utensílios 10% 103.830 (6.015) 97.815 -
Veículos 20% 269.690 (27.710) 241.980 -
Equipamentos de informática   20% 124.349 (16.645) 107.704 16.644

1.158.166 (131.820) 1.026.346 47.574
A movimentação do imobilizado é como segue:

2017 Adições
Deprecia-

ção 2018
Benfeitorias em imóveis de 
 terceiros 30.780 581.462 (81.112) 531.130
Máquinas e equipamentos - 48.055 (338) 47.717
Móveis e utensílios - 103.830 (6.015) 97.815
Veículos - 269.690 (27.710) 241.980
Equipamentos de informática 16.644 107.555 (16.495) 107.704

47.574 1.110.592 (131.670) 1.026.346
Não houve baixa de ativos durante o exercício. A depreciação anual é calcula-
da pelo método linear e considera a vida útil dos bens. 11. Intangível: O mon-
tante do intangível em 2018, representa a aquisição de softwares no montante 
de R$ 27.999, com amortização de R$ 3.524 e um saldo líquido de R$ 27.475. 
O intangível é amortizado à taxa de 20 % ao ano. 12. Obrigações tributárias 
e encargos: O saldo de Obrigações tributárias e encargos representa o saldo 
de tributos e encargos sobre a folha de pagamentos a pagar.

2018 2017
Pis 2.402 110
Cofins 14.782 678
ICMS 2.792 -
ISS 271.575 259.681
INSS 76.170 34.816
FGTS 15.594 9.699
Imposto de renda retido na fonte 87.313 1.159
Pis, Cofins e CSLL retidos na fonte 89.095 3.700

559.723 309.843
13. Obrigações trabalhistas: O saldo de Obrigações Trabalhistas representa 
o saldo de férias dos funcionários e imposto de renda sobre a folha a pagar.

2018 2017
Provisão de férias 205.434 53.823
Imposto de renda sobre folha de pagamento 76.548 24.194

281.982 78.017
14. Parte relacionada: O valor de R$ 298.512.182 em 31/12/2018, refere-se à 
empréstimo de R$ 276.900.000, recebido da Terna - Rede Elétrica Nazionale 
Società per Azioni - Itália, em 29/01/2018. A restituição do empréstimo poderá 
ocorrer total ou parceladamente, acrescida dos encargos, em um prazo de 
até 2 anos da assinatura do contrato (29/01/2020). A Cia. pretende quitar o 
empréstimo ao longo do ano de 2019, quando houver o desembolso do em-
préstimo do BNDES. Sobre o valor do principal, incidem juros fixos de 10,2 % 
ao ano a serem pagos juntamente com o principal e calculados com base a 
252 dias úteis. 15. Impostos diferidos: Os valores de impostos de renda e 
contribuição social deferidos originam-se basicamente das receitas financei-
ras sobre ativos financeiros, que serão realizados integralmente ao longo do 
contrato de concessão. 2018 2017
Imposto de Renda 16.622.842 1.571.172
Contribuição Social 5.984.223 565.622
Pis 8.788.114 103.697
Cofins 40.478.585 477.637

71.873.764 2.718.129
A reconciliação da taxa efetiva é como segue (lucro real):

31/12/2018 31/12/2017
IR CSLL IR CSLL

Lucro (prejuízo) antes do IR e
 CSLL 34.503.592 34.503.592 4.748.533 4.748.533
Alíquotas nominais vigentes 25 % 9% 25 % 9%
Imposto de renda e contri-
 buição social esperada 8.625.898 3.105.323 1.187.133 427.368
Amortização de deságio - - (223.993) (80.638)
Impostos sobre receitas diferidos 1.392.280 501.221 142.825 51.417
Gastos pré-operacionais 1.220.375 439.335 456.590 180.335
Provisões temporárias 3.802.133 1.368.767 - -
Outros 10.984 3.954 1.515 545
Imposto de renda e contribui-
 ção social efetiva - Diferido 15.051.669 5.418.600 1.564.070 555.862
 Alíquota efetiva 43,6 % 15,7 % 32,9 % 11,73 %
16. Patrimônio Líquido: (a) Capital social: O capital subscrito e integraliza-
do em 31/12/2018 é de R$ 208.714.431, está representado por 208.714.431 
ações ordinárias de R$ 1,00 cada. Após iniciar o exercício de 2018 com o 
capital de R$227.214.431, o capital da Cia. foi aumentado em R$ 19.500.000 
em janeiro e reduzido em R$ 38.000.00 em dezembro, buscando adequar a 
estrutura de capital ao originalmente previsto para o projeto. A composição do 
capital social subscrito da Cia. é como se segue:

2018 2017
Terna Plus S.r.l 208.714.430 227.214.430
Terna Chile S.p.A 1 1

208.714.431 227.214.431
A Cia. está em fase pré-operacional de investimentos, onde seu ativo ainda se 
encontra em construção e, portanto, não irá declarar os dividendos mínimos 
obrigatórios previstos em lei por ser incompatível com sua situação financeira. 
Entretanto, nos termos do item 5º. Do artigo 202 da lei 6.404/76 (“Lei das 
S.A.”), os lucros não distribuídos registrados como “Reserva Especial de Divi-
dendos”, se não absorvidos por prejuízos nos exercícios subsequentes, deve-
rão ser declarados e pagos como dividendo assim que a situação financeira da 
Cia. permitir, portando, quando da entrada em operação comercial. 
17. Receita operacional: 2018 2017
Receita de construção bruta 287.496.710 199.376.318
Receita de atualização do ativo da concessão 60.206.676 6.172.632
Pis e Cofins sobre a Receita de Construção 
 (diferido) (24.341.827) -
Pis e Cofins diferidos sobre atualização do ativo 
 da concessão (diferido) (5.569.117) (571.303)

317.792.442 204.977.647
Em 2017 a Cia. não contabilizou o Pis e Cofins diferido incidente sobre as re-
ceitas de construção, fazendo a contabilização no ano de 2018 diretamente no 
ativo e no passivo conforme a nota 9. A Receita de construção + Margem Pis 
Cofins de R$287.496.710 é equivalente a soma do Custo de Construção de 
R$263.154.883 mais o Pis e Cofins sobre a Receita de Construção (diferido) 
de R$24.341.827. 
18. Custos sobre serviços prestados: 2018 2017
Custo de Construção 263.154.883 199.376.318

263.154.883 199.376.318
19. Resultado financeiro líquido: 2018 2017
Receita sobre aplicações financeiras 6.696.048 8.098
Descontos obtidos 305.535 -
Outros 277 8.848
Pis e Cofins sobre aplicações financeiras (325.587) -
Receitas Financeiras 6.676.273 16.946
Imposto sobre operações financeiras (IOF) (241.433) (328.362)
Juros Empréstimo Partes relacionadas (21.612.182) -
Outros Juros e multas (19.186) (120.916)
Despesas financeiras (21.872.801) (449.278)
Resultado financeiro líquido (15.196.528) (432.332)
20. Seguros: A cobertura de seguro foi contratada pelos montantes a se-
guir, considerando a natureza de sua atividade, os riscos envolvidos em suas 
operações e orientação dos consultores de seguros. Em 31/12/2018, a Cia. 
apresenta as seguintes apólices de seguro:

Vigência Valor Segurado

Construtor com Manutenção Corretiva
27.06.2017 a 

31.01.2019 48.230.301

Responsabilidade civil geral
23.02.2017 a 

31.12.2018 20.000.000

Riscos de engenharia 
23.02.2017 a 

23.07.2020 150.000.000
A Cia. adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos 
aos riscos para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua 
atividade e possui cobertura de seguros para os bens tangíveis atrelados à 
concessão, inclusive para as linhas de transmissão do projeto. 21. Compro-
missos para aquisição de ativos: Para a construção do empreendimento, 
Sociedade firmou contratos com a Planova Planejamento e Construções Ltda. 
e Opus 4 Engenharia e Consultoria Ltda., conforme descrito na nota explica-
tiva 1.2. O Contrato com a Opus 4 já foi quitado, enquanto o contrato com a 
Planova ainda possui um saldo de R$3.544.572. No exercício não foram cons-
tituídos ou firmados contratos ou qualquer outro tipo de vínculo com partes 
relacionadas da Cia.. 22. Contingência: Com relação ao direito de acesso as 
faixas de servidão, a Cia. já possui Declaração de utilidade pública (DUP) emi-
tida pela Aneel desde 24/01/2017, que lhe garante praticar todos os atos de 
construção, manutenção, conservação e inspeção das instalações de energia 
elétrica, sendo lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão constituí-
da. Assim a Cia. fica obrigada a promover, com recursos próprios, amigável ou 
judicialmente, as medidas necessárias à instituição da servidão. Para adminis-
trar e executar a instituição das áreas de servidão, a Cia. contratou a empresa 
Opus 4 por um valor pré-fixado.  Embora a Opus 4 se responsabilize por arcar 
com eventuais custos de indenização que venham a ultrapassar o valor pré-
-fixado em contrato, a Cia. é parte de ações judiciais onde não foi possível 
chegar a um valor de indenização de forma amigável junto aos proprietários 
de terra. Desta forma a Cia. entende não ser necessário constituir contingên-
cia, uma vez que a Opus 4 irá arcar com todos os custos que ainda vierem 
a ser incorridos referentes as faixas de servidão. 23. Financiamento junto 
ao BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social: 
Em 19/12/2018 o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES) e a SPE Santa Maria Transmissora de Energia S/A firmaram con-
trato de financiamento no valor de R$ 381.832.000,00. Os recursos serão de-
sembolsados mediante o cumprimento de condições precedentes previstas no 
contrato. Conforme mencionado na nota 14., a Cia. firmou empréstimo ponte 
de R$276.900.000,00 com a sua coligada Terna - Elletrica Nazionale Societá 
per Azione que está financiando as despesas e investimentos de implantação 
do projeto. A totalidade do empréstimo foi desembolsado entre os meses de 
fevereiro e abril 2018 e será quitado na medida em que o empréstimo com o 
BNDES for desembolsado.
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Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras: Aos Administradores e Acionistas da 
Cia. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Cia. (“Cia.”), que compreendem o balanço patrimonial 
em 31/12/2018 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio 
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, 
incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima refe-
ridas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Cia. em 
31/12/2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão 
descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. 
Somos independentes em relação à Cia., de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos 
com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é 
suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfase: Chamamos atenção ao fato da Cia. estar em fase 
pré-operacional e a continuidade de seus investimentos e o início de suas operações dependem de recursos a serem 
obtidos sob a forma de aporte de capital pelos acionistas e/ou financiamentos a serem contratados. As demonstrações 
financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações. Nossa opinião não está ressalvada em 
virtude desse assunto. Adicionalmente, chamamos atenção para a nota explicativa nº 1.2 às demonstrações financei-
ras, que descreve que a Cia. mantém um elevado grau de dependência com um único fornecedor que é o responsável 
pela construção das linhas de transmissão. Dessa forma, as demonstrações financeiras devem ser analisadas nesse 
contexto. Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse assunto. Outras informações que acompanham as 
demonstrações financeiras e o relatório do auditor: A administração da Instituição é responsável por essas outras 
informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras 
não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse 
relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório 
da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demons-
trações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de 
forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Admi-
nistração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades 
da administração e da governança pelas demonstrações financeiras: A administração da Cia. é responsável pela 
elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demons-
trações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração 
das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Cia. continuar 
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa 

base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Cia. 
ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os 
responsáveis pela governança da Cia. são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração 
das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria con-
tendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções 
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas 
dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte de uma auditoria realizada 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos 
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante 
nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos pro-
cedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente 
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o 
proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão 
ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria 
para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos 
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Cia.. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e 
a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a 
adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de 
auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida signi-
ficativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Cia.. Se concluirmos que existe incerteza relevante, 
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações finan-
ceiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fun-
damentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras 
podem levar a Cia. a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e 
o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se essas demonstrações financeiras represen-
tam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da 
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos 
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. SP, 20/03/2019. PricewaterhouseCoopers - Auditores 
Independentes - CRC 2SP000160/O-5. Guilherme Naves Valle - Contador CRC 1MG070614/O-5.

Mulheres são apenas 8% em TI
Levantamento feito pela platafor-

ma Workana intitulado “Desigualda-
de de Gêneros no Mercado de Tra-
balho” entre janeiro e fevereiro de 
2019, entrevistou duas mil pessoas, 
dentre elas, homens e mulheres, free-
lancers e empreendedores.

Uma das constatações dessa pes-
quisa é a de que no mercado freelan-
ce há menos desigualdade de gênero, 
em comparação ao mercado tradicio-
nal. 82% das mulheres responderam 
que em uma negociação freelancer, 
o fato de ter filhos não foi um ponto 
considerado pelo contratante, pois a 
maioria não leva o gênero em con-
sideração em suas contratações re-
motas. Em contrapartida, 87% das 
mulheres já foram questionadas se 
tinham filhos em uma entrevista, 
contra 68% dos homens.

Já em relação às áreas de atuação, 
ainda há bastante disparidade: o mer-
cado com menor presença feminina 
é o de tecnologia, como TI e progra-

mação, sendo somente de 8%, em 
comparação com 43% dos homens. 
Por isso, de acordo com Guillermo 
Bracciaforte, cofundador da Worka-
na, “para as mulheres que têm inte-
resse em ingressar na área da tecno-
logia, a atividade de freelance pode 
ser uma alternativa para quebrar essa 
barreira e trazer mais liberdade para 
essas profissionais, já que o ambiente 
ainda é predominantemente masculi-
no”, analisa.

Essa participação mínima das mu-
lheres em tecnologia acaba refletin-
do na remuneração. Pois os homens 
acabam ganhando mais do que as 
mulheres mesmo no freelancing, por 
conta da pequena presença femini-
na em áreas mais valorizadas e com 
maior ticket médio, como TI e pro-
gramação. Portanto, quando se trata 
de rendimentos mensais mais altos, 
16% dos homens ganham acima dos 
R$ 4 mil, já as mulheres são somente 
8%. Segundo Bracciaforte, a ativida-

de freelance pode ser uma boa alter-
nativa em relação aos rendimentos, 
já que o profissional é quem define 
o quanto vai cobrar por cada trabalho 
executado. “A modalidade é uma boa 
maneira do profissional se valorizar 
perante o mercado, pois assim, pode 
calcular os valores a serem cobrados 
de acordo com complexidade do pro-
jeto e até mesmo seu investimento 
em qualificação”, analisa.

Apesar de menos presentes no 
mercado de tecn ologia, as mulhe-
res são, no geral, mais qualificadas: 
34% possuem superior completo, 
17% são pós-graduadas e 5% têm 
MBA, em comparação com 30%, 
11% e 4% respectivamente para os 
homens. Por outro lado, eles dedi-
caram mais horas para a sua capa-
citação no ano passado. Enquanto 
34% das mulheres investiram mais 
de 100 horas, a porcentagem para 
os homens foi de 45%. Já 10% das 
mulheres não se dedicaram à capa-

citação, enquanto para os homens, 
foram apenas 2%.

Mesmo com mais qualificação, 
ainda há dificuldades para as mulhe-
res alcançarem cargos de liderança: 
somente 40% das mulheres entrevis-
tadas já lideraram uma equipe, em 
comparação com 65% dos homens. 
O fato pode estar relacionado à “sín-
drome do impostor”, que faz com 
que as pessoas não relacionem seu 
sucesso à inteligência, competência 
ou habilidade pessoal. De acordo 
com um estudo realizado pela Uni-
versidade Dominicana da Califórnia, 
nos EUA, a síndrome atinge em me-
nor ou maior grau 70% dos profissio-
nais bem-sucedidos, principalmente 
mulheres.

De modo geral, a desigualdade de 
gênero no mercado de trabalho tem 
diminuindo, mas ainda há muito o 
que melhorar. Prova disso, infeliz-
mente, é a quantidade de mulheres 
que deixaram de denunciar abusos, 

como sexual ou de autoridade, por 
medo de serem demitidas. Dentre as 
entrevistadas, foram 40%, e para os 
homens, esse número é de apenas 
15%. Com relação a assédio sexual, 
23% das mulheres admitem ter sofri-
do, já para os homens, cai para 3%.

A questão de conciliação entre 
vida profissional e pessoal, também, 
é algo muito mais relevante para as 
mulheres, afetando 41% das entre-
vistadas, enquanto os homens nem 
citaram essa dificuldade. “Nesse 
quesito, é importante destacar a 
importância da flexibilização da 
rotina de trabalho na evolução para 
a igualdade de gênero no mercado. 
Enquanto ainda há obstáculos en-
frentados pelos profissionais, por 
outro lado é possível encontrar mo-
dalidades de trabalho e até mesmo 
empresas que tenham um dia a dia 
mais flexível, com horários diferen-
ciados e home office, por exemplo”, 
finaliza Bracciaforte.
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SPE Santa Maria Transmissora de Energia S.A.

CNPJ: nº 23.791.563/0001-40
Relatório da Admnistração: A Administração da Santa Maria Transmissora de Energia S.A. (“SMTE” ou “Cia.”) tem a satisfação de submeter à apreciação dos Senhores Acionistas o Relatório da Administração e as demonstrações 
financeiras acompanhadas do respectivo relatório dos auditores independentes relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2018. A Cia., constituída em 21/10/2015, possui como objeto principal a exploração da concessão de 
serviços públicos de transmissão relativos às instalações de transmissão de energia elétrica do LOTE J - Lt 230kV Santa Maria 3 - Santo Angelo 2C1 do leilão Aneel 001/2015. Em 18/01/2016, a Cia. assinou com a ANEEL o contrato 
de concessão nº 003/2016 para construção, operação e manutenção da linha de transmissão pelo prazo de 30 anos. A Cia. pertence ao grupo de transmissão italiano Terna SpA, através de suas subsidiárias Terna Plus Srl (99,99%,), 
existente de acordo com as leis da Itália; e Terna Chile SpA (0,01%), sociedade constituída e existente de acordo com as leis do Chile. Durante o ano de 2018, a Cia. atingiu marcos importantes previstos para o projeto, quais sejam: (i) 
a entrada em operação comercial em 03/10/2018 e (ii) a assinatura do contrato de financiamento no valor de R$ 109.906.000,00 junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) em 19/12/2018. A Cia. não 
possui acordo de acionistas ou política de reinvestimento de lucros. O art. 24, §1º do Estatuto Social da Cia. relativos prevê distribuição de dividendo mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido. Dado que a Cia. entrou operação no final 
do ano de 2018 (3/10/2018), a Cia. não irá declarar os dividendos mínimos obrigatórios previstos em lei por ser incompatível com a sua situação financeira. Entretanto, nos termos do §5º do art. 202 da Lei 6.404/76 (a “Lei das S.A.”), 
os lucros não distribuídos registrados como reserva especial de dividendos, se não absorvidos por prejuízos nos exercícios subsequentes, deverão ser declarados e pagos como dividendo em momento oportuno assim que a situação 
financeira da Cia. permitir. Os membros da Diretoria, no desempenho de suas funções legais e estatutárias, declaram que revisaram, discutiram e concordam com as demonstrações financeiras da Cia. e com a opinião dos auditores 
independentes da Cia. expressa no Relatório dos Auditores Independentes sobre as demonstrações financeiras de 31/12/2018. A Cia. contratou a PricewaterhouseCoopers para prestação de serviços de auditoria independente para 
o exercício findo em 31/12/2018. Durante o exercício de 2018, nosso auditor independente não prestou serviços não relacionados à auditoria.

ATIVO Nota 2018 2017
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 7 4.560.866 997.888
Contas a receber de concessionárias e permissionárias 2.228.950 -
Ativo da concessão 9 18.864.577 -
Impostos a recuperar 507.980 2.996
Adiantamentos a fornecedores 8 - 10.637.575
Despesas pagas antecipadamente 103.454 51.780
Outros 48.291 -

26.314.118 11.690.239
Não circulante
Realizável a longo prazo
Ativo da concessão 9150.881.106 80.438.592

150.881.106 80.438.592
Imobilizado líquido 13.892 12.304

13.892 12.304
Total do ativo 177.209.116 92.141.135

Balanços Patrimoniais em 31/12/2018 e 2017 (Em reais - Centavos omitidos exceto quando indicado de outra forma)
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2018 2017
Passivo circulante
Fornecedores 455.852 12.712.267
Obrigações tributárias e previdenciárias 420.520 57.663
Provisão pesquisa e desenvolvimento 53.518 -
Partes relacionadas 99.130.046 -
Obrigações trabalhistas 46.558 5.352
Outros 2.347 -

100.108.841 12.775.282
Passivo não circulante
Exigível a longo prazo
Impostos diferidos 11 22.827.504 1.252.846

22.827.504 1.252.846
Patrimônio líquido
Capital 12 45.474.716 76.474.716
Adiantamento para aumento de capital -
Reserva de deságio de investimento 680.611 -
Reserva legal 439.903 81.915
Reserva especial de dividendos 12 2.089.538 389.094
Reserva de Lucros 5.588.003 1.167.282

54.272.771 78.113.007
Total do passivo e patrimônio líquido 177.209.116 92.141.135

Demonstrações do Resultado para os Exercícios Findos em 31/12/2018 e 2017 
(Em reais - Centavos omitidos exceto quando indicado de outra forma)

Nota 2018 2017
Receita líquida
Receita  13 81.671.376 77.207.636
Custo de construção 14(60.157.856)(74.705.427)
Lucro bruto 21.513.520 2.502.209
Despesas gerais e administrativas (2.450.758) (398.573)
Deságio na aquisição de investimento - 680.611
Lucro operacional 19.062.762 2.784.247
Receitas financeiras 15 2.264.270 8.730
Despesas financeiras 15 (7.219.918) (142.088)
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social 14.107.114 2.650.889
Imposto de renda e contribuição social diferidos 11 (6.947.350) (954.513)
Lucro do exercício 7.159.764 1.696.376
Lucro (prejuízo) por lote de mil ações 157,44 22,18

Demonstrações do Resultado Abrangente  
para os Exercícios Findos em 31/12/2018 e 2017  

(Em reais - Centavos omitidos exceto quando indicado de outra forma)
ATIVO 2018 2017
Lucro (prejuízo) do exercício 7.159.764 1.696.376
Outros resultados abrangentes - -
Lucro (prejuízo) do exercício 7.159.764 1.696.376

Demonstrações dos Fluxos de Caixa  
para os Exercícios Findos em 31/12/2018 e 2017 

(Em reais - Centavos omitidos exceto quando indicado de outra forma)
2018 2017

Lucro (prejuízo ) do exercício antes do IR e CSLL 14.107.114 2.650.889
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com o caixa 
   gerado (aplicado) nas atividades operacionais
Receita de atualização de ativo financeiro (20.923.159) (2.770.160)
Deságio na aquisição de investimento - (680.611)
Juros sobre empréstimo de parte relacionada 7.176.046
Impostos diferidos sobre receitas 1.890.087 267.950
Depreciação 2.911 -
Provisão para pesquisa e desenvolvimento 53.518 -
Redução (aumento) de ativos
Contas a receber de concessionárias e permissionárias 2.282.196 -
Tributos compensáveis (504.984) (2.073)
Despesas antecipadas (51.674) 28.478
Adiantamentos 10.637.575 3.313.994
Outros (48.291) -
Aumento (redução) de passivos
Fornecedores (12.256.415) 12.711.809
Obrigações tributárias e previdenciárias 362.857 50.691
Obrigações trabalhistas 41.206 5.352
Outras contas a pagar 2.347 (9.534)
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades 
 operacionais 2.771.334 15.566.785
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Parte relacionada 91.954.000 -
Ativo da Concessão (60.157.857)(74.705.426)
Imobilizado (4.499) (12.304)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento 31.791.644(74.717.730)
Aumento de Capital 6.000.000 32.986.880
Aumento de Capital por Incorporação - 27.159.051
Redução de capital (37.000.000) -
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de
  financiamento (31.000.000) 60.145.931
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de 
 Caixa no Exercício 3.562.978 994.986
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício 997.888 2.902
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de 
 Caixa no Exercício 3.562.978 994.986
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício 4.560.866 997.888

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Findos em 31/12/2018 e 2017 
(Em reais - Centavos omitidos exceto quando indicado de outra forma)

Nota
Capital 
Social

Adiantamen-
to Aumento 

de Capital
Reserva 

Legal

Reserva 
Especial de 
Dividendos

Reserva de 
Deságio de 

Investimento
Reserva  

de Lucros
Resultados 

Acumulados Total
Saldo em 31/12/2016 1.000 3.062.120 - - - - (58.085) 3.005.035
Aumento de capital 36.049.000 (3.062.120) - - - - - 32.986.880
Incorporação da Aletheia Consultoria 40.424.716 - - - - - - 40.424.716
Lucro do exercício - - - - - - 1.696.376 1.696.376
Constituição de reserva legal - - 81.915 - - - (81.915) -
Dividendos obrigatórios (25%) - - - 389.094 - - (389.094) -
Constituição de Reserva de Lucros - - - - - 1.167.282 (1.167.282) -
Saldo em 31/12/2017 76.474.716 - 81.915 389.094 - 1.167.282 - 78.113.007
Aumento de capital 12 6.000.000 - - - - - - 6.000.000
Redução de capital 12 (37.000.000) - - - - - - (37.000.000)
Constituição de reserva de deságio para investimento - - - - 680.611 - (680.611) -
Lucro do exercício - - - - - - 7.159.764 7.159.764
Constituição de reserva legal - - 357.988 - - - (357.988) -
Dividendos obrigatórios (25%) 12 - - - 1.700.444 - - (1.700.444) -
Constituição de Reserva de Lucros - - - - - 4.420.721 (4.420.721) -
Saldo em 31/12/2018 45.474.716 - 439.903 2.089.538 680.611 5.588.003 - 54.272.771
Notas  explicativas  às  demonstrações  financeiras  de  31/12/2018  (Em  re-
ais - Centavos omitidos quando não indicado): 1. Informações gerais: 
1.1 Contexto operacional: A SPE Santa Maria Transmissora de Energia S.A. 
(“Santa Maria” ou “Cia.”), sociedade anônima de capital fechado, foi constituí-
da em 21/10/2015 e tem como objeto social a prestação de serviços públicos 
de transmissão de energia elétrica, incluído a construção, operação e manu-
tenção das instalações de transmissão do Sistema Integrado Nacional. A Cia. 
é diretamente controlada pela Terna Plus S.r.l - Itália e entrou em operação 
comercial em 3/10/2018. O Capital Circulante Líquido (CCL) está negativo em 
R$92.659.300 em função da contabilização do empréstimo com a Terna SpA 
no passivo circulante uma vez que será quitado ao longo do ano de 2019, 
após o desembolso do empréstimo contratado em 19/12/2018 junto ao BNDES 
conforme detalhado na nota 18. A emissão dessas demonstrações financei-
ras foi autorizada pela Diretoria em 15/03/2019 e pelo Conselho de Adminis-
tração em 19/03/2019. 1.2. Concessão: Localizada no estado do Rio Grande 
do Sul, composta pela linha de transmissão Santa Maria 3 - Santo Ângelo 2, 
com extensão de 158 km, decorrente do edital de leilão nº 01/2015 ANEEL - 
Agência Nacional de Energia Elétrica, processo nº 48500.006132/2014-44. As 
informações básicas relacionadas ao Contato de Concessão são como segue:

Número Anos Prazo RAP
Índice de Corre-

ção
03/2016 30 18.01.2046 21.247.087 IPCA

RAP: a prestação do serviço público de transmissão ocorrerá mediante o paga-
mento à transmissora da RAP a ser auferida, a partir da data de disponibilização 
para operação comercial das instalações de transmissão. A RAP é reajustada 
anualmente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA. Faturamento da 
receita de operação, manutenção e construção: pela disponibilização das instala-
ções de transmissão para operação comercial, a transmissora terá direito ao fatu-
ramento anual de operação, manutenção e construção, reajustado anualmente e 
revisado a cada cinco anos. Parcela variável: A receita de operação, manutenção 
e construção estará sujeita a desconto, mediante redução em base mensal, refle-
tindo a condição de disponibilidade das instalações de transmissão, conforme 
metodologia disposta no Contrato de Prestação de Serviços de Transmissão - 
CPST. A parcela referente ao desconto anual por indisponibilidade não poderá 
ultrapassar 12,5% da receita anual de operação, manutenção e construção da 
transmissora, relativa ao período contínuo de 12 meses anteriores ao mês da 
ocorrência da indisponibilidade, inclusive esse mês. Caso seja ultrapassado o li-
mite supracitado, a transmissora estará sujeita à penalidade de multa, aplicada 
pela ANEEL nos termos da Resolução nº 318, de 6/10/1998, no valor máximo por 
infração incorrida de 2% do valor do faturamento anual de operação, manutenção 
e construção dos últimos 12 meses anteriores à lavratura do auto de infração . Os 
primeiros 6 meses de operação comercial configuram período de carência, onde 
a parcela varável não é cobrada. Extinção da concessão e reversão de bens vin-
culados: de acordo com o contrato de concessão o advento do termo final do 
contrato determina, de pleno direito, a extinção da concessão, facultando-se à 
ANEEL, a seu exclusivo critério, prorrogar o referido contrato até a assunção de 
uma nova transmissora. A extinção da concessão determinará, de pleno direito, a 
indenização das parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda 
não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de 
garantir a continuidade e atualidade do serviço concedido, nos termos do art. 36 
da lei 8987/1995. Renovação da concessão: a critério exclusivo da ANEEL e para 
assegurar a continuidade e qualidade do serviço público, o prazo da concessão 
poderá ser prorrogado por no máximo igual período, mediante requerimento da 
Cia.. A Cia. deverá operar e manter as instalações de transmissão, em conformi-
dade com a legislação e os requisitos ambientais aplicáveis, adotando todas as 
providências necessárias perante o órgão responsável para obtenção dos licen-
ciamentos, por sua conta e risco e cumprir todas suas exigências. A licença de 
operação Nº 0596 / 2018 emitida pelo órgão ambiental estadual FEPAM-RS em 
03/10/2018 é condição necessária para a operação do empreendimento. 2. Resu-
mo das principais políticas contábeis: As principais políticas contábeis aplica-
das na preparação destas demonstrações financeiras estão definidas abaixo. 
Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresenta-
dos, salvo disposição em contrário. 2.1. Base de preparação: As demonstrações 
financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis (CPCs). A preparação de demonstrações finan-
ceiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício 
de julgamento por parte da administração da Cia. no processo de aplicação das 
políticas contábeis da Cia.. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamen-
to e possuem maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e 
estimativas são significativas para as demonstrações financeiras, estão divulga-
das na Nota 5. 2.2. Moeda funcional e moeda de apresentação: Os itens inclu-
ídos nas demonstrações financeiras da Cia. são mensurados usando a moeda do 
principal ambiente econômico, no qual a Cia. atua (“a moeda funcional”). As de-
monstrações financeiras estão apresentadas em reais (R$), que é a moeda fun-
cional da Cia.. 2.3. 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 pronta-
mente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a 
um insignificante risco de mudança de valor. 2.4. Ativos financeiros: 2.4.1. Re-
conhecimento e mensuração: O método de juros efetivos é utilizado para calcu-
lar o custo amortizado de um instrumento de dívida e alocar sua receita de juros 
ao longo do período correspondente. A taxa de juros efetiva é a taxa que descon-
ta exatamente os recebimentos de caixa futuros estimados durante a vida estima-
da do instrumento da dívida ou, quando apropriado, durante um período menor, 
para o valor contábil líquido na data do reconhecimento inicial. A receita é reco-
nhecida com base nos juros efetivos para os instrumentos de dívida não caracte-
rizados como ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado. 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 a intenção de liquidá-los em uma base líquida, ou realizar o 
ativo e liquidar o passivo simultaneamente. (a) Recebíveis: Incluem-se nessa 
categoria os recebíveis que são ativos financeiros não derivativos com pagamen-
tos 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 circulan-
tes), os  ativos a custo amortizado e valor justo da Cia. que compreendem o ativo 
decorrente da concessão, demais contas a receber e caixa e equivalentes de 
caixa, exceto os investimentos de curto prazo. Os empréstimos e recebíveis são 
contabilizados pelo custo amortizado, usando o método da taxa de juros efetiva. 
(b) Valor justo: Os valores justos dos investimentos com cotação pública são
baseados nos preços atuais de compra. Para os ativos financeiros sem mercado
ativo ou cotação pública, a Cia. estabelece o valor justo através de técnicas de
avaliação. Essas técnicas incluem o uso de operações recentes contratadas com
terceiros, a referência a outros instrumentos que são substancialmente similares,
a análise de fluxos de caixa descontados e os modelos de precificação de opções
que fazem o maior uso possível de informações geradas pelo mercado e contam
o mínimo possível com informações geradas pela administração da própria enti-
dade. A Cia. avalia, na data do balanço, se há evidência objetiva de que um ativo
ou um grupo de ativos financeiros está registrado por valor acima de seu valor
recuperável (impairment). Se houver alguma evidência, a perda mensurada como
a diferença entre o valor recuperável e o valor contábil desse ativo é reconhecida
na demonstração do resultado. (c) Ativo da concessão - Mensurado a valor
justo: Refere-se ao ativo da concessão a receber pela Cia. no âmbito das con-
cessões de transmissão de energia elétrica. O contrato de concessão regulamen-
ta a exploração dos serviços públicos de transmissão de energia elétrica pela
Cia., onde: • A receita é regulada e denominada Receita Anual Permitida (RAP).
A transmissora não pode negociar receita e preços com usuários. O contrato tem
sua RAP atualizada monetariamente por índice de preços uma vez por ano e re-
visada a cada cinco anos nas revisões tarifárias periódicas que atualizam o valor
da RAP de acordo com a variação do custo de capital de terceiros. Adicionalmen-
te, receitas adicionais podem vir a ser outorgadas a concessão caso o ente regu-
lador, Aneel, autorize a realização de reforços e ampliações de suas instalações.
• Os bens são reversíveis no final da concessão, com direito de recebimento de
indenização (caixa) do poder concedente sobre os investimentos ainda não amor-
tizados. Com base nas características estabelecidas no contrato de concessão de
transmissão de energia elétrica da Cia., a Administração entende que estão aten-
didas as condições para a aplicação da Interpretação Técnica ICPC 01 - Contra-
tos de Concessão, a qual fornece orientações sobre a contabilização de conces-
sões de serviços públicos a operadores privados, de forma a refletir o negócio de
transmissão de energia elétrica, abrangendo parcela estimada dos investimentos
realizados e não amortizados ou depreciados até o final da concessão classifica-
da como um ativo da concessão por ser um direito incondicional de receber caixa
e outro ativo da concessão diretamente do poder concedente. Considerando que

a Cia. não se encontra exposta a riscos de crédito e demanda e que a receita é 
auferida com base na disponibilidade da linha de transmissão, toda infraestrutura 
foi registrada como ativo da concessão. O ativo da concessão inclui ainda a inde-
nização que será efetuada com base nas parcelas dos investimentos vinculados 
a bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido rea-
lizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do serviço conce-
dido. O ativo da concessão da Cia. está mensurado pelo valor justo, uma vez que 
é calculado de acordo com o fluxo de caixa realizado, incluindo os investimentos 
realizados, e previstos durante toda a fase operacional até o final da concessão, 
com base nas melhores estimativas da administração da Cia.. 2.4.2. Contas a 
pagar aos fornecedores: Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, 
subsequentemente, mensuradas pelo valor amortizado com o uso do método de 
taxa efetiva de juros. Na prática, são normalmente reconhecidas correspondente 
ao valor da fatura. 2.4.3. Provisões: As provisões são reconhecidas quando a 
Cia. 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. 2.4.4. 
Demais ativos e passivos: São demonstrados por valores conhecidos ou calcu-
láveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes rendimentos (encar-
gos) auferidos (incorridos) até a data base do balanço. Estão classificados no 
ativo e passivo não circulante, respectivamente, os direitos realizáveis e as obri-
gações exigíveis após doze meses. 2.4.5. Imposto de renda e contribuição 
social diferidos: Os impostos sobre a renda são reconhecidos na demonstração 
do resultado, exceto na proporção em que estiverem relacionados com itens re-
conhecidos diretamente no patrimônio líquido. Nesse caso, o imposto também é 
reconhecido no patrimônio líquido. O imposto de renda e contribuição social dife-
ridos são reconhecidos usando-se o método do passivo sobre as diferenças tem-
porárias decorrentes de diferenças entre as bases fiscais dos ativos e passivos e 
seus valores contábeis nas demonstrações financeiras. As alíquotas desses tribu-
tos, definidas atualmente para determinação desses créditos diferidos, são de 
25% para o imposto de renda e de 9% para a contribuição social. Impostos diferi-
dos ativos são reconhecidos na extensão em que seja possível que o lucro futuro 
tributável esteja disponível para ser utilizado na compensação das diferenças 
temporárias, com base em projeções de resultados futuros elaboradas e funda-
mentadas em premissas internas e em cenários econômicos futuros que podem, 
portanto, sofrer alterações. A análise dessa recuperação leva em consideração 
as atividades que serão efetuadas pela Cia. bem como as características respec-
tivas do contrato de concessão que permitirão a realizações dos impostos diferi-
dos ativos. 2.4.6. Capital: As ações ordinárias são classificadas no patrimônio lí-
quido. 2.4.7. Reconhecimento de receita: Compreendem principalmente as se-
guintes atividades: • Receita financeira decorrente da remuneração do ativo da 
concessão até o final do período da concessão auferida de modo pró-rata e que 
leva em consideração a taxa de retorno do projeto de 14,82% ao ano. • Receita 
de construção das linhas de transmissão da concessão. Considerando que esses 
serviços são realizados por construtoras terceirizadas a Cia. não apura margem 
de construção. • Receita de operação e manutenção, inicia-se a partir da entrada 
em operação e é reconhecida pelo valor justo e de maneira suficiente para cobrir 
os custos operacionais. 3. Adoção às normas de contabilidade novas e revi-
sadas: Mantendo o processo permanente de revisão das normas de contabilida-
de o IASB e, consequentemente, o CPC emitiram novas normas e revisões às 
normas já existentes. 3.1 Normas e interpretações novas e revisadas já emiti-
das pelo CPC e ainda não adotadas pela Cia.: 3.1.1. CPC 06 (R2) - IFRS 16  - 
Contabilização de arrendamento mercantil: Com efeito a partir de 1º/01/2019, 
esta norma substitui a anterior de arrendamento mercantil (IAS 17 - CPC 06) e 
estabelece princípios para reconhecimento, mensuração, apresentação e divul-
gação de arrendamentos para ambas as partes de um contrato. Os arrendatários 
são obrigados a reconhecer o passivo de um arrendamento refletindo os futuros 
pagamentos e o direito de uso de um ativo, para todos os contratos de arrenda-
mento, com exceção daqueles de curto prazo e com mensalidades inferiores a 
US$5.000. A Cia. possui contratos de alugueis de escritórios e galpões com valo-
res inferiores a US$5.000. A administração da Cia. analisou a aplicação do CPC 
06 e concluiu que não há impactos sobre suas demonstrações financeiras. 3.2. 
Normas e interpretações revisadas, já emitidas pelo CPC, adotadas pela Cia. 
a partir de 1º/01/2018: 3.2.1 CPC 47 - Receita de Contrato com Cliente: Esta 
norma faz correlação à norma IFRS 15 e introduziu um novo modelo para o reco-
nhecimento de receitas provenientes dos contratos com clientes. A mesma enfa-
tiza o reconhecimento da receita como a transferência do controle de bens ou 
serviços aos clientes, em lugar do princípio da transferência de riscos e benefí-
cios, considerando qual montante espera ser capaz de trocar por aqueles bens ou 
serviços e quando a receita deve ser reconhecida. O CPC 47 substituiu o CPC 30 
(R1) - Receitas (IAS 18), o CPC 17 (R1) - Contratos de Construção (IAS 11) e as 
interpretações relacionadas. O pronunciamento requer aplicação retrospectiva e 
permite um dos seguintes métodos: (i) retrospectivo a cada período anterior apre-
sentado; ou (ii) retrospectivo com efeito cumulativo da aplicação inicial na data da 
adoção inicial. A Cia. optou por adotar o pronunciamento usando o método retros-
pectivo, deste modo os saldos classificados em 31/12/2017 como “Ativo financei-
ro” foram reclassificados para a rubrica de “Ativo da concessão” para melhor 
apresentação. A Cia. realizou uma análise detalhada do impacto resultante da 
aplicação do CPC 47, incluindo a avaliação dos cinco passos para reconhecimen-
to e mensuração da receita, quais são: (i) Identificar os tipos de contratos firma-
dos com seus clientes; (ii) Identificar as obrigações presentes em cada tipo de 
contrato; (iii) Determinar o preço de cada tipo de transação; (iv) Alocar o preço às 
obrigações contidas nos contratos; e (v) Reconhecer a receita quando (ou na 
medida em que) a entidade satisfaz cada obrigação do contrato. Após esta análi-
se a Cia. concluiu, com base em seus critérios de reconhecimento e mensuração 
descritos na nota 2.4.7, que houve impacto no reconhecimento das receitas com 
maior detalhamento nas divulgações relacionadas aos contratos com clientes, 
também descritos na nota 13. 3.2.2. CPC 48 - Instrumentos Financeiros: Esta 
norma faz correlação à norma IFRS 9 e substituiu o CPC 38 - Instrumentos Finan-
ceiros: Reconhecimento e Mensuração (IAS 39). O CPC 48 trouxe como princi-
pais modificações: (i) requerimentos de redução ao valor recuperável (impair-
ment) para ativos financeiros passando para o modelo híbrido de perdas espera-
das e incorridas, em substituição ao modelo anterior de perdas incorridas; (ii) 
novos critérios de classificação e mensuração de ativos financeiros; e (iii) torna os 
requisitos para contabilidade de hedge (hedge accounting) menos rigorosos. As 
mudanças nas políticas contábeis resultantes da adoção do CPC 48 foram aplica-
das retrospectivamente, conforme requerido pela norma, todavia, a Cia. não iden-
tificou ajustes a serem realizados nas demonstrações financeiras do exercício 
comparativo. A Cia. realizou uma avaliação de impacto detalhada na adoção da 
nova norma e identificou os seguintes aspectos. • Classificação e Mensuração: 
O CPC 48 apresenta uma nova abordagem de classificação e mensuração de 
ativos financeiros que refletem o modelo de negócios em que os ativos são admi-
nistrados e suas características de fluxo de caixa. Com relação aos passivos fi-
nanceiros, a principal alteração relacionada aos requerimentos já estabelecidos 
pelo CPC 38 requer que a mudança no valor justo do passivo financeiro designa-
do ao valor justo seja atribuível a mudanças no risco de crédito daquele passivo, 
sendo apresentada em outros resultados abrangentes e não na demonstração do 
resultado, a menos que tal reconhecimento resulte em uma incompatibilidade na 
demonstração do resultado. Já para os ativos financeiros, o pronunciamento sim-
plifica o modelo de mensuração anterior e estabelece três categorias de classifi-
cação: (i) mensurados ao custo amortizado; (ii) mensurados ao valor justo por 
meio de outros resultados abrangentes (VJORA); e (iii) mensurados ao valor justo 
por meio do resultado (VJR). A norma elimina as categorias existentes no CPC 38 
de mantidos até o vencimento, empréstimos e recebíveis e disponíveis para ven-
da. Em relação à classificação e mensuração dos ativos financeiros, a Cia. alterou 
a classificação nas rubricas relacionadas abaixo. A alteração na classificação não 
impactou a mensuração dos itens não havendo, assim, impacto significativo nas 
demonstrações financeiras. Em relação à classificação dos passivos financeiros, 
a Cia. não possui montantes mensurados ao VJR, portanto, não houve impacto 
nas demonstrações financeiras decorrentes da adoção da norma. 3.2.3. Revisão 
de Pronunciamentos Técnicos do CPC nº 12/17: A Cia. realizou uma análise 
para identificar os novos requerimentos de divulgação, destacando as divulga-
ções pertinentes nas notas 5 e 13. Em relação aos demais pronunciamentos, 
destacamos abaixo as alterações introduzidas pelo CPC 47 e CPC 48 no ICPC 01 
(R1). A Cia. não identificou impactos significativos decorrentes das alterações nos 
demais pronunciamentos. • ICPC 01 (R1) - Contratos de concessão: As altera-
ções introduzidas pelo CPC 47 e CPC 48 impactaram a Cia. na forma de se 
classificar e mensurar seus ativos, já que os mesmos estão sob alcance do ICPC 
01. Conforme mencionado na nota 3.2.2, a alocação de preço é exigida para cada
tipo de obrigação de performance identificada no contrato com o cliente, em con-
junto com a exigência de se classificar o ativo financeiro entre custo amortizado
ou valor justo por meio do resultado. Sob o alcance do CPC 47, a Cia. possui um
único contrato com cliente (concessão da linha de transmissão) com três obriga-
ções de desempenho identificadas, quais são: (i) construir; (ii) operar e manter; e

(iii) financiar o poder concedente. Desta forma, com base nas características con-
tratuais, a Cia. classificou o ativo como contratual uma vez que, para sua realiza-
ção, os fluxos financeiros são influenciados por fatores de desempenho operacio-
nal bem como de condições futuras decorrentes de procedimentos de revisões
tarifárias periódicas, não sendo estes ativos recebíveis apenas pela passagem do
tempo, condição precedente para classificação do referido como ativo financeiro
de acordo com o CPC 48. Por se tratar de um contrato com recebíveis de longo
prazo, a Cia. identificou que existe componente de financiamento significativo que
é considerado para o cálculo do financiamento ao poder concedente, conforme
mencionado acima. A alocação de preço por obrigação de desempenho e as
premissas utilizadas estão detalhada nas notas 2.4.7 e 9. 4. Estimativas e julga-
mentos contábeis críticos: As estimativas e os julgamentos contábeis são con-
tinuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores,
incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as cir-
cunstâncias. 4.1. Estimativas e premissas contábeis críticas: (a) Base de de-
terminação do ativo da concessão: A Cia. adotou a premissa que os bens são
reversíveis no final da concessão, com direito de recebimento integral de indeni-
zação (caixa) do poder concedente sobre os investimentos ainda não amortiza-
dos. Com base nas disposições contratuais e nas interpretações dos aspectos
legais e regulatórios, a Cia. adotou a premissa de que será indenizada pelos in-
vestimentos não amortizados. 4.2. Julgamentos críticos na aplicação das po-
líticas contábeis da entidade: A seguir são apresentados os principais julga-
mentos efetuados pela Administração durante o processo de aplicação das políti-
cas contábeis da Cia. e que mais afetam significativamente os valores reconheci-
dos nas demonstrações financeiras. (a) Contabilização de contratos de con-
cessão: Na contabilização dos contratos de concessão, a Cia. efetua estimativas
que envolvem o julgamento da Administração, substancialmente, no que diz res-
peito à aplicação da interpretação de contratos de concessão, determinação e
classificação dos gastos de construção como ativo da concessão. (b) Reconhe-
cimento da concessão: A Administração da Cia. avalia o momento de reconhe-
cimento dos ativos financeiros com base nas características econômicas do con-
trato de concessão. A contabilização de adições subsequentes ao ativo da con-
cessão somente ocorrerá quando da prestação de serviço de construção relacio-
nado com ampliação, melhoria ou reforço da infraestrutura que represente poten-
cial de geração de receita adicional. Para esses casos, a obrigação da construção
não é reconhecida na assinatura do contrato, mas o será no momento da constru-
ção, com contrapartida de ativo da concessão. O ativo da concessão de indeniza-
ção é reconhecido ao final dos serviços de construção, momento em que a Cia.
entende ter direito ao recebimento da indenização, conforme condições do con-
trato de concessão. (c) Determinação da taxa efetiva de juros do ativo da
concessão: A taxa efetiva de juros é a taxa que desconta exatamente os paga-
mentos ou recebimentos de caixa futuros durante a vida esperada do instrumen-
to. Se a entidade revisa as suas estimativas de pagamentos ou receitas, a quantia
escriturada do ativo da concessão é ajustada para refletir os fluxos estimados de
caixa reais e revisados, sendo o ajuste reconhecido como receita ou despesa no
resultado no momento da mudança. (d) Determinação das receitas de constru-
ção: Quando a concessionária presta serviços de construção, é reconhecida a
receita de construção pelo valor justo e seus respectivos custos relativos ao ser-
viço de construção prestado e, dessa forma, por consequência, apurar-se mar-
gem de lucro. Como a Cia. terceiriza a totalidade dos serviços de construção e
aquisição de materiais e equipamentos, a administração considera que não há
ganho de margem de lucro sobre as atividades de construção. Todas as premis-
sas descritas são utilizadas para fins de determinação do valor justo das ativida-
des de construção. (e) Provisão para riscos: As provisões para riscos são regis-
tradas com base na avaliação de risco efetuada pela Administração da Cia. com
base nos relatórios preparados por seus consultores jurídicos. Essa avaliação de
risco é feita com base em informações disponíveis na data de elaboração das
informações trimestrais. Periodicamente, a Cia. revisita sua avaliação em decor-
rência do andamento dos processos e obtenção de novas informações. 5. Gestão 
do risco financeiro: 5.1 Fatores de risco financeiro: As atividades da Cia. a
expõem a diversos riscos financeiros: risco de credito, risco de liquidez, risco de
taxas de juros e risco regulatório. (a) Risco de crédito: Salvo pelo ativo da con-
cessão, a Cia. não possui outros saldos a receber de terceiros contabilizados
neste exercício. Por esse fato, esse risco é considerado baixo. A RAP de uma
empresa de transmissão é recebida das empresas que utilizam sua infraestrutura
por meio de tarifa de uso do sistema de transmissão (TUST). Essa tarifa advém
do rateio entre os usuários do Sistema Interligado de Nacional (SIN) de alguns
valores específicos; (i) a RAP de todas as transmissoras; (ii) os serviços presta-
dos pelo ONS; e (iii) os encargos regulatórios. O poder concedente delegou aos
vários agentes de geração, distribuição e  consumidores livres a obrigação do
pagamento mensal da RAP, que por ser garantida pelo arcabouço regulatório de
transmissão, constitui-se em direito contratual incondicional de receber caixa ou
outro ativo, apresentando baixo risco de crédito. (b) Risco de liquidez: A previ-
são de fluxo de caixa é realizada pela Cia., sendo sua projeção monitorada conti-
nuamente, a fim de garantir e assegurar os limites e indicadores previstos nas
cláusulas dos contratos de empréstimos e a liquidez suficiente para atendimento
às necessidades operacionais do negócio. O excesso de caixa gerado pela Cia.
é investido em aplicações de baixo risco, escolhendo instrumentos com venci-
mentos apropriados e liquidez suficiente para se adequar ao planejamento finan-
ceiro da Cia.. (c) Risco de taxa de juros: A Cia. em 31/12/2018 possui emprésti-
mo mútuo contratado junto a Terna SpA, acionista controlador da Terna Plus S.r.l,
com taxa de juros pré-fixada de 10,2% ao ano. (d) Risco Regulatório: A extensa
legislação e regulamentação governamental emitida pelos órgãos Ministério de
Minas e Energia-MME, ANEEL, ONS e Ministério do Meio Ambiente impõe uma
série de normas e obrigações que a concessionária deve respeitar na exploração
do serviço público de transmissão de energia elétrica. O descumprimento destas
obrigações impõe penalidades às concessionárias e em casos extremos a perda
da concessão. 5.2.  Valorização  dos  instrumentos  financeiros: A Cia. opera
com alguns instrumentos financeiros, com destaque para as disponibilidades de
caixa e investimentos, e contas a pagar a fornecedores. Os valores registrados no
ativo e no passivo circulante têm liquidez imediata ou vencimento, em sua maioria,
em prazos inferiores a três meses. Considerando o prazo e as características des-
ses instrumentos, que são sistematicamente renegociados, de forma que seu valor
contábil são equivalentes ao valor justo. Os principais instrumentos financeiros
ativos e passivos da Cia., em 31/12/2018 estão descritos a seguir, bem como os
critérios para sua valorização/ avaliação: (i) Caixa e equivalentes de caixa: Inclui
caixa, depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez e
baixo risco de variação de valor justo. (ii) Outros ativos e fornecedores: Os va-
lores contabilizados aproximam-se dos de realização. (iii) Ativo da concessão: 
Os ativos financeiros da concessão estão avaliados pelo seu valor justo conside-
rando o fluxo de caixa descontado, realizados e projetados atualizados pela infla-
ção, dos investimentos, receitas (RAP) e custos operacionais. 6. Instrumentos
financeiros por categoria: Os instrumentos financeiros existentes no ativo da
Cia. são representados por caixas e equivalentes de caixa e ativo da concessão,
excluindo pagamentos antecipados. Os existentes no passivo são representados
por fornecedores e outras obrigações, excluindo obrigações estatutárias.
Os instrumentos financeiros são compostos como segue: 2018 2017
Ativo a custo amortizado
  Adiantamento a fornecedores - 10.637.575
  Caixa e equivalentes de caixa 4.560.866 997.888

4.560.866 11.635.463
Ativo a valor justo 
  Ativos da concessão a Valor Justo 169.745.683 80.438.592

169.745.683 80.438.592
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2018 2017
Outros passivos financeiros 
  Empréstimos Partes Relacionadas 99.130.046 -
  Fornecedores 455.852 12.712.267

99.585.989 12.712.267
7. Caixa e equivalentes de caixa

2018 2017
Bancos conta movimento 1.101.239 997.888
Aplicação financeira automática 274.677 -
Depósitos e recibos a prazo fixo 3.184.950 -

4.560.866 997.888
Os depósitos e recibos a prazo fixo são um CDB de liquidez diária com ven-
cimento em 09/04/2019 e são remunerados a uma taxa de 99% do CDI. 8. 
Adiantamentos a fornecedores: Em 31/12/2017, os saldos de adiantamentos 
a fornecedores correspondem a valores pagos à empresa encarregada de cons-
trução das linhas de transmissão. Em 2018 os valores não são representativos, 
uma vez que as obras já estão concluídas e o empreendimento já se encontra 
em operação comercial. 9. Ativo de concessão: O CPC emitiu em 2009 com 
alterações posteriores, a Interpretação Técnica ICPC 01 (R1) - Contratos de 
Concessão. Esta interpretação foi aprovada pela Deliberação CVM nº 677/11. A 
ICPC 01 (R1) é aplicável aos contratos de concessão público-privado nos quais 
a entidade pública controla ou regula os serviços prestados, com qual infraestru-
tura, a que preço e para quem deve ser prestado o serviço e, além disso, detém 
a titularidade dessa infraestrutura. Desta forma, esta interpretação é aplicável 
ao Contrato de Concessão da Cia.. De acordo com a ICPC 01 (R1), os ativos 
da infraestrutura enquadrados nesta interpretação não podem ser reconhecidos 
como ativo imobilizado uma vez que se considera que o concessionário não con-
trola os  ativos subjacentes, sendo reconhecidos de acordo com um dos modelos 
contábeis previstos na interpretação, dependendo do tipo de compromisso de re-
muneração do concessionário assumido junto ao concedente, que são o modelo 
do ativo financeiro, do ativo intangível e o bifurcado. • Modelo do ativo financei-
ro: Este modelo é aplicável quando o concessionário tem o direito incondicional 
de receber determinadas quantias monetárias independentemente do nível de 
utilização da infraestrutura da concessão. A Cia. é remunerada por meio: (i) da 
RAP, instituída pelo Poder Concedente e cobrada dos usuário da Rede Básica, 
que é composta por uma parcela que remunera o ativo financeiro constituído 
(investimento realizado nas construções das instalações de transmissão) e por 
uma parcela que remunera a operação e a manutenção da rede de transmissão; 
e (ii) eventual valor residual da infraestrutura ao final do contrato de concessão. 
Assim, como a remuneração independe do nível de utilização da infraestrutura, a 
Cia. se enquadra no modelo do ativo financeiro. O modelo de ativo da concessão 
estabelece que a receita do contrato de concessão seja reconhecida de acordo 
com os critérios do CPC 47, os quais encontram-se discriminados na nota 3.2.1. 
Os ativos contratuais incluem os valores a receber referentes aos serviços de 
implementação da infraestrutura e da receita de remuneração dos ativos de con-
cessão, sendo os mesmos mensurados pelo valor presente dos fluxos de caixa 
futuros, com base na taxa média de financiamento do projeto vigente quando da 
formalização do contrato de concessão, conforme CPC 47. Conforme requerido 
pelo CPC 48 - Instrumentos financeiros, é efetuada uma análise criteriosa do sal-
do dos Ativos da Concessão e, de acordo com a abordagem simplificada, quan-
do necessário, é constituída uma Perda Estimada com Créditos de Liquidação 
Duvidosa - PECLD, para cobrir eventuais perdas na realização desses ativos. 
A Cia. considera que não está exposta a um elevado risco de crédito, conforme 
critérios detalhados na nota 5.1. A movimentação no exercício é a seguinte:

2018 2017
Saldos Iniciais 80.438.592 2.963.006
Adições 60.157.857 74.705.426
Receita financeira 20.923.159 2.770.160
Realização do ativo de concessão (recebimento) (4.511.146) -
Pis e Cofins diferido 12.737.221 -
Saldo Final 169.745.683 80.438.592
Saldo de Curto Prazo 18.864.577 -
Saldo de Longo Prazo 150.881.106 80.438.592
A Cia. contabilizou no exercício o Pis e Cofins diferido aplicado sobre as receitas 
de construção do ano anterior e em contrapartida ao passivo. 10. Partes Relacio-
nadas: O valor de R$ 99.130.146 em 31/12/2018, refere-se à empréstimo de R$ 
91.954.000 contratado junto a Terna - Rede Elétrica Nazionale Societá per Azioni 
- Itália em 29/01/2018. A restituição do empréstimo poderá ocorrer total ou parce-
ladamente, acrescida dos encargos, em um prazo de até 2 anos da assinatura do 

contrato (29/01/2020). A Cia. pretende quitar o empréstimo ao longo do ano de 
2019, quando houver o desembolso do empréstimo do BNDES. Sobre o valor do 
principal, incidem juros fixos de 10,2 % ao ano a serem pagos juntamente com o 
principal e calculados com base a 252 dias úteis. 11. Impostos diferidos e cor-
rente: Os valores de impostos de renda e contribuição social deferidos originam-se 
basicamente das receitas financeiras sobre ativos financeiros, que serão realizados 
integralmente ao longo do contrato de concessão. 2018 2017
Imposto de Renda 5.832.534 724.189
Contribuição Social 2.099.712 260.708
Pis 2.656.972 47.796
Cofins 12.238.286 220.153

22.827.504 1.252.846
A reconciliação da taxa efetiva é como segue (lucro real):

2018 2017
IR CSLL IR CSLL

Lucro (prejuízo) antes do IR e CSLL 14.107.114 14.107.1142.650.889 2.650.889
Alíquotas nominais vigentes 25% 9% 25% 9%
Imposto de Renda e  
 Contribuição social esperada 3.526.779 1.269.640 662.722 238.580
Amortização de deságio - - (170.152) (61.255)
Impostos sobre receitas diferidos 472.522 170.108 66.988 24.116
 RAP 1.128.037 406.093 - 47.481
Depreciação regulatória (127.548) (45.917) - -
Reversão de receitas (140.092) (50.433) - -
Outros 362.213 130.386 145.641 47.873
Compensação de prejuízo (113.565) (40.833) - -
Imposto de renda e contribuição 
  social efetiva (corrente) 5.108.346 1.839.044 705.199 249.314
Alíquota efetiva 36,2 % 13,0 % 26,6 % 9,4 %
Corrente - -
Diferido 5.108.346 1.839.044 705.109 18.989

5.108.346 1.313.018 705.109 18.989
12. Patrimônio Líquido: (a) Capital social: O capital subscrito e integralizado
em 31/12/2018 é de R$45.474.716, está representado por 45.474.716 ações
ordinárias de R$ 1,00 cada. Após iniciar o exercício de 2018 com capital social
de R$76.474.716, o capital da Cia. foi aumentado em R$ 6.000.000 em janeiro e
reduzido em R$ 37.000.000 dezembro buscando adequar a estrutura de capital
ao originalmente previsto para o projeto. A composição do capital social subscri-
to da Cia. 31/12/2018 é como se segue:
Acionistas                         Ordinárias
Terna Plus S.r.l 45.474.715
Terna Chile S.p.A 1
Total 45.474.716
Dado que a Cia. entrou operação no final do ano de 2018 (3/10/2018), a Cia. não 
irá declarar os dividendos mínimos obrigatórios previstos em lei por ser incom-
patível com a sua situação financeira. Entretanto, nos termos do §5º do art. 202 
da Lei 6.404/76 (a “Lei das S.A.”), os lucros não distribuídos registrados como 
reserva especial de dividendos, se não absorvidos por prejuízos nos exercícios 
subsequentes, deverão ser declarados e pagos como dividendo em momento 
oportuno assim que a situação financeira da Cia. permitir. Desta forma, serão 
alocados à conta de reserva especial de dividendos R$1.700.444 relativos ao di-
videndo mínimo obrigatório nos termos do art. 24 §1º do Estatuto Social da Cia.. 
13. Receita operacional: 2018 2017
Receita de O&M 1.249.358 -
Receita de construção bruta 65.722.459 74.705.726
Receita de atualização do ativo da concessão 20.923.159 2.770.160
Indenizações 2.052.626 -
Provisão de P&D (53.518) -
Pis e Cofins sobre a Receita de Construção (diferido) (5.564.602)
Pis e Cofins sobre atualização do ativo da concessão 
(diferido) (2.658.106) (268.250)

81.671.376 77.207.636
A receita associada a Indenizações se refere a penalidade aplicada a construtora 
Planova pelo atraso na entrada em operação frente ao previsto no contrato de 
EPC. A indenização é equivalente a RAP que seria recebida entre os dias 1º/09 
e 2/10/2018. Em 2017 a Cia. não contabilizou o Pis e Cofins diferido incidente 
sobre as receitas de construção, fazendo a contabilização no ano de 2018 direta-
mente no ativo e no passivo conforme a nota 9. A Receita de construção bruta de 

R$65.722.459 é equivalente a soma do Custo de Construção de R$60.157.857 
mais o Pis e Cofins sobre a Receita de Construção (diferido) de R$5.564.602. 
14. Custos sobre serviços prestados: 2018 2017
Construção 60.157.856 74.705.427

60.157.856 74.705.427
15. Resultado financeiro líquido 2018 2017
Receitas sobre aplicações 2.302.530 4.901
Outras receitas 71.749 -
Tributos sobre receitas financeiras (110.009) 3.829
Receitas Financeiras 2.264.270 8.730
Imposto sobre operações financeiras (IOF) (34.709) (139.438)

(350) -
Juros Empréstimo Partes relacionadas (7.176.046) -
Outros Juros e multas (8.813) (2.650)
Despesas financeiras (7.219.918) (142.088)
Resultado financeiro líquido (4.971.473) (133.358)
16. Seguros: A cobertura de seguro foi contratada pelos montantes a seguir, con-
siderando a natureza de sua atividade, os riscos envolvidos em suas operações e 
orientação dos consultores de seguros. Em 31/12/2018, a Cia. é beneficiaria das 
seguintes apólices de seguro:

Vigência
Limite Máx. 
Indenizável

Responsabilidade Civil 08.09.2018 a 08.09.2019 20.000.000
Riscos Operacionais 03.10.2018 a 03.10.2019 9.500.000
Riscos de Engenharia 31.08.2018 a 30.09.2020 130.633.030
Executante Construtor com Manutenção 
  Corretiva 26.06.2017 a 31.03.2021 5.481.651
D&O 31.07.2018 a 31.07.2019 3.712.201
A Cia. adota a política de contratar cobertura de seguros para cobrir eventuais 
sinistros considerando a natureza de suas atividades. A Cia. possui cobertura 
de seguros para cobrir danos a terceiros, incluindo seus funcionários, além de 
seus bens tangíveis atrelados à concessão, inclusive as linhas de transmissão 
do projeto. Adicionalmente a Cia. possui cobertura de seguro de diretores e ad-
ministradores - “Directors and Officers - D&O”. 17. Contingência: Com relação 
ao direito de acesso as faixas de servidão, a Cia. possui Declaração de utilidade 
pública (DUP) emitida pela Aneel desde 04/04/2017, que lhe garante praticar 
todos os atos de construção, manutenção, conservação e inspeção das instala-
ções de energia elétrica, sendo lhe assegurado, ainda, o acesso à área da ser-
vidão constituída. Assim a Cia. fica obrigada a promover, com recursos próprios, 
amigável ou judicialmente, as medidas necessárias à instituição da servidão. 
Para administrar e executar a instituição das áreas de servidão, a Cia. contratou 
a empresa Opus 4 por um valor pré-fixado. Embora a Opus 4 se responsabilize 
por arcar com eventuais custos de indenização que venham a ultrapassar o valor 
pré-fixado em contrato, a Cia. é parte de ações judiciais onde não foi possível 
chegar a um valor de indenização de forma amigável junto aos proprietários de 
terra. Desta forma a Cia. entende não ser necessário constituir contingência, 
uma vez que a Opus 4 irá arcar com todos os custos que ainda vierem a ser 
incorridos referentes as faixas de servidão. 18. Financiamento junto ao BNDES 
- Banco de Desenvolvimento Econômico e Social: Em 19/12/2018 o Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a SPE Santa Ma-
ria Transmissora de Energia S/A firmaram contrato de financiamento no valor de
R$ 109.906.000,00. Os recursos serão desembolsados mediante o cumprimento
de condições precedentes previstas no contrato. Conforme mencionado na nota
10. Partes Relacionadas, a Cia. firmou empréstimo ponte de R$91.954.000,00
com a sua coligada Terna - Elletrica Nazionale Societá per Azione, que financiou 
as despesas e investimentos de implantação do projeto. A totalidade do emprés-
timo foi desembolsado entre os meses de fevereiro e abril 2018 e será quitado na 
medida em que o empréstimo com o BNDES for desembolsado.
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Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras: Aos Administradores e Acionistas SPE Santa 
Maria Transmissora de Energia S.A. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da SPE Santa Maria Transmis-
sora de Energia S.A. (“Cia.”), que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2018 e as respectivas demonstrações do 
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa 
data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa 
opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a 
posição patrimonial e financeira da SPE Santa Maria Transmissora de Energia S.A. em 31/12/2018, o desempenho de suas 
operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audito-
ria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Respon-
sabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Cia., de acordo 
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais 
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas 
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras 
informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor: A administração da Instituição 
é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as 
demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de 
auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de 
ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as 
demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido 
de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Adminis-
tração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da admi-
nistração e da governança pelas demonstrações financeiras: A administração da Cia. é responsável pela elaboração 
e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos 
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a 
administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Cia. continuar operando, divulgando, quando aplicável, os 
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Cia. ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alter-
nativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Cia. são aqueles com res-

ponsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor 
pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstra-
ções financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma 
garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam 
as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas 
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões 
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte de uma auditoria rea-
lizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos 
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas 
demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos 
de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar 
nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, 
já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas 
intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos 
de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles 
internos da Cia.. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 
respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base 
contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em rela-
ção a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional 
da Cia.. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as 
respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem 
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. 
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Cia. a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos 
a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se essas de-
monstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo 
de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do 
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências 
significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. São Paulo, 20/03/2019. Pricewaterhou-
seCoopers Auditores Independentes - CRC 2SP000160/O-5. Guilherme Naves Valle - Contador CRC 1MG070614/O-5.

ANS sugere modelos para remuneração de profissionais e hospitais
A Agência Nacional 

de Saúde Suplementar 
(ANS), órgão responsável 
por regular o mercado de 
planos de saúde no país, 
lançou hoje (20), um guia 
para a implementação de 
modelos de remuneração 
baseados em valor. O do-
cumento apresenta pro-
postas inovadoras, que as 
operadoras dos planos po-
dem adotar para remune-
rar profissionais, clínicas 
e hospitais. A iniciativa 
tem como objetivo melho-
rar a qualidade do serviço 
e racionalizar o uso dos 
recursos, evitando gastos 
desnecessários.

Segundo o diretor de 
Desenvolvimento Setorial 
da ANS, Rodrigo Aguiar, 
o modelo atualmente he-
gemônico no Brasil é o 
pagamento por procedi-
mento. “A cada atendi-
mento, exame, cirurgia, 
é feito um pagamento ao 
prestador, não importan-
do a qualidade do servi-
ço, e não importando o 
resultado em saúde para 
aquele paciente. O Brasil 
é, por exemplo, o campeão 
mundial em realização 
de ressonância magnéti-
ca. Isso ocorre porque há 
um estímulo à produção. 

Os profissionais ganham 
quanto mais eles produ-
zirem. Os novos modelos 
de remuneração baseados 
em valor propõem mudar 
essa lógica, remunerando 
quanto mais saudável for 
a população”.

Rodrigo avalia que a 
remuneração por procedi-
mento, de um lado, obriga 
os profissionais a produ-
zirem mais para serem 
remunerados adequada-
mente, e, de outro, gera 
gastos desnecessários. 
“Temos um setor que vem 
observando uma escalada 
de custos nos últimos anos 
impressionante. O cres-
cimento não é nem arit-
mético, é exponencial. E 
no final das contas, acaba 
comprometendo a capa-
cidade de pagamento da 
população, que não conse-
gue se manter nos planos, 
cada vez mais caros”.

O guia sugere mais de 
dez modelos em que os pa-
gamentos se vinculam ao 
resultado em saúde. Um 
deles, conhecido como ca-
pitation, envolve o repasse 
de uma quantia de dinhei-
ro para uma unidade de 
saúde, que deverá geri-lo 
com autonomia, tendo po-
rém a responsabilidade de 

manter indicadores positi-
vos considerando a popu-
lação atendida. Segundo 
Rodrigo, estudos apontam 
que esse modelo estimu-
la a adoção de ações pre-
ventivas, evitando novas 
doenças que onerariam a 
rede.

Outra proposta é a re-
muneração por episódio, 
já adotado em outros paí-
ses. Nesse caso, o plano de 
saúde repassa ao hospital 
e aos profissionais o valor 
referente a um tratamento 
completo desde os exames 
diagnósticos, e não mais o 
valor de cada procedimen-
to separadamente.

As operadoras não são 
obrigadas a adotar as no-
vas formas de remune-
ração. O guia apresenta 
apenas como sugestão os 
modelos que a ANS con-
sidera adequados. Ao pro-
por as melhores práticas, 
o órgão também acredita 
que o documento ajuda 
a identificar e combater 
modelos que visam unica-
mente reduzir custos.

Cesarianas

O lançamento do guia 
ocorreu no Fórum ANS so-
bre Qualidade da Atenção 

na Saúde Suplementar, no 
Rio de Janeiro. No evento, 
também foi apresentado 
resultados do programa 
Parto Adequado e foram 
assinados dois acordos de 
cooperação para aprimo-
rar a iniciativa: um com 
a Associação Brasileira de 
Obstetrizes e Enfermeiros 
Obstetras (Abenfo) e ou-
tro com a Federação Bra-
sileira da Associações de 
Ginecologia e Obstetrícia 
(Febrasgo).

Lançado há quatro 
anos, o Parto Adequado 
busca fomentar boas prá-
ticas para que os partos 
passem a ser realizados 
de acordo com as reco-
mendações clínicas. Entre 
os objetivos da iniciativa, 
está a redução dos índices 
de cesariana. O Brasil é 
atualmente um dos países 
que mais recorre ao pro-
cedimento no mundo, que 
pode trazer impactos para 
saúde da mãe e do bebê.

“Essa realidade tem 
tudo a ver com os estímu-
los que o setor de saúde 
brasileira oferece. Ele ofe-
rece mais facilidade, me-
lhor remuneração, maior 
projeção para os profissio-
nais que realizam cesaria-
na”, disse Rodrigo Aguiar.

A recomendação da Or-
ganização Mundial da Saú-
de (OMS) é de as cesarianas 
variem entre 10% e 15% 
do total de partos. Dados 
a ANS apontam que esse 
percentual, no Brasil, foi de 
84,6% em 2015 e 83%, em 
2017. Desde que foi criado, 
em 2015, o Parto Adequado 
conseguiu evitar cerca de 
20 mil cesarianas.

“É um número relevante, 
embora ainda não seja sufi-
ciente para impactar mais 
fortemente o percentual em 
todo o país. Nosso objetivo 
é chegar a pelo menos 40% 
de partos normais”, disse o 
diretor da ANS.

O programa é imple-
mentado atualmente em 
113 hospitais de todo o 
país, sendo 87 da rede pri-
vada e 26 da rede pública. 
Os resultados têm sido sa-
tisfatórios, com algumas 
instituições chegando a 
saltar de cerca de 0% para 
quase 40% de partos nor-
mais.

Boas práticas

Outra novidade anun-
ciada pela ANS é a elabo-
ração de uma certificação 
em boas práticas na Rede 
de Atenção Oncológica 

(OncoRede). Ganharão os 
certificados as operadoras 
dos planos que adotarem 
um conjunto de requisitos 
exigidos. “Hoje em dia, o 
paciente com câncer fica 
muito perdido na rede. 
Ele não sabe para onde ir, 
para onde se encaminhar, 
qual o médico mais ade-
quado para atender o seu 
caso específico. Propomos 
que essa atenção à saúde 
do paciente oncológico 
seja coordenada e organi-
zada por um único médico 
formado em oncologia. E 
esse profissional seja res-
ponsável por determinar 
todo o itinerário do pa-
ciente”, explicou Rodrigo 
Aguiar

O diretor da ANS tam-
bém anunciou na abertu-
ra do fórum o início de es-
forços do órgão para criar 
indicadores que permitam 
avaliar de forma igualitá-
ria todos os hospitais do 
país. Os trabalhos, que 
começaram em novem-
bro, devem ser concluídos 
em um prazo de três anos. 
Atualmente, não há indi-
cadores estabelecidos. Al-
gumas redes hospitalares 
possuem parâmetros pró-
prios, que não são padro-
nizados.
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